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HOOFDSTUK 1. Inleiding 

 

 

 Vele thesissen beginnen met een quote en het zou een stuk makkelijker geweest zijn 

indien dit voor mij ook mogelijk was. Dan zou ik geprobeerd hebben de gevoelens van de 

mensen die deze thesis zullen bevolken, samen te ballen in één krachtige zin levenservaring. 

Zoals “Een keer je op de sukkel bent, is er geen plaats meer voor iemand als mij,” wat uit de 

mond had kunnen komen van Jean Masco, een Gentse vagebond uit de negentiende eeuw.1 Of 

iets optimistischer: “Je jeugdzonden, dat willen de mensen je nog wel vergeven, zolang je jaren 

van verstand er maar aan komen,” wat een mogelijke uitspraak zou kunnen geweest zijn van 

zijn tijds- en stadsgenoot Jean Baptiste Besbrugge, die na een harde jeugd in de 

maatschappelijke onderbuik een vuurstoker werd en een kroostrijk gezin stichtte. 

  

Maar deze verhandeling begint niet met een treffende uitspraak, maar met een 

heuristische bespiegeling. Voor hij of zij die een geschiedenis wil schrijven over cleyne luyden, is 

het bronnenmateriaal niet mild. De zeldzame sporen die zij achterlieten zijn geen persoonlijke 

uitspraken of lange beschrijvingen maar seriële bronnen zoals gevangenisregisters. Deze zijn 

onrechtstreeks en lijken slechts een zwakke afdruk van een leven in de anonimiteit. Hetgeen de 

tand des tijds overleefde, is veelal niet door henzelf opgesteld maar vormt een neerslag van 

wat anderen, of beter gezegd, wat autoriteiten over deze mensen te zeggen of te registreren 

hadden. De ‘deze mensen’ die het onderwerp van deze verhandeling vormen, kunnen niet 

meteen beschouwd worden als een coherente groep. Met hun uiteenlopende achtergronden 

zijn de levenspaden van onze gedetineerden immers aan elkaar verbonden door één enkel 

snijpunt: een kort verblijf in de loop van het jaar 1865 in de Gentse hulpgevangenis en dit 

gedurende hun jonge jaren, net die periode die vaak de grondslag zou vormen voor de rest van 

hun leven. Het is de levensloop van een groep van 61 ongehuwde gevangenen, 28 jaar of 

jonger, die we in deze thesis onderzoeken. Daarbij geven we niet hun fraaiste kant weer, maar 

wel een onverbloemd verhaal dat een dieper inzicht wil geven op de complexe interactie tussen 

voormalige gedetineerden en hun omgeving. 

 

Door de afhankelijkheid van seriële bronnen om dit onderwerp te onderzoeken, is wat 

volgt in strikte zin dan ook een kwantitatieve geschiedenis. Een noemer die bij velen nog steeds 

                                                           
1
 De fiches van de leden van de onderzoekspopulatie zijn in een aparte bijlage op cd-rom achterin toegevoegd. 
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gedachten opwekt van een ‘dode’ weergave van het verleden, een verhaal waarin de mens 

steeds schuil gaat achter het getal. Het bloeiende onderzoeksveld van de historische 

demografie, waarin ik me gedurende het schrijven van deze thesis in heb verdiept, bevestigde 

mijn hoop en verwachtingen voor een ander soort kwantitatieve geschiedenis, waarin cijfers 

wel verduidelijken wat het blote oog soms moeilijk vatten kan maar toch steeds de voorgrond 

laten aan de historische ervaringen van personen. Dit mag immers geen zoektocht zijn naar een 

grootste gemene deler, een vals gevoel van historische eenheid. In wat volgt, heb ik dan ook 

getracht de persoonlijke inleving die ik voel in ieder levensverhaal niet zomaar naar de 

achtergrond te verdrukken maar dit een geschiedkundig verantwoorde plaats te geven binnen 

het groter geheel. 

 

Alvorens uit te weiden over het gebruikte paradigma, de levensloopanalyse en de 

manier waarop het sample vorm kreeg, ga ik in deze inleiding dieper in op twee punten. In de 

eerste paragraaf formuleer ik de vraagstelling, om zo de leidraden voor het vervolg van dit werk 

uiteen te zetten. Tot slot bekijk ik de relevante literatuur, wat die ons leert en welke vragen zij 

oproept. 

 

 

 

1.1. De vraagstelling 

 

 Het onderwerp van deze thesis schuilt in de overlapping tussen twee disciplines van het 

geschiedkundig bedrijf, met name de historische demografie en de historische criminologie, 

een gebied dat tot nader order eerder in de luwte ligt. Het is veelzeggend dat Lotta Vikström 

vooral teruggrijpt naar enkele studies uit de jaren 1980 als referentiepunt voor haar 

onderzoek.2 Vikström, een Zweedse onderzoekster verbonden aan de universiteit van Umeå, 

vormde de voornaamste bron van inspiratie voor dit onderzoek via een reeks artikels die zij 

vanaf 2004 publiceerde over de levens en ervaringen van Zweedse delinquenten. Op haar 

bevindingen wordt dieper ingegaan in de tweede sectie van dit hoofdstuk, maar de vragen die 

zij hierbij formuleerde kunnen gezien worden als een aanzet voor mijn eigen vraagstelling. 

 

                                                           
2
 L. Vikström, “Societal change and individual past in connection with crime: demographic perspectives on young 

people arrested in northern Sweden in the nineteenth century”, in: Continuity and change, 23 (2008), 2, p. 353. 
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 Het centrale vraagstuk handelt over de demografische gedrag en ervaringen van 

gevangenen3 in het negentiende-eeuwse Gent na hun vrijlating. De keuze viel hierbij op 

mensen die een correctionele of politionele straf ondergingen van minder dan één jaar. De 

reactie op, bijvoorbeeld, iemand die een celstraf van 20 jaar opliep voor een moord lijkt niet 

alleen zeldzamer maar tevens van een heel andere orde dan op iemand die twee weken achter 

tralies zat voor een vechtpartij. Deze beperking kwam er dus omwille van drie redenen. Ten 

eerste vormden de korte straffen in de behandelde periode, de laatste helft van de twintigste 

eeuw, het grootste aandeel binnen de groep van uitspraken.4 Wie er de statistieken uit die 

periode op naslaat, stelt vast dat een korte strafmaat vooral van toepassing is op 

veroordeelden voor diefstallen, landloperij en kleine geweldplegingen.5 Deze misdaden zullen 

ook de rode draad vormen binnen de strafbladen van de personen in de steekproef van dit 

onderzoek. Ten tweede was hun afwezigheid uit de gemeenschap kort, waardoor men snel 

opnieuw in de normale omgeving terechtkwam. Ten derde is de kans op een meer ambigue 

reactie groter. Dat het verdere leven van iemand die gebrandmerkt werd als moordenaar een 

bepaalde richting inslaat door deze daad, lijkt ons vrij logisch. Voor de vechtersbaas is dit echter 

niet zo vanzelfsprekend. Misschien toonde men begrip wegens verzachtende omstandigheden 

en vond een moeiteloze heropname in de gemeenschap plaats, maar het tegendeel kan 

evenzeer waar zijn. Net omwille van die openliggende vraagstelling is dit onderzoek van nut.  

Deze afbakening is van belang omdat één van de basisstellingen waar deze studie van 

uitgaat is dat demografische parameters beïnvloed worden door maatschappelijke processen, 

zoals stigmatisering of uitsluiting maar ook rehabilitatie of aanvaarding. Hoe, wanneer en 

waarom deze processen inwerken op de levens van gedetineerden vormt een hoofdthema 

doorheen dit onderzoek. Het is dus niet de bedoeling om ons te beperken tot een collectieve 

                                                           
3
 Doorheen dit werk zal ik de woorden gevangenen, gedetineerden, delinquenten, misdadigers en criminelen 

afwisselend gebruiken. De eerste twee verwijzen naar hun gevangenschap, de andere naar hun inbreuk tegen een 
strafbaar gestelde bepaling. Hoewel het voor het hier gebruikte sample wel van toepassing is, is niet iedere 
gedetineerde steeds in overtreding met de wet, zo kent men bijvoorbeeld een onterechte voorhechtenis. 
Aangezien dergelijke gevallen niet voorkomen voor dit onderzoek, zullen de termen gevangenen en gedetineerden 
wel gebruikt worden. De laatste drie begrippen zijn in theorie te sterk voor de besproken populatie. Het Belgisch 
strafrecht voorziet drie soorten misdrijven, waarbij misdaden, bestraft met een criminele straf, de zwaarste zijn. 
De personen binnen het gebruikte sample liepen echter correctionele straffen op, voor een wanbedrijf, of 
politiestraffen, voor een overtreding. Wegens gebrek aan gangbare benoeming voor wie dergelijke misdrijven 
begaat, zullen de termen delinquenten, misdadigers en criminelen doorheen deze thesis toch gebruikt worden. 
Andere begrippen, zoals bandieten, impliceren echter een zekere gevoelswaarde en kunnen dus niet gebruikt 
worden. 
4
 A. Tixhon, “La poursuite et la repression de la violence en Belgique (1830-1900). Le discours de la statistique 

criminelle”, in: J. Kurgan – Van Hentenrijk, Un pays si tranquille? La violence en Belgique au XIXe siècle, Brussel, 
Editions de l’Université de Bruxelles, 1999, pp. 70-71. 
5
 A. Tixhon, “La poursuite et la repression”, p. 63. 
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biografie maar om tevens te kijken naar hoe deze levenspaden de vorm kregen die ze hadden 

en deze tegen het licht te houden van enkele hypotheses. 

 

Alvorens dieper in te gaan op de deelvragen die dit met zich meebrengt, dienen deze 

sociale mechanismen te worden besproken. Als samengebalde term voor de genoemde 

processen, zoals stigmatisering maar ook aanvaarding, gebruiken we in deze thesis het meer 

omvattende begrip labelling. Ook ‘niet labelen’ of ‘afname van de negatieve associaties 

gepaard gaande met labelen’ wordt zo om praktische redenen onder deze noemer geplaatst. 

Kortom, we kunnen dus zeggen dat hiermee het al dan niet benoemen van personen als 

crimineel wordt bedoeld alsook de gevolgen die dit met zich meebrengt. In de literatuur noemt 

men het misdadig gedrag dat zich manifesteert na, of ten gevolge van, labelen ook wel eens 

secundair deviant gedrag. 

Theorieën omtrent labelling werden vanaf de jaren 1960 ontwikkeld als antwoord op de 

tekorten van structuralistische verklaringen.6 Een Amerikaanse socioloog en fervent 

voorstander van het idee, Clarence Schrag, maakte in 1971 een samenvatting door het 

opstellen van enkele basisveronderstellingen die eigen zijn aan labelen. De meest in het oog 

springende hiervan zijn de hypotheses dat geen enkele daad intrinsiek crimineel is en dat men 

slechts crimineel wordt door als dusdanig benoemd te worden door de autoriteiten.7 Dat deze 

uitgangspositie ingrijpende implicaties met zich meebrengt omtrent de relatie tussen de als 

misdadig benoemde en zijn omgeving staat buiten kijf, want de macht wordt expliciet bij de 

autoriteiten geplaatst. Deze machtsverhouding zou aan de basis liggen van een negatief beeld 

op en het negatieve zelfbeeld van de crimineel.8 Op grond van deze veronderstellingen 

trachtten voorstanders aan te tonen dat het labellingsproces de vorm en de hoeveelheid van de 

ervaren criminaliteit beïnvloedt. 

Schrags denkkader werd niet op een algemeen gejuich onthaald en de discussie tussen 

voor- en tegenstanders laaide op. De uiteenzetting van Charles Wellford, Amerikaans 

criminoloog, uit 1975 is hierbij symptomatisch. Wellford probeerde om de basisaxioma’s één 

voor één onderuit te halen aan de hand van het beschikbare empirische materiaal. Hij besluit 

hierbij dat het bestaan van labelen niet te ontkennen valt, maar dat er evenmin sprake kan zijn 

van processen van differentieel labelen die het gedrag bepalen tot een duidelijk tegenbewijs 

                                                           
6
 L. Vikström, “Illuminating the labeling impact of incarceration: life course perspectives on young offenders’ 

pathways in comparison to non-offenders in 19
th

-century Northern Sweden”, in: Crime, History and Society, 12 
(2008), 2, p. 82. 
7
 C. C. Schrag, Crime and justice: American style, Rockville, National Institute of Mental Health, 1971, pp. 89-91. 

8
 D. Farrington en K. Ramoutar, “Are the same factors related to participation and frequency of offending by male 

and female prisoners?”, in: Psychology, Crime and Law, 12 (2006), 5, p. 559. 
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naar voor kan worden geschoven.9 Hiermee bedoelt hij, bijvoorbeeld, dat er geen aanwijzingen 

zijn die bevestigen dat het verschil in behandeling door de autoriteiten tussen twee personen 

met een gelijk strafblad ervoor zorgt dat er een onderscheid bestaat in de verdere criminele 

carrière.  

Dit zou evenwel de groeiende invloed van labelling theorieën niet afstoppen en van 

beide kanten werden studies aangebracht die het eigen gelijk dienden te ondersteunen. 

Opmerkelijk genoeg lag de nadruk hierbij aanvankelijk op het labelen dat uitgaat van 

autoriteiten, zoals de rechterlijke instanties of de politie.10 Studies hieromtrent onderzochten 

bijvoorbeeld of men sneller gearresteerd werd indien men reeds gelabeld was. Slechts 

gaandeweg werd aandacht besteed aan de meer informele kant van labelen, met name door de 

maatschappij. In dit opzicht zorgde David Farrington, Brits criminoloog aan Cambridge, voor 

baanbrekende resultaten. Voor deze thesis is vooral een van zijn laatste artikels uit 2006 van 

belang. Hierin concludeert hij, via een uitgebreide empirische analyse, dat informeel labelen 

kan beschouwd worden als de voornaamste sociale factor voor toegenomen secundair deviant 

gedrag.11 Deze conclusie gaat op voor zowel mannen als vrouwen en voor geweld- en 

bezitsdelicten.12 Daarom kan het besluit van Farrington, gebaseerd op studies van hedendaagse 

populaties, een ondersteuning bieden voor het bestuderen van informeel labelen vanuit een 

historisch oogpunt. Hoewel we niet zomaar kunnen stellen dat dit sociaal proces ook in de 

negentiende eeuw optrad, is er geen reden om niet aan te nemen dat dit destijds ook zijn rol 

speelde. 

 

Bij dit alles kan een zekere post factum benadering de kop op steken. Dreigt men bij het 

bestuderen van demografische parameters niet om een sociale degradatie of het niet vinden 

van een huwelijkspartner automatisch toe te wijzen aan het vermeende stigma van ‘ex-

gevangene’, zonder rekening te houden met andere factoren, zoals persoonlijke kenmerken? 

Deze denkpiste kan inspireren tot het introduceren van psychosociale en biologische 

karakteristieken binnen vraagstukken omtrent delinquentie.13 Deze vraag naar het zwaartepunt 

in het evenwicht tussen persoon en omgeving is er dan ook één die de sociale wetenschappen 

reeds decennia doorkruist. Hoewel dergelijke elementen voor de historicus erg moeilijk tot 

                                                           
9
 C. Wellford, “Labelling theory and criminology: an assessment”, in: Social Problems, 22 (1975), 3, p. 343. 

10
 C. Wellford, “Labelling theory and criminology”, p. 332. 

11
 D. Farrington en K. Ramoutar, “Are the same factors related”, p. 563. 

12
 D. Farrington en K. Ramoutar, “Are the same factors related”, p. 567. 

13
 S. South en S. Messner, “Crime and demography: multiple linkages, reciprocal relations”, in: Annual Review of 

Sociology, 26 (2000), 1, p. 94. 
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onmogelijk hard te maken zijn, duiden zij erop hoe het risico om te veel binnen de eigen 

hypothese de beschikbare gegevens te interpreteren steeds om de hoek loert.  

Een voorbeeld uit onze steekproef kan gegeven worden aan de hand van het 

levensverhaal van Ivo Exstyl. Deze Gentse dagloner en schildersgast, geboren in 1837, bleef zijn 

hele leven ongehuwd. In het kader van deze studie zou men al gauw geneigd zijn dit toe te 

schrijven aan de veroordelingen voor slagen en een zedeninbreuk die de man opliep in zijn 

jonge jaren. Maar vier van zijn broers liepen net als hem veroordelingen op en traden toch in 

het huwelijksbootje. Als we zijn migratiepatroon uittekenen merken we echter dat hij steeds 

woonachtig bleef binnen de wijk Meulestede en na de dood van zijn ouders introk bij het gezin 

van zijn broer. Van echte sociale uitsluiting lijkt er aldus niet meteen sprake te zijn. Zonder 

hiervoor enig bewijs te hebben, kunnen andere pistes dan labelling voorgesteld worden. 

Mogelijks was Ivo wat de volksmond ‘een beetje simpel’ zou noemen of waren er nog andere 

redenen waarom hij slecht in de huwelijksmarkt lag. 

Het vormt dan ook een waarschuwende vinger om labelling niet als enige verklaring te 

gebruiken. Gedurende deze studie zal dan ook steeds getracht worden om alternatieve 

oorzaken voor individuele en collectieve gedragspatronen te formuleren. De graad van 

onzekerheid, inherent aan verklarend historisch onderzoek, zal niet uit de weg worden gegaan. 

 

Alvorens dieper in te gaan op de literatuur die reeds voorhanden is over de interactie 

tussen gedetineerden en hun omgeving, zal ik eerst even toelichten wat de opbouw van deze 

thesis is en welke concrete vragen er doorheen de hoofdstukken gesteld zullen worden. 

Hiervoor dient allereerst de gebruikte methodologie uit de doeken te worden gedaan. In 

hoofdstuk twee zal dan ook het paradigma waarbinnen dit onderzoek kan geplaatst worden, de 

levensloopanalyse, van naderbij bekeken worden. Wat houdt deze visie in? Waarom vormt dit 

het beste analysekader voor onze vraagstelling? Anderzijds zal er ook aandacht zijn in dit 

tweede hoofdstuk voor de concrete werkwijze die gebruikt werd voor deze thesis en de manier 

waarop de steekproef werd gevormd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van twee seriële 

bronnen, met name de opsluitingsdossiers van de Gentse hulpgevangenis de Nieuwe 

Wandeling voor het jaar 186514 en de negentiende-eeuwse documenten van de burgerlijke 

stand alsook de bevolkingsregisters van de stad Gent.15 Wat valt er te ontdekken in deze 

bronnen? Waarvoor dienen we op te letten indien we gebruik maken van deze bronnen? Op 

                                                           
14

 RAB, SI Gent, nr. 2733-2744. 
15

 Dienst bevolking stad Gent, registers van de burgerlijke stand en Dienst bevolking stad Gent, bevolkingsregisters. 
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welke wijze kunnen werd de informatie die ik bekwam adequaat verwerken? Deze vragen 

vormen de rode draad van hoofdstuk twee. 

Doorheen hoofdstuk drie wordt kort de achtergrond waartegen ons verhaal zich 

afspeelt geschetst, het Gent van de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze schets 

gebeurt in functie van de specifieke invloed die deze setting uitoefent op de personen van ons 

sample. Welke economische evolutie maakte Gent door in de tweede helft van de negentiende 

eeuw? Wat zijn de gevolgen van de stedelijke context op de sociale cohesie? Deze vragen 

worden gesteld om een macro-inzicht te krijgen op de leefwereld van de mensen uit onze 

steekproef. Tevens kunnen ze mee aan de basis liggen voor verklaringen omtrent de 

criminaliteit en de manier waarop omgegaan werd met een delinquent verleden.  

Met deze kennis in het achterhoofd kunnen enkele intrinsieke vragen gesteld worden 

aan de steekproef in hoofdstuk vier. In de eerste plaats dienen we uit te zoeken hoe onze groep 

proefpersonen er nu uitziet. Welk segment van de Gentenaars liep een gevangenisstraf op? Om 

welke redenen werden zij achter tralies geplaatst en voor hoe lang? De inzichten hieruit kunnen 

enerzijds vergeleken worden met het historisch onderzoek dat reeds dit doel beoogde en 

anderzijds met de toenmalige theorieën over deze personen. Hoewel men het niet eens was 

over de omvang ervan, heerste er in de tweede helft van de negentiende eeuw een consensus 

bij de burgerij dat er een criminele klasse bestond, een onderwereld beheerst door de wetten 

van misdaad en zonde.16 Dit idee kan worden bekeken binnen het bredere maatschappelijke 

proces waarbij men, of beter gezegd de hogere klassen, anders aankeek tegen de andere, in 

casu de crimineel.17 Deze kijk op de Gentse criminaliteit wordt in hoofdstuk vier uitgewerkt. 

In hoofdstuk vijf gaan we dieper in op de individuele levenspaden van deze personen. 

Hierbij trachten we enerzijds de weg te schetsen die zij aflegden voor hun arrestatie aan de 

hand van een demografische analyse. Is er een opmerkelijk aandeel van migranten? Wat is de 

invloed van de thuissituatie? Bij deze bespreking van het life before crime ligt de aandacht 

vooral bij de factoren die soms aangevoerd worden als verzachtende omstandigheden bij 

misdaad, zoals armoede of een moeilijke thuissituatie. Het is immers van belang om de 

gevangenschap, hoewel de hoofdvraag van dit onderzoek draait om het leven nadien, te 

plaatsen binnen een voorafgaande persoonlijke context. Dit om te vermijden dat deze 

gebeurtenis overgewaardeerd wordt als determinerend voor de verdere levensloop. 

                                                           
16

 H. Boritch, “The criminal class revisited: recidivism and punishment in Ontario, 1871-1920”, in: Social Science 
History, 29 (2005), 1, p. 137. 
17

 B. Godfrey, P. Lawrence en C. Williams, History and crime, Londen, Sage, 2008, p. 12. 
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Nadien wordt de blik vooruit gewend, naar de gebeurtenissen na hun gevangenisstraf. 

Speelde hun delinquentie een rol op de huwelijksmarkt? Zijn er gevolgen voor de nataliteit? 

Vormde het een invloed op hun tewerkstelling? Leidde een crimineel verleden tot een grotere 

kans op een vroegtijdig overlijden? Zien we opmerkelijke patronen in de migratie? Kortom, 

stellen we een opmerkelijk demografisch patroon vast? In hoofdstuk vijf zal aldus getracht 

worden om de demografische ervaringen van gevangenen te schetsen. 

Tot slot wordt in hoofdstuk zes de uitdaging aangegaan om deze levensverhalen te 

plaatsen binnen de interactie tussen mens en maatschappij. Welke patronen zien we 

verschijnen qua recidive en hoe zijn deze te verklaren? Is er sprake van een typerend levenspad 

of eventueel meerdere types? Of kunnen er niet echt algemene vaststellingen getrokken 

worden en lijkt de gevangenschap geen invloedsfactor op de levensloop? Zien we mogelijks de 

werking van labelling in de levens van gedetineerden? Met behulp van deze vragen wil ik 

komen tot een antwoord op de hoofdvraag: hoe slaagden mensen met een crimineel verleden 

erin om hun levenspad vorm te geven binnen een maatschappij die hun als crimineel betitelde? 

Meer nog dan de vorige delen vraagt hoofdstuk zes van deze verhandeling een eigen 

interpretatie, een inlevingsvermogen in deze sociale materie. Het ideaal van een dwangmatige 

objectiviteit van de historicus ligt immers achter ons. Hij is niet langer een anonieme observator 

maar neemt een plaats in binnen het onderzoek. De Franse filosoof Michel de Certeau 

verwoordde treffend het tekort van de voormalige objectiviteitsclaim. “Bien plus, en installant 

le discours dans un non-lieu, elle [la dénégation de la particularité du lieu] interdit à l’histoire 

de parler de la société et de la mort, c’est-à-dire d’être de l’histoire.”18 De historicus is immers 

mede gestuurd door zijn omgeving, niet alleen in zijn bestaan maar ook in de creatie van zijn 

historisch werk. Een bewustzijn hiervan en duidelijkheid hierover ten opzichte van de lezer, 

omtrent mijn ideeën en motivaties, dragen bij tot een correctere interpretatie van mijn 

discours. Daarom zal dan ook doorheen deze thesis op bepaalde punten stilgestaan worden bij 

mijn persoonlijke inzichten op de materie en hoe dit de hypotheses mee vorm geeft, zodat de 

lezer hiermee rekening kan houden. 
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 M. De Certeau, L’écriture de l’histoire, Parijs, Julliard, 1975, pp. 61-79. 
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1.2. Literatuuroverzicht 

 

Mede door het beschikbare bronnenmateriaal, of eerder het gebrek eraan, zijn 

processen als stigmatisering in een maatschappelijke context moeilijk te bestuderen. 

Negentiende-eeuwse kwalitatieve bronnen uitten vaak slechts de mening van een beperkt 

onderdeel van de gemeenschap, waardoor de stemmen en ervaringen van velen dreigen 

verstomd te blijven.19 Wat ons rest zijn veelal seriële bronnen die men kan analyseren door een 

demografische bril. 

Het was de Amerikaan Harvey Graff die in de jaren 1970 de kat de bel aanbond. Destijds 

een jeugdig sociaal historicus, stapte hij in deze periode mee in de heropleving van de 

historische criminologie. Graff pleitte hierbij voor het verlaten van de toenmalige focus op 

instituties en een heroriëntatie naar de criminelen zelf.20 Hiervoor vestigde hij de aandacht op 

de gevangenisarchieven zoals hij er zelf had onderzocht voor de Canadese county Middlesex in 

de negentiende eeuw. Wel dient gezegd te worden dat Harvey Graff nog steeds hoofdzakelijk 

de gevangene analyseerde in zijn relatie tot de politionele en rechterlijke autoriteiten. Zo 

concludeerde hij op basis van zijn sample dat er een zekere selectie, of zelfs discriminatie, 

plaatsvond qua strafmaat ten opzichte van de Ierse katholieke migranten. “The relationship 

between the criminal and his or her treatment, and the social order is far from simple. 

However, an outline of the possible relationships emerges from such a brief and tentative foray 

[…]. Such a data base may easily, if laboriously, be extended over time and across geographical 

space.”21 Hoewel zijn ideeën omtrent het onderzoek in gevangenisarchieven tegenwoordig wel 

erg optimistisch aandoen, mede door het uitstekende bronnenmateriaal waar hij over 

beschikte, creëerde deze gedachtegang wel een nieuwe relatie tussen historische criminologie 

en seriële bronnen door de focus op het gevangengezette individu. Tevens wees Graff op de 

mogelijkheden om deze informatie te verbinden aan bevindingen omtrent de levens en 

ervaringen van gedetineerden en hoe deze in relatie stonden met de maatschappij.22 De 

benadering die hij voorstelde, vereist echter erg performante gevangenisregisters, wat geen 

vanzelfsprekendheid is voor de negentiende eeuw. 

 

                                                           
19

 I. Devos en C. Vandenbroeke, “Historische demografie van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijden”, in: J. Art en 
M. Boone (eds.), Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 12

e
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e
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 H. Graff, “Crime and punishment in the nineteenth century: a new look at the criminal”, in: Journal of 

Interdisciplinary History, 7 (1977), p. 478. 
21

 H. Graff, “Crime and punishment”, pp. 489-490. 
22

 H. Graff, “Crime and punishment”, pp. 482-483. 
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Desondanks bleek de opwaardering van gevangenisregisters een bron van inspiratie 

gedurende de voorbije decennia. Dit werd niet in het minst verder gestimuleerd door het 

verschijnen van Michel Foucaults enigmatische magnum opus ‘Surveiller et punir’ in 1975, over 

de evolutie in de achtergronden van het penitentiaire systeem. Het vooruitgangsideaal van de 

Verlichting werd in dit werk onderuitgehaald door het belichten van zijn donkere zijde, een 

machtsrelatie die zich uitte in disciplinering onder het mom van gelijkheid.23 Foucault koppelde 

de creatie van de negentiende-eeuwse, panoptische gevangenis aan het ontstaan van de 

moderne invulling van het begrip ‘delinquent’ als een andere, te disciplineren persoon.24  

Dit inzicht stond enerzijds aan de basis van een herziening qua zelfdefiniëring binnen de 

criminologie, waarbij de aandacht verlegd werd van de institutionele ontwikkeling naar het 

proces van sociale interactie dat gepaard gaat met delinquentie. De effecten van deze evolutie 

vallen samen te brengen onder de zogenaamde ‘New Criminology’, een kritische, links-

realistische school. Een van de vruchten van deze stroming is het zogenaamde square of crime 

van de hand van de Britse criminologen Jock Young en John Lea, een interactionistische 

perceptie op het fenomeen criminaliteit. Dit denkbeeld, waarin criminaliteit geplaatst wordt in 

zijn context door aandacht voor zowel de instanties, de crimineel, de slachtoffers en de 

maatschappij, zal dan ook in hoofdstuk vier gebruikt worden om de Gentse situatie te 

beschrijven. 

Anderzijds plaatste Foucaults werk de gevangenis als historisch onderzoeksobject in een 

nieuw licht. Werd de gevangenis voordien bestudeerd als een geïsoleerd fenomeen, dan werd 

men nu voor de uitdaging geplaatst deze te zien als ingebed in de maatschappij.25 Een kwalijk 

bijeffect van deze ontwikkeling, of toch minder positief voor de vraagstelling van deze thesis, 

was dat deze interesse in de gevangenis zich vooral uitte door een top-down benadering. Er 

werd gekozen voor de geschiedenis van de instelling zelf in plaats van deze van zijn inwoners. 

Halfweg het laatste decennium van de twintigste eeuw bemerkte Larry Goldman, historicus aan 

de universiteit van Pennsylvania, dan ook dat de gevangenen tot dan toe grotendeels afwezig 

waren gebleven uit de geschiedenis van de gevangenis.26 Een oorzaak hiervoor dient niet al te 

ver gezocht te worden. De door Harvey Graff beschreven staat van de bron biedt zich in de 

praktijk slechts zelden aan, een situatie die ook voor Gent, en bij uitbreiding België, van 
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 M. Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Parijs, Gallimard, 1975, p. 222. 
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17 

toepassing is. Zo bleken grote delen van het Gentse gevangenisarchief in een zeer slechte staat 

na een decennialang verblijf op een vochtige zolder.27 

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen die werkte in de slipstream van 

Foucault de gevangenen zelf links liet liggen. Vooral de Amerikaanse historica Patricia O’Brien 

dient in deze context vermeld te worden, aangezien zij mede fungeerde als bron van inspiratie 

voor de hedendaagse ontwikkelingen. O’Brien benadrukte reeds in 1981 het belang van een 

“history of the prison from the inside out”, waarbij het verhaal van de gevangenispopulatie er 

één dient te zijn met plaats voor de interne verschillen. Op deze wijze hoopt ze de onduidelijke 

link tussen institutionele verandering en sociale orde beter te begrijpen.28 Hieruit blijkt duidelijk 

een besef dat niet enkel het een of het ander inwerkt op het persoonlijke levenspad van de 

delinquent, maar dat er sprake is van een complexe interactie met en door de gevangene. 

Dat haar werk dertig jaar na datum allesbehalve een voorbijgestreefde indruk nalaat op 

de lezer, is te danken aan haar wil en capaciteit om agency toe te voegen aan de figuur van de 

gevangene.29 Op basis van een brede verzameling aan kwalitatieve bronnen, gaande van 

rapporten en opinies van toenmalige denkers tot beeldmateriaal, schetste ze haar beeld van de 

negentiende-eeuwse gevangenispopulatie en bood ze zo een boeiende aanvulling op werken 

gebaseerd op seriële bronnen. Zo wees O’Brien reeds op de aanpassingsproblemen die jonge 

misdadigers ervoeren van zodra zij terug in de maatschappij dienden te functioneren.30 

 

In 2005 publiceerde de Canadese Helen Boritch een vernieuwend artikel omtrent 

recidive, het herhaaldelijk plegen van criminele feiten. Deze sociologe en criminologe werkte op 

basis van hetzelfde archieffonds als Harvey Graff, namelijk dat van de county Middlesex.31 Zij 

schetste hierbij een correcter beeld van recidivisten, die geen professionele criminelen waren 

zoals de meeste negentiende-eeuwse commentaren meenden, maar eerder vagebonden en 

dronkenlappen. “Taken together, the social and offense-related traits which distinguished 

recidivists both reflected and reinforced their greater social marginality, and they serve to 

highlight most clearly the disproportionate criminalization of those at the bottom of the social 

hierarchy.”32 De door de bourgeoisie gevreesde criminele klasse lijkt dus eerder de sociaal 

kwetsbare groep van armen, de onderlaag van de bevolking. Haar bevindingen creëren een 
                                                           
27

 J. Buyck en I. Rotthier, Inventarissen van de archieven van de centrale gevangenis te Gent (1773-1935) en van de 
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 P. O’Brien, The promise of punishment: prisons in nineteenth-century France, Princeton, Princeton University 
Press, 1982, p. 9. 
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 P. O’Brien, The promise of punishment, p. 54. 
30

 P. O’Brien, The promise of punishment, p. 226. 
31

 H. Boritch, “The criminal class revisited”, p. 148. 
32
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beeld van de gevangenis als disciplineringsmiddel voor zij die het meest in het oog sprongen 

van de politie. Dat deze groep echter geen monoliet vormde, blijkt uit de regressieanalyse die 

zij losliet op deze populatie. Hierbij worden de individuele karakteristieken van de 

proefpersonen geïntegreerd om te detecteren welke elementen, zoals sociale klasse, 

geboorteplaats en misdaadtype, correleren met een hogere graad aan recidive.33 

Indien we haar conclusies vergelijken met voorgaande resultaten, zien we duidelijk op 

welk gebied haar methodiek een bijdrage kan vormen tot het onderzoek. Ter illustratie nemen 

we het artikel van de Amerikaanse historicus Lenard Berlanstein omtrent jeugdcriminaliteit in 

Parijs. 34 Berlanstein trachtte te onderzoeken in welke mate het literaire beeld van het 

georganiseerde straatboefje, genre Oliver Twist, overeenkwam met de werkelijkheid. Hij 

diende zich echter te beperken tot algemene bevindingen over het geheel van zijn sample, 

zoals “there was a significant portion of boys in trouble with the law in mid-ninenteenth-

century Paris”35 en bleek niet in de mogelijkheid om een verhaal over het individu naar voren te 

brengen. Boritch’ kennis van de sociale achtergrond van de leden van haar populatie liet haar 

toe om de interne differentiatie van haar sample beter weer te geven en een onderscheid te 

maken tussen de sociale eigenschappen van bijvoorbeeld gearresteerden voor geweldszaken 

en van vagebonden.36 Deze werkwijze leverde resultaten op die steeds meer correspondeerden 

met Harley Graffs hoop op de detectie van sociale mechanismen omtrent criminaliteit.37  

 

Wat echter het onderzoek van Helen Boritch des te interessanter maakt voor deze 

verhandeling, is haar opmerkelijke keuze qua tijdstippen voor steekproeftrekking. Zij zorgde 

ervoor dat deze data overeenkwamen met de momenten waarop de Canadese volkstellingen 

uitgevoerd waren tussen 1870 en 1920, om verder onderzoek naar de sociale achtergrond 

mogelijk te maken.38 Hoewel de Middlesex archieven kunnen beschouwd worden als 

uitzonderlijk rijk op persoonlijk vlak, bieden dergelijke volkstellingen de mogelijkheid om de 

delinquent in een tijdsperspectief te plaatsen. Een opsluitingsdossier is immers één enkele 

momentopname, terwijl de tellingen meerdere impressies kunnen bieden over het verdere 

leven van de gevangenen. 
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Onafhankelijk van Boritch was ook Lotta Vikström tot het inzicht gekomen dat het 

combineren van brontypes, en in het bijzonder het introduceren van seriële bronnen omtrent 

de bevolkingsregistratie, enkele beperkingen van de gevangenisarchieven kon opvangen. De 

Zweedse kon hiervoor beschikken over de Demographic Data Base van de universiteit van 

Umeå, waarin de parochieregisters voor het stadje Sundsvall gedigitaliseerd werden. 

Geïnspireerd door Graffs nadruk op de invloed van socio-demografische factoren als oorzaak 

voor misdaad, combineerde ze deze gegevens met beschikbare gevangenisregisters voor het 

gebied.39 Hierbij hechtte Vikström veel belang aan de veranderende rol van sociale controle 

binnen een industrialiserende samenleving. In tegenstelling tot de hier besproken casus Gent, 

maakte Sundsvall immers een ware transitie mee tussen 1840 en 1880.40 

In dit historiografisch overzicht dient de invloed van deze Zweedse wetenschapster op 

dit onderzoek benadrukt te worden. Hoewel haar methodologie, mede door een gebrek aan 

een achterliggend database voor de hier bestudeerde plaats, in deze verhandeling op diverse 

punten niet gevolgd werd, komen belangrijke delen van het paradigma overeen. Doorheen de 

verschillende hoofdstukken zal dan ook meermaals worden verwezen naar de resultaten van 

Vikström. Is haar bevinding dat labelen zich enkel manifesteert bij vrouwen en dieven ook van 

toepassing op de populatie binnen mijn sample?41 Lotta Vikström lijkt immers vooral vast te 

stellen dat labelen niet mag overschat worden.42 De redenen hiervoor leverden enkele 

boeiende hypotheses op, onder andere omtrent de invloed van de context op de interactie 

tussen gevangenen en hun omgeving. Speelt bijvoorbeeld een algemene vooruitgang qua 

welvaart de rol die zij dit toedicht, namelijk een beperkend effect op het labelen? 

Deze onderneming mag echter niet beschouwd worden als een eenvoudig doorslagje. 

De Gentse setting bood de kans om de gestelde vragen in een ander, nieuw licht te plaatsen. 

Gaan haar conclusies ook op voor een Belgische textielstad? Daarnaast kunnen er toch 

verschillen qua benadering worden vastgesteld en dit wel om twee redenen. Ten eerste is er de 

invloed van enkele methodologische wijzigingen. De stad Gent beschikt immers niet over een 

gedigitaliseerde database van zijn negentiende-eeuwse bewoners waardoor een verwerking 

zonder controlegroep zich opdrong. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt nader toegelicht in 

paragraaf 2.5. Ten tweede speelt ook mijn meer uitgesproken visie op het gegeven 

‘criminaliteit’ een rol. Door een bredere analyse omtrent de wijze waarop het label van 
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crimineel wordt toegewezen, kunnen in hoofdstuk vier enkele nieuwe hypotheses omtrent de 

delinquent binnen de maatschappij geformuleerd worden.  

Hoewel ook andere historici, zoals O’Brien, aangehaald worden, verwees Vikström 

specifiek naar de werkwijze van de Amerikaanse sociologen Robert Sampson en John Laub. Hun 

longitudinale studie omtrent criminaliteit bezorgde Sampson het voorzitterschap van de 

American Society of Criminology en Laub fungeert thans als hoofd van de National Institute of 

Justice, een gouvernementele onderzoekseenheid van de Verenigde Staten. Dit duo voert reeds 

25 jaar onderzoek naar de oorzaken van misdaad. Wat hun werk onderscheidt, is hun 

inspirerende nadruk op het individuele levensverhaal. Sampson en Laub hameren erop hoe 

men niet in de valkuil van predestinatie mag vallen bij het analyseren van de levensloop van 

delinquenten.43 Men dreigt immers al snel iedere vaststelling die gedaan wordt te relateren aan 

het fenomeen dat men bestudeert. Zo zou in deze studie al gauw iedere migratie kunnen in 

rechtstreeks verband kunnen worden gebracht met het patroon van voorafgaande 

veroordelingen, wat zou leiden tot overwaardering van deze veroordelingen. Door in hun 

aanpak echter het scala aan invloedfactoren uit te breiden en meer aandacht te besteden aan 

de balans tussen deze factoren, gaven zij een waardevolle invulling aan de methodologie die 

ook in deze verhandeling wordt gebruikt. Deze methodiek, de levensloopanalyse of kortweg 

LCA (Life Course Analysis) zal ik nader toelichten in hoofdstuk twee. Een groot deel van de 

doorbraken die Sampson en Laub realiseerden in de loop van de jaren negentig kunnen 

toegedicht worden aan de manier waarop ze met het idee van levensloopanalyse omgaan. Ze 

slaagden er immers in om zowel wijzigingen binnen één enkel levensverhaal als verschillen 

tussen de delinquenten adequaat weer te geven.44 Hun centrale vraag aan de hedendaagse 

maatschappij is ook deze die ik wil stellen aan het beschikbare bronnenmateriaal. “We want to 

ask the hard question of how men [and women] with a criminal past go about prospectively 

creating their own trajectories.”45 

 

Een korte revisie van de beschikbare literatuur omtrent de relatie tussen delinquenten 

en hun maatschappelijke omgeving leert ons dat er nog diverse vragen over het onderwerp 

open liggen. De theoretische herpositionering van de gevangenis en zijn inwoners door Michel 

Foucault en de methodologische aandacht voor gevangenisarchieven van Harvey Graff 

plaatsten het onderwerp op de onderzoeksagenda. Een kwalitatieve aanpak, zoals bijvoorbeeld 
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O’Brien uitwerkte, leverde boeiende resultaten op, maar voor een diepgaande analyse van de 

gevangenen zelf, bleef het wachten tot dit millennium. Het werk van Lotta Vikström wijst hierin 

de weg. Dit doet zij door haar incorporatie van, op praktisch vlak, regressieanalyses, maar 

vooral door de toepassing van het paradigma van de levensloopanalyse. Deze werkwijze liet 

haar immers toe om zowel het persoonlijke levensverhaal van de delinquenten als de 

maatschappelijke evoluties te introduceren in één denkkader. In het volgende hoofdstuk zal ik 

dan ook dieper ingaan op deze methodiek en hoe die mee vorm gaf aan dit onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2. De methodologie 

Levensloopanalyse als historisch kader op mensenmaat 

 

 

Geïnspireerd door de werkwijze van Vikström, zal ik voor deze verhandeling de 

levensloopanalyse of LCA als centrale methodologie gebruiken. Meer nog dan een pure 

methodiek, biedt dit perspectief een unieke denkwijze. Vanaf de jaren 1990 plaatste deze 

aanpak immers de factor tijd in een nieuw daglicht binnen de historische demografie, waardoor 

opmerkelijke inzichten mogelijk werden. Het staat een meer dynamische visie toe tussen het 

individu en de hem omringende krachten, wat de zoektocht naar antwoorden op mijn 

vraagstelling enkel ten goede kan komen. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt daarom dieper ingegaan op die 

achterliggende visie en bijhorende inzichten van levensloopanalyse: wat omvat deze theorie en 

op welke wijze kunnen de verworvenheden van LCA van nut zijn voor het onderzoek naar de 

gevolgen van een gevangenisstraf op de levensloop van negentiende-eeuwse personen? In de 

vier daaropvolgende paragrafen wordt de binnen dit onderzoek gebruikte werkwijze toegelicht, 

met oog voor de manier waarop Lotta Vikström te werk ging en de gevolgen die de gemaakte 

keuzes kunnen of zullen hebben. 

 

 

 

2.1. Levensloopanalyse 

 

2.1.1. Wat is levensloopanalyse? 

 

 De denkwijze die schuilgaat achter de levensloopanalyse is geënt op twee 

methodologische problemen binnen de sociale wetenschappen. Ten eerste ontstond in de jaren 

vijftig een noodzaak aan een vernieuwde visie op de relatie tussen momentane evenementen 

en longitudinale gebeurtenissen.46 Men worstelde hierbij vooral met het gegeven ‘tijd’. Een 

voorbeeld van een dergelijke vraagstelling zien we in de ouderdomssociologie, waarin men 

realiseerde dat de mens niet alleen beïnvloed wordt door zijn persoonlijke levensfase maar dat 
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zijn beslissingen ook interageren met de historische periode waarin hij of zij leeft en met de 

cohorte waartoe men kan gerekend worden.47 Met dit laatste bedoelen we in deze 

sociologische context onder andere de gevolgen van de geplogenheden van een bepaalde 

generatie.  

 Een tweede methodologisch probleem, al meer te situeren in het einde van de jaren 

zestig, focuste op hoe men het individu kon bestuderen. Tot dan gingen de meeste studies 

immers uit van geaggregeerde data, die slechts een beperkt zicht geven op de interactie tussen 

groepen personen en hun omgeving.48 Het inzicht dat het analyseren van gemiddelden en 

medianen enorme beperkingen met zich meebrengt, werd gestimuleerd door de opkomst van 

de zogenaamde panel studies. Hierbij wordt een onderzoeksgroep geselecteerd en in de loop 

der jaren meermaals geïnterviewd.49 Men werd zich dankzij de resultaten van deze panel 

studies bewust van de noodzaak aan een analyseringswijze die beter in staat was tot het 

bestuderen van de interne variatie tussen personen die voor onderzoeksdoeleinden binnen één 

groep ondergebracht waren. 

 De opmerkzame lezer bemerkt meteen dat ook in mijn studie deze twee vraagstukken 

een invloedrijk deel vormen van de probleemstelling. De interactie tussen voormalige 

gevangenen en de maatschappij is immers niet zomaar in één tijdsperspectief te vatten. Hoe 

kunnen we zowel de consequenties van de persoonlijke als de externe tijdsbeleving vatten? 

Hierbij dient er daarenboven rekening mee te worden gehouden dat tijd zowel een 

‘biologische’ als een ‘sociale’ component bezit. Hiermee bedoel ik dat men enerzijds naar mij 

kan kijken als een persoon van 22 jaar oud, net als alle andere mensen geboren in 1989. 

Anderzijds ben ik ook te beschouwen als een ongehuwde persoon, wat een andere 

tijdsperceptie zal opleveren indien ik als onderzoeksobject wordt geplaatst ten opzichte van 

een 22-jarige die wel reeds getrouwd is. Tijd lijkt, als het ware, niet voor iedereen even snel te 

gaan. 

 Ook het tweede probleem is van toepassing op de vraagstelling van dit onderzoek. De 

probleemstelling gaat immers verder dan de algemene perceptie op misdadigers of dan de 

toenmalige visie op een criminele klasse. Het gaat om de maatschappelijke omgang met het 

individu, een analyse die niet diepgaand genoeg kan plaatsvinden met behulp van 

geaggregeerde data. 
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 In de jaren zeventig werden gaandeweg antwoorden geformuleerd op deze twee 

uitdagingen vanuit een sociologische hoek. De man die de verdienste heeft om deze ideeën te 

kristalliseren tot een samenhangend concept is Glen Elder. Deze psycholoog en socioloog 

formuleerde in 1975 in een baanbrekend artikel een systematisch overzicht van de theorie van 

de levensloopanalyse.50 De terminologie waaraan hij de achterliggende visie ophing, werd 

sindsdien gretig gebruikt door verschillende vorsers. Voor ik zijn theorie weergeef, is het tevens 

interessant om even stil te staan bij de manier waarop gekeken wordt naar het gegeven 

‘levensloopanalyse’. De sociologe Linda George, verbonden aan de universiteit van Duke, 

bemerkte in 2003 een evolutie van een object-gerelateerde visie naar een paradigmatische 

zienswijze.51 Hiermee bedoelt ze dat aanvankelijk, in de jaren zeventig, de life course aanpak als 

een bepaald onderzoeksveld aanzien werd. Tegenwoordig, stelde George vast, vormt LCA 

steeds meer een samenspel van diverse veronderstellingen, principes en methodes. Kortom, 

het vormt een paradigma voor de analyse van leeftijdgerelateerde statussen.52 In de literatuur 

stellen we vast dat de begrippen concept, paradigma, theorie en benadering onderling vrij 

inwisselbaar gebruikt worden. Ook in deze studie zullen we afwisselen tussen deze termen, met 

in het achterhoofd dat LCA hier in de eerste plaats optreedt als een paradigma. 

Levensloopanalyse vormde voor dit onderzoek niet alleen een handige methodiek, ook een 

groot deel van de ideeën die de basis vormen van LCA worden onderschreven en toegepast. 

 De levensloop, die vanzelfsprekend centraal staat in deze aanpak, kunnen we definiëren 

als de opeenvolging van posities en statussen die een bepaalde persoon aanneemt doorheen 

de tijd. Een overgang van de ene positie in de andere, noemen we een transitie, een 

gebeurtenis of een event, terwijl een reeks transities een traject genoemd wordt.53 

Voorbeelden van dergelijke events zijn een huwelijk, een migratie en in het bijzonder voor dit 

onderzoek een gevangenisstraf. Het na een transitie bekomen status is te linken aan een 

bepaalde leeftijd en is ingebed binnen een bredere context.54 Een traject dat beantwoordt aan 

een zekere sociale conformiteit en aldus optreedt als ‘standaard levensloop’, noemt men een 

cultureel script.55 Zo zien we bijvoorbeeld dat de leeftijd waarop een man in het huwelijk treedt 

                                                           
50

 G. Elder, “Age differentiation and the life course”, pp. 165-190. 
51

 L. George, “Life course research: achievements and potential”, in: J. Mortimer en M. Shanahan (eds.) Handbook 
of the life course, New York, Kluwer Publ., 2003, p. 672. 
52

 L. George, “Life course research”, p. 679. 
53

 J. Kok, “Principles and prospects of the life course”, p. 204. 
54

 M. Wingens, M. Windzio, H. de Valk en C. Aybek, A life course perspective on migration and integration, 
Dordrecht, Springer, 2011, p. 6. 
55

 J. Kok, “Principles and prospects of the life course”, p. 204. 



 
25 

de laatste decennia een evolutie heeft ondergaan door de veranderde context en sociale 

wenselijkheid. Het cultureel script heeft zich dus aan deze omstandigheden aangepast. 

 

 Indien we dieper ingaan op de wijze waarop levensloopanalyse kan fungeren als 

achterliggend paradigma, grijpen we terug naar de vier basisprincipes van Glen Elder. In de 

eerste plaats dient er aandacht te zijn voor de locus van het onderzoeksobject. Door zich steeds 

open te stellen voor de implicaties van de geografische en historische locatie op het individu 

kan men een gedifferentieerde blik op tijd creëren.56 Hierbij mag je je niet beperken tot het 

beschrijven van een losse setting. De context waartegen de levens zich afspelen, dient continu 

geïntegreerd te zijn in het individuele levenspad, om zo te vermijden dat men een verhaal in 

het luchtledige schrijft.57 Dit vereist een voortdurende aandacht voor de wisselwerking tussen 

individu en context. Ik illustreer dit even met een voorbeeld uit mijn onderzoek. Zo stel ik vast 

dat enkele personen binnen het gebruikte sample rond het jaar 1870 migreerden naar het 

noorden van Frankrijk, zij het niet altijd op permanente basis. Dit valt te noteren als ‘een 

vertrek uit Gent’, maar krijgt slechts enige waarde indien we de economische verhoudingen 

tussen Gent en Noord-Frankrijk incorporeren in deze vaststelling. 

 Als tweede basisprincipe verwees Elder naar de onderlinge verwevenheid van de diverse 

individuele trajecten. De contacten met mensen waarmee je een ervaring deelt, zoals het 

volgen van dezelfde studie aan een universiteit of het wonen in dezelfde dorpskern, vormen 

immers een bepaalde invloed op het levenspad. Deze interacties kunnen echter op diverse 

wijzen ingrijpen en ook met een uiteenlopende graad van intensiteit, afhankelijk van het 

verloop van de gebeurtenis zelf, de achtergrond en voorafgaande ervaringen. De aldus 

opgebouwde banden liggen aan de basis van een brede groep aan verwachtingen, normen en 

instituties die het leven van het individu kleuren.58 De meest voor de hand liggende manier om 

dit te bestuderen is via de familiale context, maar ook studies uitgaande van een wijk, een 

bepaalde werkvloer, … behoren tot de mogelijkheden. Dit vereist echter dat aangepast 

bronnenmateriaal hiervoor beschikbaar is. Aangezien deze studie gebruik maakt van de 

bevolkingsregisters, waarbij uitgegaan wordt van de gezinscontext, zullen vooral de paden van 

familieleden aan de orde zijn in de loop van dit onderzoek. 

 Ten derde dient er belang gehecht te worden aan menselijke agency. De mens reageert 

op en zet zich af tegen de aangeboden omstandigheden, ontwerpt strategieën die bepalen 
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welke transitiemomenten worden aangegaan en vormt mee de wijze waarop deze 

geïnternaliseerd worden.59 Hierbij wordt impliciet voorondersteld dat het individu een zekere 

vorm van verantwoordelijkheid opneemt voor zijn eigen daden.60 Deze visie bleek echter 

minder vanzelfsprekend dan ze op het eerste gezicht kan lijken, zo duidde Jan Kok aan. Kok, 

verbonden aan de universiteit van Nijmegen, wordt in het Nederlands taalgebied beschouwd 

als de eminentie op het gebied van levensloopanalyse. Hij wijst erop dat in de praktijk een 

zekere cirkelredenering dreigt. Gaan we niet automatisch veronderstellen dat aan het gedrag 

een specifiek motief vooraf zou gaan?61 Dient een immigratie na een gevangenschap steeds 

geïnterpreteerd te worden als een reactie op maatschappelijk labelen? Dit risico op post factum 

interpretatie werd voorheen reeds aangestipt maar dreigt inherent aan LCA. Er is immers 

slechts een beperkt gedeelte van de resultaten van het menselijk handelen dat ons bereikt, dus 

een volledig beeld van de onderzoekspopulatie blijft een utopie.62 Het onderzoek zal zich 

immers steeds concentreren op de gegevens die ons wel bereikten. Kok poneert hierop dat 

agency eerder geïnterpreteerd moet worden als “reflexive monitoring and rationalization of a 

continuous flow of conduct”.63 Hypotheses dienen om deze reden steeds gekaderd te worden 

binnen ieder individueel levensverhaal alvorens gebruikt te worden als conclusies. Het is dus 

niet zo dat omdat de beperkte huwelijkskansen van de ene gevangene gerelateerd zijn met zijn 

criminele verleden, dat dit ook automatisch geldt voor een andere. 

 Als vierde basisprincipe en sluitstuk van de theorie duidde Glen Elder op de timing die 

dit alles verbindt. Hierbij dient timing niet alleen begrepen te worden als het moment of de 

leeftijd waarop een evenement plaatsvindt, maar tevens als een aanduiding voor de volgorde 

waarin de verschillende transitiemomenten ingrijpen op de levensloop.64 Individuele, sociale en 

historische tijd krijgen hierbij elk hun plaats in onderlinge interactie met elkaar.65 Iedere 

transitie dient aldus tegen het licht gehouden te worden van zowel de leeftijd van de persoon, 

de voorgaande events, het culturele script dat deze transitie ondersteunt als de 

maatschappelijke achtergrond waartegen de gebeurtenis zich situeert. Als aanvulling op dit 

kwartet, stelt Jan Kok dat er nog een vijfde element is dat reeds impliciet aanwezig is bij Elder, 

met name het belang van levensloopontwikkeling. Wie LCA als denkkader aanneemt, houdt er 
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rekening mee dat het gedrag en de keuzes van mensen slechts begrijpelijk zijn indien je 

aandacht hebt voor vroegere ervaringen.66 Deze gedachte is in deze verhandeling eveneens 

aanwezig en verklaart waarom ook het life before crime bijzondere aandacht krijgt. 

 

 

2.1.2. Levensloopanalyse in historisch onderzoek 

 

 Het hierboven uiteengezette model werd in hoofdzaak ontwikkeld door sociologen zoals 

Glen Elder. Binnen de geschiedschrijving bleef het echter enige tijd oorverdovend stil. In de 

periode waarin Elder zijn theorieën formuleerde, lag de nadruk binnen het historisch bedrijf 

immers bij de gezinssociologische benadering van de family life cycle. Het is dan ook niet 

verrassend dat het eerste historische werk waarin LCA werd aangewend, geproduceerd werd 

door een onderzoekster uit de academische omgeving van Glen Elder, met name de sociologe 

en historica Tamara Hareven.67 Een spoedige verspreiding van het idee kan echter niet meteen 

vastgesteld worden, zij bleef in de eerste helft van de jaren 1980 een uitzondering op de regel. 

Het is pas in de tweede helft van dat decennium dat er een toenemende interesse in dit 

concept te zien is binnen de geschiedschrijving. De invloed van het idee is sindsdien enkel 

gegroeid en we mogen stellen dat LCA tegenwoordig een dominante methodologie is binnen de 

historische demografie, niet in het minst voor onderzoeksthema’s op het niveau van het 

individu. Hierbij gaat men het levensverhaal van personen binnen een bepaalde cohorte 

trachten te reconstrueren. Een cohorte is in regel een groep personen met een gedeelde 

demografische ervaring. Meestal gaat het om leeftijdscohorten, aan de hand van het 

geboortejaar, of huwelijkscohorten, aan de hand van het huwelijksmoment.68 In deze studie 

werd de cohorte echter gevormd met een gevangenschap als gebeurtenis. Hoe dit precies in 

elkaar zit, zal ik in paragraaf 2.2 uiteenzetten. Alvorens dat gedeelte aan te vangen, werpen we 

een blik op enerzijds de voordelen die levensloopanalyse biedt voor de historicus en anderzijds 

de nadelen die inherent zijn aan de methode. 

 

Als grootste voordeel dient het dynamisch karakter van de methodiek aangestipt te 

worden. Dit valt tevens te begrijpen binnen de interne evolutie van de historische demografie. 
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Voor LCA zijn plaats op het toneel veroverde, was de family life cycle immers de dominante 

gedachtegang. Ondanks zijn verdiensten mist deze theorie een uitgewerkt tijdselement, 

waardoor de bekomen resultaten vrij statisch aandoen. Levensloopanalyse kan echter 

beschouwd worden als dynamisch door zijn capaciteit om de wat droge events te overstijgen. 

Men gaat gebeurtenissen immers niet los zien, maar steeds in verband brengen met 

maatschappelijke veranderingen.69 Verandering vormt immers een centraal gegeven binnen 

deze studie. Dit is mogelijk door het longitudinale karakter waarbij de resultaten niet worden 

opgehangen aan een toestand maar aan een proces. Voor onderwerpen in het spanningsveld 

tussen het individu en zijn omgeving is levensloopanalyse door zijn inherente kenmerken aldus 

de aangewezen methode. 

Een tweede voordeel van LCA is de capaciteit om groepen die voordien buiten beeld 

bleven nu wel een plaatsje in de spotlights te gunnen.70 Het is typerend dat de eerste studie 

uitgevoerd in België, door de Amerikaanse historicus George Alter in 1988, zich richtte op 

vrouwen in het negentiende-eeuwse Verviers. In zijn onderzoek over deze textielstad 

behandelde hij een groep die voordien slechts zelden het centrale onderzoeksobject vormde.71 

Enkele recente doctoraten aan de Universiteit Gent onder het promotorschap van Isabelle 

Devos hebben eveneens aandacht besteed aan personen in de marge. Ook de masterstudies 

met een levensloopbenadering die de laatste jaren uitgevoerd zijn aan de UGent hebben zich 

vaak gericht op groepen die zich in de maatschappelijke of historiografische rand bevonden. 

Voorbeelden hiervan zijn het onderzoek naar vondelingen van Lien Ceûppens, de studie naar 

oude vrijsters door Lisa Van Rysselberghe of het onderzoek naar vroedvrouwen door Eveline 

Reusens en Sofie De Veirman.72  

Deze grotere inclusie situeert zich niet alleen op het gebied van de gekozen 

onderwerpen maar ook bij de personen die zich in de steekproef bevinden. Door het gebruik 

van longitudinale bronnen worden bijvoorbeeld het aantal migranten minder onderschat. 

Vroegere selectiemethodes, zoals het afgaan op trouwregisters, dreigden slechts een beperkt 
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aantal leden van deze groep op te nemen in de steekproef. Levensloopanalyse biedt dus ook de 

mogelijkheid om het afwijkende patroon te bestuderen.73 

Tot slot dient ook nog een derde voordeel te worden aangekaart. Door de opbouw van 

levensloopanalyse ligt de nadruk op het individu. Hierdoor krijgt de familie een minder 

monolithisch karakter in tegenstelling tot voorgaande denkwijzen. Het is niet langer een enkele 

eenheid maar een verzameling van een wisselend aantal individuen die elkaar rechtstreeks en 

onrechtstreeks beïnvloeden. Deze meer dynamische notie staat toe dat we de belangen van het 

individu en van het gezin elk apart kunnen bekijken. Door een beter begrip van beide, en het 

besef van de tegenstellingen die er soms kunnen zijn tussen deze twee, krijgen we een dieper 

inzicht op de manier waarop beslissingen worden genomen.74 Deze belangen kunnen immers 

contradictorisch lijken, waardoor iets wat op het gezinsniveau ingaat tegen de logica, 

verklaarbaar kan zijn door de persoonlijke motieven, en vice versa.  

 

Bij dit alles zijn er echter ook een aantal minpunten aan te stippen. Deze benadering 

vormt niet alleen een holistisch kader maar treedt eveneens op als een veeleisende vraag voor 

de individuele onderzoeker. Hoe kan het evenwicht behouden worden tussen alle verschillende 

elementen van deze theorie, die allen evenzeer zijn aandacht lijken op te eisen, zonder het 

overzicht te verliezen? Het doel is immers om de specifieke slice of history waarmee de 

personen in mijn steekproef geconfronteerd worden ten volle te vatten.75 Dit vereist een zeer 

correcte interpretatie van de beschikbare gegevens. Hierbij is de historicus tevens in het nadeel 

ten opzichte van bijvoorbeeld een sociologische vorser. Deze eerste is namelijk beperkt tot 

formele bronnen, wat een goede inschatting van de vervatte subjectieve informatie niet 

vereenvoudigd.76 

Daarenboven heerst er ook de eis van een zekere representativiteit. De vragen die de 

onderzoeker stelt aan zijn onderwerp zijn vaak in die aard dat slechts een zeer uitgebreide 

database voor een representatief antwoord kan zorgen.77 Kan een individuele masterstudent 

wel zorgen voor resultaten van voldoende cohorteleden, zodat dit afdoende zou beantwoorden 

aan de statistische vereisten? Dreigen enkele uitzonderingen niet te zorgen voor een vertekend 

beeld? Dit zijn kwesties waarvoor ook zij die mij voorgingen als masterstudenten aan de 

Universiteit Gent werden gesteld. Hun antwoord op deze vraag is ook van toepassing voor dit 
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onderzoek. Deze masterproef zal geen definitieve antwoorden formuleren, maar kan wel 

tendensen onderscheiden omtrent de vraag naar de maatschappelijke gevolgen van een 

gevangenisstraf op de levensloop in de negentiende eeuw en een interpretatie geven hiervan.78 

 

 

 

2.2. De steekproeftrekking 

 

 Geen levenslooponderzoek zonder levenslopen, dat spreekt voor zich. Zoals reeds 

toegelicht in de vorige paragraaf vraagt een studie binnen een LCA-kader een 

cohortebenadering. Hierbij wordt een groep personen met een gedeelde demografische 

ervaring geselecteerd. Door op deze manier een of meerdere parameters gelijk te stellen, kan 

men op een zinvolle manier de andere eigenschappen van de bekomen cohorte bestuderen. 

Door de vraagstelling wordt het eerste overeenkomstige demografische kenmerk logischerwijze 

gevormd door een gevangenisstraf.  

Tevens heb ik gekozen om een sample samen te stellen van ongetrouwde personen 

jonger dan 28. Enerzijds werd deze eis gesteld omdat het aangaan van een huwelijk in 

criminologische literatuur vaak aangehaald wordt als omslagpunt binnen de criminele 

carrière.79 Door het elimineren uit de cohorte van de personen die reeds gehuwd waren, kan de 

invloed van deze transitie ten volle bestudeerd worden. Anderzijds werd de leeftijdsgrens 

ingebouwd om een oververtegenwoordiging van celibatairen te vermijden. Deze grens ligt hier 

een drietal jaar hoger dan in het onderzoek van Vikström.80 De keuze voor de leeftijd van 28 

werd onderbouwd door vaststellingen over de gemiddelde eerste huwelijksleeftijd in 

Vlaanderen in de tweede helft van de negentiende eeuw.81 In het midden van de negentiende 

eeuw was deze immers maximaal, de 28 jaar werd voor beide geslachten overschreden. Hoe 

we vanuit deze beginvoorwaarden tot een steekproef kwamen die van nut kon zijn voor de 

vraagstelling naar het leven van delinquenten na hun gevangenschap, zal in deze paragraaf dan 

ook beschreven worden. 
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 Een van de opmerkelijkste eigenschappen van de dataset die Lotta Vikström 

ontwikkelde voor het Zweedse stadje Sundsvall is de achterliggende database. Bij haar studie 

maakte Vikström immers gebruik van de Demographic Data Base dat aan de universiteit van 

Umeå sinds de jaren 1980 werd ontwikkeld voor historische doeleinden. Voor de constructie 

van die database werden hierbij de parochieregisters van Sundsvall niet alleen gedigitaliseerd, 

maar tevens onderling gelinkt.82 Hierdoor creëerde men een longitudinale bron die een enorme 

steun in de rug van de onderzoeker kan vormen. Niet alleen vormt het een oplossing voor het 

arbeidsintensieve karakter van levenslooponderzoek, maar het staat tevens in voor de 

constructie van een controlecohorte. Een dergelijke controlecohorte bevat personen die gelijke 

eigenschappen, zoals geslacht, geboortejaar, woonplaats en burgerlijke staat, vertonen met de 

onderzoekscohorte maar geen gevangenisstraf opliepen. Daardoor kan ze naast de steekproef 

geplaatst worden voor vergelijkend onderzoek.83 

 Tot nader order is een dergelijke volledige database nog niet beschikbaar, maar aan de 

universiteit van Leuven wordt onder leiding van de socioloog Koen Matthijs wel een database 

ontwikkeld in functie van levenslooponderzoek. Dit zogenaamde COR*-database verzamelt alle 

personen woonachtig binnen het district Antwerpen tussen 1846 en 1920 wiens naam begint 

met de lettercombinatie COR. Voor deze groep worden de bevolkingsregisters nagetrokken en 

een gelinkte database gecreëerd.84 Er werd dan ook gekeken of deze database, waaraan nog 

steeds verder gewerkt wordt maar die reeds praktisch toepasbaar is, te gebruiken viel voor dit 

onderzoek. Hiervoor werd een kijkje genomen in het archief van de gevangenis van Antwerpen, 

een instelling gericht op delinquenten met een correctionele of politionele straf.85 Voorwaarde 

was evenwel dat er voldoende delinquenten aanwezig waren wiens naam begon met COR. Bij 

nazicht van de zogenaamde bevolkingsregisters van de gevangenis, een soort algemene rollen 

die de aanwezigheden van de verschillende afdelingen van de gevangenis centraliseerden, 

bleken de resultaten eerder teleurstellend. Voor een periode van zeven jaar werd slechts één 

persoon, ene François Corthout, gevonden die beantwoordde aan alle beginvoorwaarden.86  

Hoewel het een enorm voordeel zou zijn om gebruik te kunnen maken van een 

ondersteunende database, bleek dit dus in de praktijk niet mogelijk. Dit gegeven had ook 

beslissende gevolgen voor de toegepaste methodologie. De plannen voor een vergelijking met 
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een controlecohorte, zoals Vikström deze ontwikkelde, dienden opgeborgen te worden. Op zich 

hoefde dit evenwel geen beletsel te zijn, aangezien de meeste studies waarbij gebruik wordt 

gemaakt van LCA geen beroep kunnen doen op een dergelijk database. 

 

Door het verdwijnen van de voordelen van de COR*-database, verloor het 

gevangenisarchief van Antwerpen een grote portie van haar aantrekkelijkheid. Om praktische 

redenen, zoals de vlotte bereikbaarheid van het bevolkingsarchief, werd hierop besloten om 

het over een andere boeg te gooien. De blik werd gewend naar het archief van de gevangenis 

van Gent. De eerste keuze waarvoor ik gesteld werd, was deze tussen de centrale en de 

hulpgevangenis. Door de bevolkingssamenstelling van de twee instellingen werd gekozen voor 

de Nieuwewandeling, die tussen 1862 en 1935 dienst deed als de Gentse hulpgevangenis.87 

Deze gevangenis huisde immers de correctioneel en politioneel veroordeelden88, in de praktijk 

met straffen tot één jaar. Zoals ik vermeldde in de inleiding hebben dergelijke korte celstraffen 

niet alleen een hoge maatschappelijke relevantie, maar zij sluiten ook nauwer aan bij de 

onderzoeksvraag. Een kort gevangenschap was immers niet zeldzaam en biedt de mogelijkheid 

tot een minder eenduidige maatschappelijke reactie dan een jarenlange gevangenisstraf. 

Een van de grote voordelen van dit archieffonds is de aanwezigheid van de 

opsluitingsdossiers. Hierbij werd voor iedere gevangene een persoonlijk omslagblad 

aangemaakt waarin onder andere een kopie van de officiële veroordeling werd verzameld. Over 

de exacte inhoud, vorm en voordelen van deze bron, zal ik in paragraaf 2.3 verder uitweiden. 

Nadat ik een beslissing had gemaakt omtrent het te gebruiken archieffonds, drong er 

zich een keuze op omtrent de steekproefdatum. In de eerste plaats dienden de dossiers 

beschikbaar te zijn voor de opgevraagde jaren. Dit is niet zo vanzelfsprekend aangezien 

bepaalde delen van het archieffonds zich in een erg slechte staat bevinden na een langdurig 

verblijf in een zolderkamer van de hulpgevangenis. Gelukkig bleven de opsluitingsdossiers 

grotendeels gespaard van het verrottingsproces.89 Omdat deze studie focust op de interactie 

tussen delinquent en maatschappij in de negentiende eeuw, leek het aangewezen een jaartal te 

kiezen dat zich zo kort mogelijk na de opening van de Nieuwewandeling situeerde. In de 

aanvangsperiode bleken er echter vele dossiers vrij onvolledig. Zo waren er bij enkele 

omslagbladen slechts de naam ingevuld maar geen geboorte- of woonplaats. Vanaf 1863 leek 

deze situatie zich te normaliseren, maar veiligheidshalve werd gekozen voor de 
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bevolkingsdossiers voor het jaar 1865.90 Deze beslissing werd mede gestimuleerd door een 

korte inzage van de opsluitingsdossiers van de jaren 1875 en 1885.91 Schijnbaar was de 

interesse in het correct bijhouden van deze dossiers doorheen de jaren afgenomen want er was 

opnieuw sprake van onvolledige gegevens. Mede hierdoor koos ik ervoor om data te selecteren 

voor een enkel volledig jaar. Het verwerken van de gegevens voor personen uit twee jaren zou 

praktisch niet te bolwerken zijn en een keuze voor twee kortere periodes zou vrij moeilijk 

liggen. De vorm van de dominante criminaliteit, alsook de hoeveelheid, lijkt immers afhankelijk 

van het seizoen. Zo zien we bijvoorbeeld een toename van het aantal veroordeelden voor 

landloperij gedurende de wintermaanden. Daarenboven zou een dergelijke steekproeftrekking 

pas interessante resultaten opleveren indien het verschil in tijd tussen de twee steekproeven 

voldoende groot was. Door de achteruitgang van de staat van de dossiers leek een dergelijke 

vergelijking aldus niet aangewezen. 

Uit de dossiers voor het jaar 1865 werden de gevangenen geselecteerd die op het 

moment van hun opname de stad Gent als woonplaats aangaven. De keuze viel op Gent, 

enerzijds omdat dit meteen een voldoende grote steekproef opleverde en anderzijds omdat dit 

het werk gedurende de tweede fase van het archiefonderzoek - het doorpluizen van de 

bevolkingsregisters - aanzienlijk vlotter zou doen verlopen. Dit niet alleen omdat een eenheid 

van plaats de werklast draaglijker maakte, maar ook omdat het voor de stad Gent zeker was dat 

deze registers reeds vanaf het begin van de negentiende eeuw beschikbaar en volledig zijn.92 

Het op deze wijze bekomen sample van 94 personen diende echter nog verder te 

worden gereduceerd. De Nieuwewandeling bevatte immers niet alleen een afdeling voor de 

veroordeelden, het zogenaamde strafhuis, maar bood ook een plaats aan verdachten, 

beschuldigden en passanten. Ook veroordeelde militairen, wiens afdeling werd aangeduid met 

de term provoosthuis, kregen een persoonlijk dossier binnen dit archiefbestand.93 De 

opsluitingsdossiers waren gedurende een eerste archiveringsronde uitgesplitst over de 

verschillende afdelingen. Omdat dit echter niet foutloos gebeurde en om het structuurbeginsel 

in ere te herstellen, besloten Johan Buyck en Isabel Rotthier, beiden verbonden aan het 

Rijksarchief, de dossiers opnieuw te klasseren in hun oorspronkelijke volgorde, op datum van 

vrijlating.94 In het kader van de onderzoeksopzet besloot ik me te beperken tot de personen die 

zich in het strafhuis bevonden en aldus de andere categorieën te elimineren uit de steekproef. 
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Een verdachte of een beschuldigde is immers nog niet veroordeeld en wordt dus op een andere 

wijze gelabeld dan een daadwerkelijke delinquent. In de praktijk bleek dat er of erg weinig 

verdachten en beschuldigden in de Nieuwewandeling opgesloten werden of, wat aannemelijker 

is, dat er voor deze gevangenen slechts zelden een dossier werd aangemaakt in de vorm zoals 

die gebruikelijk was binnen de andere afdelingen. Ook het aantal passanten was vrij klein. Dit 

valt mogelijks te verklaren door de aanwezigheid van de centrale gevangenis, waardoor 

Gentenaars meteen in de gepaste strafinstelling geplaatst werden. De grootste groep 

passanten waren hierdoor de jeugdige criminelen die werden overgeplaatst naar de 

strafinstelling te Sint-Hubert. In dit zogenaamde maison pénitentiaire des jeunes délinquants 

werden minderjarigen voor een langere periode, vaak tot hun achttiende, opgesloten.95 De 

invloed van jeugddelinquentie op de verdere levensloop is een boeiend onderwerp, maar paste 

niet meteen binnen de hier gehanteerde onderzoeksopzet. Daarom werd besloten om deze 

personen uit de steekproef te laten. De laatste groep personen die verdwenen uit het 

oorspronkelijke sample waren de militairen. Deze keuze valt te motiveren door de distinctieve 

aard van de misdaden, zoals insubordinatie en desertatie, die toch op een andere manier 

maatschappelijk gepercipieerd werden dan diefstallen, geweldsdelicten en landloperij. Ze 

beantwoordden immers aan een andere strafrechtelijke logica, namelijk deze van het leger in 

plaats van deze van de maatschappij. Met de resterende steekproef, bestaande uit 68 

personen, kon ik aan de slag in mijn tweede archieffonds. 

 

Hiervoor nam ik contact op met de stad Gent en na toestemming van het college van 

burgemeester en schepenen werd mij toegang verleend tot de archiefkelders van de 

bevolkingsdienst. In deze kelders zijn de registers van de burgerlijke stand verzameld voor Gent 

en al zijn deelgemeenten, alsook de bevolkingsregisters van centrum Gent en de zogenaamde 

kanaalgemeenten, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel. Hoe deze bronnen eruit zien en 

welke informatie zij te bieden hebben, zal besproken worden in paragraaf 2.4. 

Voor het bekomen van het definitieve sample dienden eerst enkele parameters 

gecontroleerd te worden, met name het woonachtig zijn in Gent op het moment van de 

gevangenschap, de leeftijd en de burgerlijke staat. Dit laatste punt bleek goed bijgehouden te 

zijn in de opsluitingsdossiers en ook de leeftijden leverden weinig problemen op. Hoewel 

afwijkingen van één of twee jaar niet zeldzaam waren, diende slechts één persoon wegens een 

te hoge leeftijd uit de steekproef te worden verwijderd, de Gentse kantwerkster Sophie 
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Allaert.96 Het bepalen van de woonplaats bleek evenwel een groter obstakel. In de 

bevolkingsregisters wordt immers niet de feitelijke bevolking verzameld maar al wie zijn 

gewone verblijfplaats in die gemeente heeft. Dit heeft als gevolg dat mensen met een 

kortstondig verblijf of op doortocht niet in de registers voorkwamen.97 Het gehanteerde 

criterium in de opsluitingsdossiers is onbekend, maar mogelijks werd de feitelijke woonplaats 

genoteerd. Zes personen konden, ook na nazicht van alle indexen voor de bevolkingsregisters 

van de periode 1857-1866, niet gelokaliseerd worden in Gent, hoewel deze stad als woonplaats 

was aangegeven in de opsluitingsdossiers. Het lijkt onmogelijk om vast te stellen of het hier 

gaat om mensen die kortstondig in Gent woonden of om met onjuistheden in de 

gevangenisadministratie. Dat men het daar niet altijd zo nauw nam met de registratie blijkt uit 

het dossier van Jean De Booser. Op zijn 27e veroordeeld als vagebond, werd Jean genoteerd als 

geboren in Antwerpen en woonachtig in Gent.98 In de praktijk vond ik echter zijn geboorteakte 

terug in de Gentse registers van de burgerlijke stand en verhuisde hij op minderjarige leeftijd 

naar Antwerpen. Het is dus niet denkbeeldig dat de twee gegevens omgewisseld waren in zijn 

dossier. Anderzijds is het niet uit te sluiten dat enkele van dit zestal op dat moment in Gent 

woonachtig waren. Deze hypothese kan ondersteund worden door het geval Emérie De Broe. In 

het opsluitingsdossier van deze slagersgast uit Lochristi werd notie gemaakt van een adres, 

Oude Kasteel 25, in Gent.99 Op deze locatie vinden we in de bevolkingsregisters zijn naam niet 

terug, maar wel de aanduiding dat er zich op deze plaats een gasthuis bevond.100 Daarom zal ik 

dit zestal nog even aanstippen in hoofdstuk vier, als het gaat over de criminaliteit in Gent zelf, 

maar zullen zij voor het verdere verloop niet opgenomen worden in de steekproef. Dit niet 

alleen omdat er geen zekerheid is over hun woonplaats, maar tevens omdat er ondanks 

uitgebreide opzoekingen slechts weinig informatie beschikbaar is over deze personen. 

Zodoende bleef een steekproef over met 61 Gentenaars die in de loop van het jaar 1865 

een korte correctionele of politionele straf opliepen. Allen zijn ongehuwd op het moment van 

hun vrijlating en 28 jaar of jonger. Deze groep beantwoordt dus aan alle beginvoorwaarden 

voor deze levensloopanalyse in het kader van een studie naar de relatie tussen voormalige 

gedetineerden en hun omgeving. Zo meteen zal ik de manier waarop de informatie verwerkt 

werd uit de doeken doen, maar eerst zal in de volgende twee paragrafen dieper ingegaan 
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worden op de gebruikte archiefbestanden, met name de opsluitingsdossiers en de registers van 

de Gentse bevolkingsdienst. 

 

 

 

2.3. De opsluitingsdossiers 

 

 In 1977 wakkerde Harvey Graff de interesse voor gevangenisarchieven opnieuw aan. 

Hierbij roemde hij de capaciteit van gevangenisregisters om de onderzoeker een dieper inzicht 

te bieden op de criminelen zelf, omdat zowel informatie over hun misdaad als over hun inbreuk 

beschikbaar is. Hoewel bepaalde delen van het archief van de Nieuwewandeling zich in staat 

van ontbinding bevinden101, bieden de opsluitingdossiers een dergelijke rijkdom die parallellen 

vertoont met de lijst met mogelijke informatie van Graff.102 Wat we exact kunnen vinden in de 

opsluitingsdossiers zal uiteengezet worden in deze paragraaf. 

 

 In de eerste plaats dienen we op te merken dat de hier gebruikte bron de opsluitings-

dossiers betreft. De gevangenisregisters, die Graff gebruikte, waren wel beschikbaar maar 

bleken minder informatie te bevatten. In tegenstelling tot deze laatste bron, waar de 

gedetineerde ingeschreven werd in een boek, kreeg iedere gevangene bij de opsluitingsdossiers 

immers een aparte dubbele pagina waar verdere documenten omtrent zijn gevangenschap in 

verzameld werden. Op het voorblad verzamelde de gevangenisklerk in het Frans de algemene 

informatie over de personen door het invullen van enkele standaardcategorieën, met name: 

voornaam, familienaam, geboorteplaats, woonplaats, leeftijd, naam van de ouders, lengte, 

opmerkelijke uiterlijke kenmerken, beroep, rechtbank die de straf had uitgesproken, duur van 

de uitspraak, begane misdaad, datums waarop de gevangene opgenomen en vertrokken was en 

reden van vertrek (vrijlating of overplaatsing).103 Indien de gevangene voortijdig vrijgelaten 

was, werd dit ook gemeld en noteerde men tevens het nummer van het Arrest Royal, het arrest 

waarmee deze vrijlating bekrachtigd werd. Dit voorblad was echter niet steeds volledig 

ingevuld. Vooral bij vagebonden liet men een groot deel van de persoonlijke informatie open 

en beperkte men zich tot de naam, de leeftijd, de woonplaats en de gerechtelijke data. Dit 

maakte het opzoeken van deze personen er niet altijd eenvoudiger op. 

                                                           
101

 J. Buyck en I. Rotthier, Inventarissen van de archieven, p. 23. 
102

 H. Graff, “Crime and punishment”, pp. 479-480. 
103

 RAB, SI Gent, nr. 2733 tot 2744. 



 
37 

 Aan de binnenkant van het omslagblad stond niets meer voorgedrukt, maar werd met 

potlood wel vaak waardevolle informatie genoteerd. Ook hier zien we dat de 

noteringsbereidheid, vooral bij dossiers van landlopers, al eens durft teleur te stellen, maar bij 

de meeste dossiers zagen we deze aantekeningen wel verschijnen. In de eerste plaats noteerde 

men de religie, die voor alle proefpersonen katholiek bleek. Daaronder gaf de 

verantwoordelijke voor de dossiers een aanduiding omtrent het opleidingsniveau van de 

gevangene. Dit ging van “sans instruction”,104 over “instruction en flamand”105 tot “lire et écrire 

en flamand et français”.106 Bij het verifiëren van deze notities aan de hand van de 

handtekeningen in de registers van de burgerlijke stand, bleken deze vrij correct.  

Tot slot gaf men kort de duur van de voorafgaande opsluitingen van de delinquent weer. 

Deze aanduiding was in een soort steno en soms onvolledig, zoals te zien bij het voorbeeld van 

de 23-jarige arbeider Isidore Van Autrijve. In diens dossier kan men de aantekening “8 cond. 

1/3a 2/3m 3/3a 4/1m”107 ontcijferen als “8 veroordelingen, waarvan één van drie jaar, één van 

drie maand, nog één van drie jaar en één van vier maanden”. Dat het noteren van de vroegere 

veroordelingen niet altijd correct gebeurde, kan aangetoond worden met behulp van het 

opsluitingsdossier van de 16-jarige Jean Baptiste Loosfeld. Hierbij werd een blanco strafblad 

door middel van een aanduiding “pas de cond.”108 aangegeven, maar uit de bevolkingsregisters 

bleek echter dat hij in 1864 reeds acht dagen in de gevangenis zat wegens diefstal.109 Deze 

tekortkomingen van de dossiers qua correctheid is te verklaren door de manier waarop ze 

werden opgesteld. De Nieuwewandeling hield immers opsluitings- en geen gevangenendossiers 

bij, waardoor er geen continuïteit zit tussen de verschillende veroordelingen. Dit is ook te 

merken bij de Gentse schouwveger Pierre Livinus Vanderbeken, die in de loop van 1865 twee 

verschillende veroordelingen opliep. Hiervoor werd echter telkens een nieuw dossier 

aangemaakt.110 Mogelijks maakte men de notitie omtrent het strafblad vooral op basis van de 

getuigenis van de gedetineerde. Wat we uit deze aantekeningen en uit de bevolkingsregisters 

kunnen leren over het recidive bij onze steekproef, zal in paragraaf 4.5 uit de doeken worden 

gedaan. 
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Binnenin het omslagblad konden documenten verzameld worden met betrekking tot de 

gedetineerde. Door de band genomen vinden we hier een handgeschreven kopie van het 

vonnis, soms in het Frans, soms in het Nederlands. Op dit document vinden we weinig nieuws 

over de gevangenschap zelf, maar het vormt een bevestiging voor zaken die op het omslagblad 

minder goed leesbaar waren. Dezelfde opmerking geldt grotendeels voor de arrestatiebevelen 

die her en der verspreid te vinden zijn. Hierop werd echter soms een thuisadres genoteerd, wat 

het opzoekwerk in de bevolkingsregisters kon vereenvoudigen. Verder bevatten de dossiers 

nog briefjes van de procureur over de vrijlatingsdatum van de gevangene. Deze vulden de 

notities op het voorblad hieromtrent aan. In enkele gevallen werden ook nog andere brieven 

aangetroffen, waarvan ik er u één niet wil onthouden. De 17-jarige wever Gabriel Claeys was op 

29 juli 1865 veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen wegens de diefstal van een 

hemd en een broek. In het dossier is echter een briefje te vinden, gedateerd op 8 augustus, 

waarin de procureur beleefd doch met aandrang vraagt om de broek, die Claeys nog steeds 

droeg, zo spoedig mogelijk terug te brengen.111 Dit soort fait divers gaf het archiefonderzoek 

kleur en brengt de hoofdrolspelers van dit onderzoek dichter bij de historicus. 

De opsluitingsdossiers beantwoordden dus grotendeels aan de verwachtingen die 

Harvey Graff schiep. Deze rijke bron vereist wel een kritische ingesteldheid van de onderzoeker, 

door het risico op onjuistheden en tekorten. Door een vergelijking met een tweede seriële 

bron, zijn echter al heel wat problemen te omzeilen. De bevolkingsregisters en de aktes van de 

burgerlijke stand boden hierbij vaak de oplossing. Wat belangrijker was dan het aanvullend 

karakter op de opsluitingsdossiers, was dat deze bronnen het mogelijk maakten een 

longitudinaal karakter aan dit onderzoek te geven. Hoog tijd dus om even een licht te laten 

schijnen op dat deel van het gebruikte bronnenmateriaal. 

 

 

 

2.4. De bevolkingsregisters en de aktes van de burgerlijke stand 

 

 Het lijkt enigszins kort door de bocht om deze twee dynamische bronnen onder één 

noemer te behandelen, maar voor levenslooponderzoek vormen zij een complementair duo. Ze 

laten immers toe om het levenspad van een persoon van de geboorte tot het overlijden te 

volgen. In deze paragraaf zullen we ons eerst afvragen wat we kunnen vinden in enerzijds de 
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bevolkingsregisters en anderzijds de aktes van de burgerlijke stand. Nadien vissen we uit welke 

mogelijkheden en beperkingen deze bronnen met zich meebrengen. 

 

 Vanaf de incorporatie van onze gewesten bij Frankrijk in 1795 diende ieder 

gemeentebestuur in theorie te voorzien in een permanente bevolkingsdienst. In praktijk werd 

dit decreet slechts met mondjesmaat gevolgd, maar Gent vormde gelukkig een van de beste 

leerlingen van de klas. Daardoor beschikken we voor deze stad over een vorm van 

bevolkingsregistratie voor de volledige negentiende eeuw. Deze registers bevinden zich tevens 

nog steeds in een redelijk goede staat, hoewel zij worden opgeslagen in een hier niet voor 

aangepaste kelder. Elders stelde men de registers pas op vanaf 1847, het moment waarop 

hiervoor een Belgisch wettelijk kader gecreëerd werd. Een bevolkingsregister kan men 

definiëren als “een repertorium van alle inwoners die hun gewone verblijfplaats in de 

gemeente hebben”.112 Vertrekkende vanuit een statische doorsnede, verkrijgt deze bron zijn 

dynamische karakter door het herintroduceren van de bewoners bij iedere wijziging qua 

woonplaats.113 Iedere tien jaar herbegon men met een nieuw repertorium op basis van de 

toenmalige volkstelling.114 

 Als resultaat van deze gedachtegang verkreeg men een register waarbij ieder 

huisnummer een eigen folio kreeg. Om een volledig overzicht te bekomen ging men alle straten 

van de stad af. In Gent werd om praktische redenen het grondgebied opgedeeld in vijf wijken, 

die in 1847 elk ongeveer vijfentwintig boeken besloegen. Doorheen de tijd nam door de 

bevolkingsgroei het aantal wijken en boekdelen enkel toe. Zo zijn er omstreeks 1900 reeds 

negen wijken die gemiddeld zo een vijftigtal boekdelen tellen. Op iedere folio noteerde men de 

personen die op dat adres hun gewone verblijfplaats hadden, beginnende met het gezinshoofd. 

Van iedere inwonende werden in de hiertoe bestemde kolommen de familienaam, de naam, 

het beroep, de geboorteplaats en -datum, de verwantschap aan het gezinshoofd of de 

burgerlijke stand ingevuld. Indien dit van toepassing was, werden ook de datum van aankomst 

in de gemeente, de vorige verblijfplaats, de volgende verblijfplaats, het moment van vertrek, de 

datum van overlijden en de huwelijksdatum opgegeven. De laatste kolom ‘aanmerkingen’ liet 

ruimte voor additionele info. Afhankelijk van de tijdsperiode en de bereidwilligheid van de 
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toenmalige bediende, vindt de onderzoeker hier aantekeningen over de dienstplicht, de 

doodsoorzaak, verleende visa, tijdelijke afwezigheid en vooral over eventuele aanrakingen met 

het gerecht.  

Vooral dit laatste wekt interesse in het kader van dit onderzoek. Tussen 1847 en 1890 

maakte men aantekeningen over de veroordelingen die personen hadden opgelopen. Nadien 

ging men over tot de afkorting “C.J.” ofte casier judiciaire, wat betekende dat men een plaatsje 

had in het strafregister van de stedelijke politie, zonder verder uit te weiden over de vonnissen. 

De notities beperkten zich in regel tot respectievelijk een aanduiding van de rechtbank die de 

veroordeling had uitgesproken, de duur van de straf of de hoogte van de boete en een korte 

beschrijving van de begane misdaad, vanzelfsprekend in het Frans. De mate waarin deze 

vonnissen hun weg vonden naar het bevolkingsregister lijkt toe te nemen doorheen de tijd. Zo 

vinden we het merendeel van de gevangenisstraffen uit 1865 terug in het bevolkingsregister, 

met uitzondering van enkele voor landloperij. Voor de jaren 1880 zal men zelfs alle boetes 

noteren, ook voor bijvoorbeeld een “paard in galop”115. Daarnaast zien we dat vooral bij 

recidivisten het strafblad nauwkeurig bijgehouden werd. Af en toe vinden we dan ook een 

apart briefje, uitgaande van het politiecommissariaat, waarop een volledige lijst van de 

veroordelingen wordt weergegeven. Dergelijke toevoegingen laten ons toe vast te stellen dat 

de notities in het bevolkingsregister niet altijd correct waren maar meestal wel. Wat we kunnen 

concluderen uit deze aantekeningen en de informatie uit de opsluitingsdossiers over de 

recidive binnen onze steekproef, zal in paragraaf 4.5 uiteengezet worden. 

Voor iedere wijk werd tevens een tienjaarlijkse index opgesteld, registers die zelf al 

gauw twee boekdelen innamen. Aangezien de alfabetische klassering in deze werken enkel 

betrekking had op de eerste letter van de familienaam, blijft het een huzarenwerk om een 

persoon op te sporen indien men geen aanduiding bezit qua adres. Vanuit de Gentse 

bevolkingsdienst nam men wel reeds enkele initiatieven om de registers meer toegankelijk te 

maken. Zo beschikt de onderzoeker over een volledige inventarisatie van de straatnamen, 

inclusief een vertalingstoepassing uit en naar het Frans. Tevens kan hij gebruikmaken van het 

zogenaamde IXOS. Dit programma is een digitalisatie van de fichebak die vanaf 1888 handmatig 

werd bijgehouden door de bevolkingsambtenaren. Op de ingescande fiches zijn de 

verschillende adressen van de persoon terug te vinden, zij het aanvankelijk zonder aanduiding 

van de locatie binnen de registers. IXOS fungeerde vaak als laatste reddingsboei indien ieder 

spoor verloren was, waarna er terug kon gegaan worden in de tijd. De laatste jaren werd tevens 

een poging ondernomen om de tienjaarlijkse indexen in te brengen in een Microsoft 
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Accessprogramma onder de naam ‘Hoofdindex’. Aangezien dit handmatig, bladzijde per 

bladzijde, dient te gebeuren, spreken we hier over een werk van lange adem. In het voorjaar 

van 2012 ving men aan met het inbrengen van de bevolkingsregisters voor de periode 1857-

1866. Ten volle heb ik dus niet kunnen genieten van het resultaat hiervan. Tevens bleek uit 

deze digitalisatie hoe talrijk de fouten en tekorten van de indexen zijn terwijl een gebrek aan 

kruisverwijzingen in ‘Hoofdindex’ vlot opzoekwerk belemmeren. Daardoor bleef er voor de 

periode 1856-1890 een grote afhankelijkheid van de handgeschreven indexen. Ondanks de 

continue inspanningen van de bevolkingsdienst tot een overzichtelijker archief, blijven 

opzoekingen dus een tijdrovende bezigheid. 

 

Aangezien er slechts een beperkt aantal adressen te vinden waren in de 

opsluitingsdossiers en omdat de toegankelijkheid van de bevolkingsregisters veel te wensen 

overliet, boden de aktes van de burgerlijke stand vaak een eerste spoor naar de personen in de 

steekproef. Sinds de Franse annexatie van onze gewesten verzamelde de gemeentelijke 

administratie in registers geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Voor de stad Gent zijn deze 

collecties compleet en ze bevinden zich tevens in een goede staat. Hierdoor krijgen we een 

waardevolle dynamische bron die zich kan beroepen op een hoge graad van volledigheid. 

De geboorteaktes werden doorgaans opgesteld een tot twee dagen na de geboorte. Ze 

vermelden niet alleen de naam van het kind, maar ook de naam, leeftijd en beroep van de 

ouders en de straat waarin het gezin woonachtig was. Met deze informatie kan een 

onderzoeker zijn persoon vlotter traceren in de bevolkingsregisters. Ook de aanduiding van de 

getuigen kan informatief zijn voor een beeld op de familiebanden en de eventuele 

aanwezigheid van een handtekening verraadt dan weer iets over de geletterdheid van de 

vader. Uit de overlijdensakte kunnen we de naam, het beroep, de leeftijd, de straat en de 

geboorteplaats van de gestorvene afleiden, maar doodsoorzaken werden niet genoteerd. 

Verder zijn de burgerlijke staat en de namen van de ouders terug te vinden. Indien de ouders 

reeds overleden waren, werd dit meegedeeld. In de huwelijksakte gaf de bevoegde ambtenaar 

de inlichtingen over de bruid en de bruidegom mee die we ook in de overlijdensakte 

terugvinden. Ook de beroepen van de ouders en de handtekeningen van alle partijen zijn nuttig 

voor de vorser. Indien er sprake is van een voorgaand huwelijk of eventuele voorkinderen, 

worden hiervan de basisdata meegegeven.116 
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In Gent zijn de registers van de burgerlijke stand relatief vlot te doorzoeken door de 

aanwezigheid van tienjaarlijkse indexen. Opgesteld in alfabetische volgorde, zijn deze registers 

volledig te noemen. Men dient evenwel op te letten voor het fenomeen van voorkinderen. Dit 

zijn illegitieme kinderen die in de geboorte-indexen soms ingeschreven zijn onder de naam van 

de moeder, ongeacht de latere wettiging. 

 

Het mag duidelijk zijn dat deze twee bronnen ons het leeuwendeel van de informatie 

voor deze levensloopanalyse bezorgen. Dit betekent evenwel niet dat er geen tekorten 

verbonden zijn aan deze twee soorten registers. In de eerste plaats toonden de indexen reeds 

aan dat de gemeentelijke administratie niet foutloos tewerk ging. Niet zelden moet de 

onderzoeker zich even inleven in wat de bediende zou kunnen bedoelen. Een huisnummer 75 

komt al eens overeen met het nummer 57, Verbeke kan ook Vanderbeken noemen en ook het 

verschil tussen de Korte en de Lange Beenhouwersstraat durfde al eens vervallen. Vooral 

huisnummers bleken vaak de afwezige, een praktijk die standaard was in de akten van de 

burgerlijke stand. Dit zorgt ervoor dat soms de volledige straat dient te worden doorzocht, iets 

wat bij hoofdstraten zoals de Zwijnaardsesteenweg of de Kortrijkstraat geen sinecure is. 

Desondanks kan ingestemd worden met de vaststelling van Anouk Devrieze, een van de eerste 

masterstudentes aan de UGent die levensloopanalyse toepaste voor een Gentse populatie, die 

besloot dat wat terug te vinden is in de Gentse populatieregisters over het algemeen als vrij 

betrouwbaar geldt.117 

Een grotere kwaal bleken evenwel de tekorten in de registers. Migraties die niet werden 

opgegeven of slechts onvolledig zijn, data die niet toegevoegd werden, meldingen van een 

vonnis zonder strafmaat, … Dit alles maakt het erg moeilijk om een volledig beeld te creëren 

van de levensloop. Het is niet altijd duidelijk of deze fouten te wijten zijn aan nalatigheid of aan 

een onderaangifte. Sommige migraties werden enkel ingeschreven in het nieuwe adres, zonder 

het gezin in kwestie uit te schrijven op de vorige woonplaats. Op zo een moment dient de 

onderzoeker de indexen steeds opnieuw door te nemen. Vooral in de jaren waarin een nieuw 

register in gebruik werd genomen is dit fenomeen vast te stellen, wat erop kan wijzen dat de 

fout toe te wijzen is aan de administratieve diensten. Toch moet dit euvel ook in grote mate 

worden toegeschreven aan onderaangifte. De ervaringen hiermee zijn vrij gelijklopend met 

deze van George Alter,118 namelijk dat vooral uitmigraties voor problemen zorgen. Niet zelden 
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verdwijnt een persoon schijnbaar en leveren zoektochten in zowel de indexen als de 

overlijdensregisters niets op. Voor een aantal personen liep het spoor in de bevolkingsregisters 

dan ook prompt ten einde. 

Dat de registers afhankelijk waren van de aangiftes die de ingeschrevenen zelf deden, is 

eveneens te merken aan de correctheid van bepaalde stukken informatie. Vooral leeftijden 

durven al eens in afgeronde versie verschijnen, omdat in het bijzonder de oudere generaties 

niet altijd wisten hoe oud ze eigenlijk waren.119 Ook voor de beroepsaanduiding dient de 

onderzoeker voorzichtigheid in te bouwen. In tijden waar seizoenswerk nog schering en inslag 

was, werd vooral het meest tot aanzien strekkende beroep opgegeven. Daarenboven paste 

men dit beroep slechts aan bij verandering van woonplaats of bij de start van een nieuw 

register, waardoor er een ruimte van tien jaar kan zitten tussen twee beroepsaanduidingen.120 

Evenwel kunnen verschillen in handschrift soms soelaas bieden. Af en toe wijzen ze immers aan 

indien een beroep later werd ingeschreven in het register en wanneer dit dan wel zou zijn.  

Een voorlaatste bemerking omtrent deze bron betreft de correlatie tussen de gevonden 

handtekeningen in de akten van de burgerlijke stand en het alfabetisme. Deze ondertekening 

impliceert immers niet automatisch dat men werkelijk kon schrijven. Zo kan een beverige 

handtekening erop wijzen dat men of het schrijven verleerd was of dat men in de aanloop naar 

de geboorteaangifte of de huwelijkssluiting voor de allereerste keer de pen ter hand genomen 

had.121 

Tot slot dient ook notie te worden gemaakt van de onderregistratie van jong gestorven 

kinderen. Anouk Devrieze bemerkte hoe kinderen die overleden voor ze de leeftijd van drie 

dagen bereikten niet werden opgenomen in de bevolkingsregisters.122 Mogelijks is deze termijn 

zelfs langer, aangezien het jongste overlijden dat binnen mijn sample gevonden werd er één 

was na elf dagen.123 Deze praktijk kan leiden tot een onderschatting van de kindersterfte. 

 

Ondanks de manco’s die het bronnenmateriaal soms vertoont, kon er voor onze 

steekproef van 61 personen toch een rijke schat aan informatie blootgelegd worden in het 

Gentse bevolkingsarchief. Als aanvulling hierop heb ik een vijftigtal gemeentes aangeschreven 

waarvan vastgesteld was dat een van de delinquenten er ooit ingezetene was. De beperkte tijd 
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die voor een masterstudie beschikbaar is, liet immers niet toe om al deze archieven persoonlijk 

aan te doen. Niet iedereen was even bereid om de informatie die in hun bezit was over deze 

persoon mee te delen, maar hier en daar verkreeg ik nuttige aanvullingen, die dan ook 

opgenomen zijn in de onderzoeksresultaten. Een kort bezoek aan enkele dichtbijgelegen 

archieven, zoals dit van Merelbeke, Drongen en Mariakerke leverde slechts informatie op over 

een paar gedetineerden. Vaak bevindt het archief zich dan ook in een slechte staat, hoewel 

uitzonderingen zoals het archief van Merelbeke ook bestaan. 

De vraag kan gesteld worden of een dergelijk sample als statistisch significant mag 

beschouwd worden. Het onderzoek van Lotta Vikström bijvoorbeeld, omvat maar liefst 406 

personen, zij het over een periode van veertig jaar.124 Desondanks kan ook een studie van een 

beperktere groep reeds richtinggevende resultaten opleveren.125 Hierbij dient nogmaals te 

worden aangestipt dat Vikström over een achterliggend database kon beschikken. Niet alleen is 

dit verrijkend voor de resultaten, tevens staat dit de onderzoeker toe om het meest tijdrovende 

gedeelte van zijn onderzoek significant in te korten. Een dergelijke database blijft evenwel 

eerder een uitzondering op de regel en daarom blijft het aangewezen om zelf het archief in te 

duiken. De tijd die dient te worden geïnvesteerd om een enigszins inhoudsvolle 

dataverzameling bijeen te krijgen, pleit in het voordeel van openbare datasets, een principe 

waarvoor Jan Kok reeds een lans brak. Hierbij worden de gegevens gedeeld over verschillende 

wetenschappelijke projecten om zo de productielast te verlagen.126 

 

 

 

2.5. De verwerking 

 

 Uit het bronnenonderzoek bleek reeds dat er heel wat te vinden is over de delinquenten 

in de steekproef, maar tussen waardevolle data en een inhoudsvolle output staat de 

verwerking. Aangezien het voor een levensloopanalyse van het uiterste belang is om een 

compacte maar overzichtelijke databank te creëren, werd ervoor gekozen om de informatie te 

klasseren per lid van de cohorte. In deze paragraaf zal kort toegelicht worden hoe dit praktisch 

in zijn werk is gegaan en welke keuzes hiervoor gemaakt zijn. Nadien worden enkele kwesties 
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voorgelegd die bij het verwerken kwamen bovendrijven en verklaar ik hoe ik hiermee ben 

omgegaan. 

 

 In tegenstelling tot enkele van mijn voorgangers koos ik ervoor geen gebruik te maken 

van Microsoft Access.127 Op het eerste gezicht lijkt het een wat vreemde keuze om dit 

programma links te laten liggen, aangezien Access het mogelijk maakt een relationele databank 

aan te maken en daarenboven beschikt over query’s. Dit zijn zoekopdrachten die een bepaalde 

selectie binnen de databank toestaan en zo bijdragen aan een eenvoudigere verwerking. Maar 

toch koos ik voor Microsoft Excel omdat dit voor mijn onderzoek andere mogelijkheden bood. 

 Aldus werd een Excelbestand aangemaakt, waarin ik voor iedere delinquent over een 

eigen tabblad beschikte. Op deze wijze ontwierp ik per gedetineerde een fiche waarop je met 

behulp van enkele vaste categorieën een snel overzicht van de relevante informatie over die 

persoon ter beschikking kreeg.128 Voor de verwerking zelf werd gebruik gemaakt van Visual 

Basic for Applications, kortweg VBA. Deze programmeertaal laat het toe om in 

Windowstoepassingen op vrij eenvoudige wijze zelf kleine programma’s te maken, zogenaamde 

macro’s. Met behulp van VBA was de creatie van een hoofdtabel mogelijk, die alle gegevens 

bundelde. Op basis van deze tabel kon ik de gegevens afstemmen op specifieke vraagstellingen, 

soms door bewerkingen binnen Excel en eventueel met assistentie van VBA. Hoewel Excel dus 

niet beschikt over de automatische queryfunctie, zijn dergelijke handelingen ook op een 

gerichte wijze mogelijk binnen dat programma. Enige kennis van programmeren biedt hierbij 

een voordeel, maar VBA kan aanzien worden als vrij laagdrempelig. Via de op deze manier 

aangemaakte macro’s kan men de flexibele omgang met een databank ook in Excel simuleren. 

Het mag tevens een voordeel zijn dat de intrinsieke kwaliteiten van Microsoft Excel niet 

verloren gaan, enerzijds het uitvoeren van berekeningen en anderzijds het ontwikkelen van 

tabellen en grafieken. 

 

 Voor de interpretatie van de resultaten moet er aandacht besteed worden aan het feit 

dat niet op ieder moment eenzelfde hoeveelheid personen zich binnen mijn kennisveld bevindt. 

Dit is te verklaren door de manier waarop de cohorte werd opgebouwd, met de gevangenisstraf 

in 1865 als kruispunt van de levenspaden. Hierdoor stellen we vast dat voor en na dit moment 

er niet steeds 61 personen in het Gentse aanwezig waren. Deze uitdunning kan verklaard 
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worden door overlijdens, maar ook door migratie. In de volgende tabel wordt weergegeven 

hoeveel personen zich in Gent bevonden gedurende welke periode, en om welke redenen zou 

uit de Gentse bevolkingsregisters verschenen of verdwenen. 

 

 Geboren Overleden Immigratie Emigratie Spoor bijster Resultaat 

Voor 1840 8     8 

1840-44 18  2   28 

1845-49 14  5 1  46 

1850-54   5 3  48 

1855-59   5 3  50 

1860-64   13 2  61 

1865-69  3 7 24 2 39 

1870-74   6 7 1 37 

1875-79  2 5 4  36 

1880-84  3 4 5 2 30 

1885-89  3 2 2  27 

1890-94  4 4 2  25 

1895-99  5 1 1  20 

1900-04  1 1 1  19 

1905-09  7 1   13 

1910-14  3 1   11 

1915-19  2    9 

Na 1920  9    0 

Tabel 1. Overzicht van de cohorteopbouw doorheen de tijd (Bron: eigen verwerking) 

 

Het vertrek van een groot aantal cohorteleden in de periode 1865-1869 dreigt hierbij 

voor een vertekening te zorgen. Een van de grootste pluspunten van levensloopanalyse, de 

inclusie van alle personen, blijkt in de praktijk minder voor de hand liggend door de beperkte 

tijdsspanne van dit onderzoek. Deze belet namelijk een uitbreiding van het database naar 

informatie uit andere bevolkingsregisters. Desondanks kan er heel wat afgeleid worden uit hun 

migratiepatronen. Daarenboven zien we heel wat remigratie, personen die opnieuw binnen het 

grondgebied van Gent gaan wonen en dan ook opnieuw gevolgd werden. In totaal zijn vijf 

personen verdwenen uit de populatieregisters zonder een spoor na te laten. De Nederlandse 
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historicus Richard Paping meent dat dit segment van de bevolking wel eens de buitenbeentjes 

kunnen zijn, wat de cohortanalyse minder representatief dreigt te maken. Gelukkig is bij dit 

onderzoek dergelijk populatieverlies beperkt gebleven tot 8 % van de steekproef, wat net als bij 

Paping als een aanvaardbare afwijking kan beschouwd worden.129 

 

Een tweede bemerking handelt over de verschillende verwerking van transities en 

trajecten. Vooraleer levensloopanalyse zijn intrede deed in de historiografie, focusten vele 

studies zich op een specifieke transitie. Zo kan men bijvoorbeeld een onderzoek uitvoeren naar 

alle overlijdens die binnen een bepaalde periode plaats vonden op het Gentse grondgebied. De 

teleenheid bij een dergelijke studie naar transities is het individu. Een vraagstelling die past bij 

deze benadering kan zijn: Hoe groot is het aandeel van de personen boven de veertig jaar 

binnen de groep getrouwden? 

Bij levensloopanalyse zijn we echter niet alleen geïnteresseerd in de transities zelf maar 

tevens in de tijdspanne waarin iemand zich in een bepaalde positie bevindt. Een voorbeeld van 

een dergelijke probleemstelling kan zijn: Hoe lang blijft men kinderloos na het huwelijk op een 

bepaalde leeftijd? Deze benadering vraagt het inpassen van tijd als teleenheid. Daarenboven 

dient rekening gehouden te worden met de inherente beperkingen van het bronnenmateriaal. 

Niet iedereen bleef voor een even lange periode binnen ons blikveld. Sommige kinderloze 

koppels bleven tot de geboorte van hun eerste spruit jarenlang woonachtig binnen Gent. 

Anderen verhuisden binnen de maand naar een andere locatie. Deze twee levenslopen mag 

men niet zomaar gelijkstellen. Als antwoord op dit probleem introduceerde George Alter het 

begrip ‘person years’. Via dit concept wordt het mogelijk “to weight the observations drawn 

from the population registers by the amounts of time that they represent”130 Hierbij rekent 

men dus in het aantal jaren waarin iemand zich in een bepaald statuut bevond. Huwt iemand 

op zijn 27, dan kunnen we gedurende de periode tussen zijn 25e en zijn 30e twee ongehuwde en 

drie gehuwde persoonsjaren tellen. Het toepassen van persoonsjaren werd doorheen dit 

onderzoek toegepast waar het een relevante bijdrage kan vormen. Met behulp van deze 

persoonsjaren kan men de afwijking die ontstaat door de censoring milderen. Censoring is het 

fenomeen waarbij de brongegevens ‘onaf’ zijn, een probleem waarmee ook deze studie kampt 

door het vertrek van personen uit de Gentse bevolkingsregisters.131  
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 Met deze bemerkingen zijn we aan het slot gekomen van het hoofdstuk omtrent de 

methodologie. Een lijvig hoofdstuk, want levensloopanalyse is geen methodiek die zonder enige 

toelichting kan worden toegepast. De grenzen van wat mogelijk is blijven soms vaag, onder 

andere omtrent de capaciteiten van studies van kleinere cohorten, maar de inzichten van het 

paradigma vormen een aantrekkingspool voor iedereen met interesse in historische 

demografie. Wat het concept LCA aantrekkelijk maakt, is vooral zijn omgang met het begrip 

‘tijd’. Het laat een dynamischer onderzoeksmodel toe en biedt de mogelijkheid om nieuwe 

vragen te stellen. Daarenboven steunt levensloopanalyse op een holistisch principe dat de kans 

biedt om het individu ten volle in interactie te plaatsen met zijn omgeving, zonder hierbij zijn 

persoonlijke agency te verwaarlozen. Het sluit daarom naadloos aan op de vraagstelling naar de 

wisselwerking tussen de delinquent en de maatschappij. 

 In de praktijk blijft enige raadzaamheid geboden. Zowel de registers van de Gentse 

bevolkingsdienst als de opsluitingsdossiers kunnen beschouwd worden als rijke bronnen en de 

combinatie van beide laat een inzicht in het levenspad toe. Net zoals Vikström reeds opmerkte 

is het net die wisselwerking die ons toelaat om de demografische ervaringen van delinquenten 

bloot te leggen.132 Met behulp van deze bronnen werden de levenslopen van 61 personen 

gedetecteerd, soms volledig, soms gedeeltelijk. Bij het verwerken van de gecreëerde databank 

dient men zich wel steeds bewust te zijn van de tekorten en karakteristieken van dit 

bronnenmateriaal. De gebruikte methode, zij het door het tellen van individuen of 

persoonsjaren, moet hiermee dan ook steeds in lijn liggen, afhankelijk van de vraagstelling. Op 

deze wijze wordt levensloopanalyse een denkkader dat afgestemd is op het individuele 

onderzoeksobject. 
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HOOFDSTUK 3. De setting 

Het Gent van de tweede helft van de negentiende eeuw 

 

 

 Binnen het volledige bereik van deze masterproef kan dit derde hoofdstuk de indruk 

wekken een tussendoortje te zijn. Een verplicht nummer alvorens we weer overgaan naar de 

hoofdfiguren van dit onderzoek, de delinquenten, en hun levensloop. De hoofdvraag die in 

deze thesis gesteld wordt, luidt echter: “Hoe slaagden mensen met een crimineel verleden erin 

om hun levenspad vorm te geven binnen een maatschappij die hun als crimineel betitelde?” 

Een vraag die we niet kunnen beantwoorden zonder ook de nodige aandacht te schenken aan 

de krachtlijnen die deze maatschappij kenmerken. Een maatschappij die een ware evolutie 

heeft doorgemaakt tussen 1837, het jaar waarin de oudste cohorteleden geboren waren, en 

1935, het moment waarop het overlijden van de 89-jarige metser Evariste Impens dit 

onderzoek definitief afsloot. Een volledig overzicht geven van 100 jaar Gentse sociale 

geschiedenis is een onmogelijke opdracht en hoort ook niet thuis binnen het bestek van dit 

onderzoek. De focus zal vooral liggen op de tweede helft van de negentiende eeuw en de 

factoren die van invloed kunnen zijn op de levensloop van de gevangen. Dit hoofdstuk mag dan 

ook niet in isolement bekeken worden. Het is de bedoeling om de hoofdzaken in het 

achterhoofd te houden bij de bespreking van de levenspaden van de mensen uit de steekproef. 

Welke economische evolutie maakte Gent door? Hoe beïnvloedde dit de stedelijke opbouw? 

Kan dit gevolgen uitoefenen op de maatschappelijke cohesie? Dit zijn de vragen die dit 

hoofdstuk zullen doorkruisen. 

  

 Het Oost-Vlaanderen van de jaren 1840 en 1850, waarin een groot deel van de 

cohorteleden opgroeiden, was er één dat balanceerde tussen twee tijden. De proto-industrie, 

die decennialang de intensieve arbeid van de landbouwers rendabel maakte, kreeg rake 

klappen. Door deze instorting van de traditionele huisnijverheid had men geen verweer tegen 

enkele mislukte oogsten en het credo ‘arm Vlaanderen’ liet zich voelen vanaf 1847. Naar 

schatting één op vier was in Oost-Vlaanderen op dat moment afhankelijk van de armenzorg en 

deze rurale crisis stond dan ook aan de wieg van een zekere plattelandsvlucht. De hongersnood 

liet zich echter ook voelen in de steden. Gita Deneckere beschrijft in het overzichtswerk dat 

door haar en Marc Boone werd gemaakt naar aanleiding van de opening van het Gentse 
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stadsmuseum hoe op 17 mei 1847 de Gentenaars de bakkerijen plunderden om de honger het 

hoofd te kunnen bieden.133 

 Anderzijds zien we gedurende deze jaren ook de opbloei van de industriële activiteit. De 

landbouwcrisis zorgde hierbij deels voor het benodigde arbeidsoverschot. Gent ontwikkelde 

zich tot een epicentrum voor de textielhandel, maar dit gebeurde ten koste van de woon- en 

leefomstandigheden van de arbeiders. Deze leefden immers opeengepakt in armzalige beluiken 

die een broeihaard vormden voor allerlei besmettelijke ziektes. Gent werd in 1847 dan ook 

getroffen door een tyfusepidemie en in 1849 hield cholera lelijk huis. Desondanks zien we 

tussen 1830 en 1850 een spectaculaire stijging van het inwonerstal met 27 procent naar 

106.000 personen in een stad die uit zijn voegen leek te barsten.134 Deze toename dient echter 

ook voor een groot deel te worden toegeschreven aan een hoge natuurlijke groei, waardoor 

een aanzienlijk gedeelte van de arbeiders nog steeds geboren Gentenaars waren.135 

 Dit overtal aan arbeidsvolk droeg ertoe bij dat de lonen laag bleven, waardoor vrouwen- 

en kinderarbeid niet alleen voorkwam maar vooral broodnodig was om het gezinsinkomen rond 

te krijgen.136 Zelfs indien men de lange arbeidsuren vol maakte, was het inkomen onvoldoende 

om ondervoeding tegen te gaan. Illustratief hierbij zijn de cijfers die historicus Marc Reynebeau 

aanhaalt: de gemiddelde proletariër consumeerde in 1853 slechts 1800 kilocalorieën, ongeveer 

twee derde van de eigenlijke behoefte. We moeten ons ervan bewust zijn dat dit getal slechts 

een gemiddelde is en een substantieel deel onder hun dus met nog minder diende zich te 

voeden. Hij merkt tevens op dat “in gevangenissen en bedelaarskolonies […] de kostgangers op 

calorierijker voedsel [konden] rekenen”.137 De medische voorzieningen bij dit alles waren 

daarenboven beperkt of zelfs onbestaande. Dokters werden aanzien als duur en 

onbetrouwbaar en een bezoek aan het hospitaal werd slechts overwogen in tijden van 

epidemieën.138  

 

Dit alles kon de vooruitgang van de katoenindustrie aanvankelijk niet fnuiken en we zien 

doorheen de jaren vijftig dan ook een interne schaalvergroting van de fabrieken. Ook voor de 
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groeiende Gentse middenklasse bleek dit een bloeiperiode te zijn, bekroond met het stemrecht 

van 1848. Evenwel bleken er grenzen te zijn aan de groei: de industriële voorsprong die Gent 

verworven had ten opzichte van de rest van Vlaanderen ging verloren door een explosie van de 

grondstofprijzen in de eerste helft van de jaren zestig. Deze crisis leidde ertoe dat een ware 

‘famine de coton’ de kop opstak. De Amerikaanse Burgeroorlog had immers de katoenaanvoer 

afgesneden wat een opstoot van structurele werkloosheid opleverde. In een tijd waarin ‘geen 

werkgelegenheid’ gelijk stond aan ‘geen inkomen’ betekende dit een ravage voor de 

loonarbeiders.139 Daarenboven werd de bevolking in 1866 geplaagd door een cholera-epidemie, 

de laatste grote dreiging van deze ziekte in het Gentse.140 Hoewel de economische 

achteruitgang enigszins afgeblokt werd door de groei van de vlasverwerking, zorgde de 

toenemende mechanisering in de fabrieken voor werkloosheid en een emigratiegolf naar de 

Noord-Franse industriegebieden.141 Op industrieel vlak zien we in deze periode talrijke fusies, 

die resulteren in het ontstaan van de grote Naamloze Vennootschappen, bedrijven die steeds 

verder verwijderd stonden van de familieondernemingen uit de eerste helft van de eeuw.  

De epidemie van 1866 vormde de aanleiding tot een reconversie van het Gentse 

straatbeeld. Typerend voor deze sanering is het Zollikofer-De Vigneplan die de verbinding 

tussen het Zuidstation en het stadscentrum verzorgde met statige herenhuizen142 en de 

beluiken van de Boomgaard- en Belgradostraat aan het oog onttrokken. Ook op de Blandijnberg 

werden talrijke beluiken of afgebroken of verborgen achter een rij burgerwoningen. Dit 

verhoogde echter de woningnood aangezien er niet voorzien werd in betaalbare alternatieven. 

Het resultaat was dan ook dat velen zich verplaatsten naar volkswijken aan de rand van de stad. 

Hierbij bleken de meesten echter nog niet in staat om een eigen huis aan te schaffen, iets wat 

slechts na Wereldoorlog I in zwang raakte. Verder mogen we evenmin vergeten dat de beluiken 

nog niet verdwenen waren. Naar schatting één Gentenaar op acht leefde in 1922 nog steeds in 

een dergelijk beluik.143 

 

Dit alles resulteerde in een stad met twee snelheden. Enerzijds was er een kleine 

toplaag bestaande uit industriëlen en burgerij die de economische en politieke macht onderling 

verdeelden. Deze groep is in geen geval steeds een eenheid te noemen, zo illustreert onder 

andere de strijd tussen de katholieke en de liberale fractie ten tijde van de schoolstrijd. Toch 
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was er tot de jaren 1860 een collectieve visie, bij voorkeur te formuleren in de taal van Molière, 

op het sociale probleem dat zich nestelde in de stad. De vrije markt en wat filantropie voor de 

ergste problemen zou moeten volstaan om op lange termijn de armoede van de massa te 

verlichten. Toen de resultaten van deze tactiek uitbleven, kwam er vanuit liberale hoek een 

tegenbeweging op gang, aangevoerd door de rechtsgeleerde François Laurent. Deze pleitte 

voor een verbetering van het volksonderwijs en de oprichting van educatieve 

volksmaatschappijen met een paternalistische ondertoon, een visie die hem mede ingegeven 

werd door de opkomst van het socialisme.144 

Aan de andere kant zagen we een grote volksmassa die lange tijd zowel economisch als 

politiek onmondig bleef. Dat we Gent vandaag echter nog steeds beschouwen als een 

socialistisch bastion is niet verrassend, aangezien het hier was dat de arbeidersbeweging een 

van de eerste malen de kop opstak in België. Reeds in 1857 werd een collectieve werkstaking 

op poten gezet, een actie die toen nog steeds verboden was door de wet Le Chapelier. Hoewel 

deze eerste organisatie ten onder ging aan politieke repressie was de toon gezet.145 Vanaf de 

jaren 1870 ontwikkelden de arbeidersgroeperingen de coöperatieven, waarbij een systeem van 

collectieve distributie diende de prijzen te drukken. Het relatieve inkomen was immers in 

dalende lijn, want de recessie die zich tussen 1872 en 1895 manifesteerde verhoogde de 

voedselprijzen en verlaagde de lonen. Dit zogenaamde Gentse model, waarbij de arbeiders 

zichzelf organiseerden, zou vooral in het begin van de twintigste eeuw veel succes kennen in de 

rest van het land. Hoewel we niet meteen mogen beweren dat heel Gent meeging in deze 

arbeidersbeweging stellen we toch vast dat bij de eerste verkiezingen met algemeen 

meervoudig stemrecht van 1895 de socialistische Belgische Werkliedenpartij (BWP) de meeste 

stemmen behaalde.146 Een heuse krachttoer aangezien de financieel minst bemiddelde twee 

derden van de bevolking slechts beschikking hadden over één derde van de politieke 

zeggingsmacht. Deze BWP had steeds meer slagkracht gekregen in de nasleep van de algemene 

staking van 1886 die in Wallonië gepaard ging met hevige onlusten. In Gent bleef het evenwel 

bij vreedzame acties, mede door de structuur van de toenmalige socialistische beweging. Het 

systeem van de coöperatieven zorgde ervoor dat men gevoeliger was voor de vragen van de 

werkgevers. De beweging werd immers gedragen door “een volkse aristocratie van geschoolde 

arbeiders”.147 Desondanks of net dankzij deze organisatievorm oefende het socialisme een 
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politieke druk uit die vanaf de jaren negentig bijdroeg aan de creatie van verschillende sociale 

initiatieven, gericht op woningbouw en spaarmiddelen.148 

 

Voor een groot deel van de Gentenaars kan de tweede helft van de negentiende eeuw 

evenwel aanzien worden als een tijd van noodzaak en behoeftigheid. Als ze niet werkloos 

waren, vulden ze de dagen met arbeid, aangezien de beperking van de maximale werktijd per 

dag tot elf uur slechts in 1904 in voege trad. Vooral in de textielindustrie durfde het 

grootkapitaal tot zestien werkuren per dag eisen. Men kan zich dan ook afvragen welke de 

leefwereld was die de hoofdrol speelde in de weinige uren waarin men niet aan het werk was. 

Hierbij komt het belang van de woonomgeving naar voor. Een stad die gekenmerkt wordt door 

fabrieken kent immers ook talrijke arbeiderswijken, een erfenis die we vandaag nog steeds in 

het straatbeeld zien. Jan De Maeyer, historicus en directeur van het KADOC, stelt hierbij dat de 

buurt een fundamentele bouwsteen vormde voor de identiteitsvorming. Men vereenzelvigde 

zich met zijn eigen wijk als tegengewicht voor de vervreemding van de stad.149 Deze laatste 

visie op de stad als bron van aliënatie is reeds een oud motief binnen de sociologie. De 

bekendste uitwerking is die van Emile Durkheim, de Fransman die als eerste een leerstoel 

sociologie bekleedde. Hierbij stelde hij dat een snelgroeiende metropool de bron was van een 

zekere anomie, het verliezen van normen en waarden. De leefwereld van de stad zorgt er 

immers voor dat het individu stuurloos was binnen het sociale weefsel.150 Het schetst een 

eenzaam beeld van het leven in de stad en impliceert een gebrek aan contact met een 

omgeving die hier ook geen interesse in toont. 

De reactie die De Maeyer beschrijft, toont een andere interactie tussen het individu en 

de maatschappij. De identificatie met de eigen straat kon ver gaan, in die mate dat “de 

homogeniteit van de wijk op een bijna jaloerse wijze bewaakt [werd].”151 Men zou aldus niet 

gewoon een Gentenaar geweest zijn, maar in de eerste plaats “een man van het Rabot”, “enen 

van de Muide”, … Binnen de context van dit onderzoek plaatst deze vaststelling migratie in een 

nieuw licht. Waar de nadruk vaak ligt op het verhuizen naar een andere stad of gemeente, wekt 

dit interesse in binnenstedelijke migratie, of misschien nog beter geformuleerd: ‘interwijkelijke’ 

migratie. In een tijd waarin de voornaamste leefwereld van een significant deel van de 
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bevolking de eigen buurt was, kan een vertrek uit deze microkosmos vaak even ingrijpend zijn 

als het verlaten van de woonplaats voor een plaats buiten Gent. 

 

Deze korte schets van de stad Gent in de negentiende eeuw is, zoals gezegd, 

allesbehalve volledig. Toch zijn er enkele krachtlijnen die uit dit overzicht naar voor komen en 

die ruimte kunnen bieden voor hypotheses omtrent de criminaliteit. 1865, het jaar dat de spil 

vormt in dit onderzoek, was niet bepaald het meest rooskleurige uit de Gentse geschiedenis. De 

‘famine de coton’ sloeg immers nog steeds om zich heen en verzwakte vaak zij die het meest 

kwetsbaar waren binnen een gemeenschap waarin er reeds sprake was van structurele 

ondervoeding. Kan dit een verklaring vormen voor de diefstallen en landloperij, waarbij de 

gevangenis soms een aangenamer alternatief kon vormen dan de dagelijkse strijd om te 

overleven? De onderzoekscohorte, grotendeels opgegroeid in Arm Vlaanderen, kende het 

klappen van de economische zweep en zou deze blijven voelen in de volgende decennia, 

getekend door een lange recessie.  

In de decennia voor 1850 zagen we een sterke stijging van het bevolkingsaantal, die toe 

te schrijven was aan de combinatie van een migratiebeweging en een sterke natuurlijke groei. 

Deze toename werd echter afgeremd door het verlies van de Gentse positie als industriële 

voorloper. De bevolkingsdruk in de onhygiënische beluiken bleef echter lang hoog, mede door 

de saneringsbewegingen.  

Tevens richtte dit hoofdstuk zich ook op de leefwereld van de gewone Gentenaar. Het 

toonde niet alleen het centrale belang van arbeid om te kunnen overleven, maar ging ook in op 

de rol die gespeeld werd door de eigen buurt. Beschouwde men criminelen als ‘een van ons’ of 

zette hun label deze mensen net buiten het sociale weefsel? Enige kennis van Gent en zijn 

stedelijke karakter biedt op deze manier de mogelijkheid om de algemene vraagstellingen over 

de levenslopen van veroordeelden te plaatsen binnen een groter geheel. Hoewel ze zo 

benoemd worden doorheen dit onderzoek, waren onze cohorteleden immers niet alleen 

delinquenten. Ze waren ook Gentenaars, negentiende-eeuwers, mensen die tot een bepaalde 

sociale klasse behoorden en woonden in een zekere buurt. De begane misdaden en de 

daaropvolgende behandeling van de veroordeelden dienen dus gezien te worden binnen hun 

persoonlijke context. Met deze instelling zal ook het volgende hoofdstuk worden aangevat, 

waarin er dieper wordt ingegaan op criminaliteit in het algemeen en in het negentiende-

eeuwse Gent. 
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HOOFDSTUK 4. Criminaliteit en gevangenschap 

In het Gent van de tweede helft van de negentiende eeuw 

 

 

 Een van de impliciete uitgangspunten van de vraagstelling is de veronderstelling dat een 

gevangenisstraf een transitie inhoudt en zo het status én het leven van de bewuste persoon 

mee kan bepalen. Het is dan ook belangrijk om een goed zicht te hebben op wat deze transitie 

dan wel zou inhouden. Daarenboven stelt dit onderzoek zich ook de vraag hoe dit event door 

de omgeving van de delinquent aangevoeld wordt. Daarom zal er in dit vierde hoofdstuk 

gefocust worden op criminaliteit in de tweede helft van de negentiende eeuw en de aspecten 

die hiermee gepaard gaan.  

In de eerste paragraaf wordt de visie op criminaliteit die in dit onderzoek gehanteerd 

werd van naderbij bekeken. Deze bespreking gebeurt met behulp van de square of crime, een 

criminologisch model waarbij misdaad en misdaadcontrole geanalyseerd worden als zijnde het 

resultaat van acties en reacties. Hierbij zal er binnen dit onderdeel vooral aandacht zijn voor de 

gevolgen van misdaad voor de perceptie op criminelen. 

De volgende twee delen plaatsen dit inzicht in concretere termen. Eerst gaan we na 

welke de centrale these is die in de tweede helft van de negentiende eeuw geformuleerd werd 

omtrent misdaad en hoe deze kunnen helpen om een beter beeld te krijgen op onze cohorte. 

Nadien richten we ons op misdaadcontrole binnen de Gentse setting en bekijken we van 

naderbij hoe men criminaliteit aanpakte in een Belgische stad. Hierbij is er in het bijzonder 

aandacht voor de Nieuwewandeling, de gevangenis waarin de onderzochte delinquenten voor 

een korte of langere periode verbleven. 

In de finale twee paragrafen staat de onderzoekscohorte zelf centraal. Met behulp van 

de kennis uit de voorgaande paragrafen analyseren we hoe deze eruit ziet en aan welke 

misdaadtypes ze zich schuldig maakte. Eerst werpen we een blik op de criminele feiten die in 

1865 door hun gepleegd werden en toetsen we deze aan de reeds verworven inzichten. Tot slot 

wordt bekeken welke patronen van recidive we kunnen vaststellen. We gaan hierbij de 

mogelijkheden na om criminaliteit te plaatsen binnen een bredere tijdscontext. Met dit 

onderdeel kunnen we namelijk de stap maken van de momentane gebeurtenis ‘delinquentie’ 

naar een traject, een levenspad.  
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4.1. The square of crime 

 

 Het bestuderen van misdaad aan de hand van een gevangenissample is geen 

vanzelfsprekendheid. Niet iedereen die een crimineel feit pleegt, komt immers terecht achter 

tralies terecht. Dit besef laat ons toe om stil te staan bij wat misdaad eigenlijk is en via welke 

wegen dit ingrijpt op een mensenleven. Enkel door hierover een inschatting te maken, kunnen 

we de invloed op de loop van het levenspad van delinquenten verklaren. Dit vraagstuk werd in 

dit onderzoek aangesneden met behulp van de square of crime, een visie ontwikkeld in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw door twee linkse Britse criminologen, John Lea en Jock Young. 

 

 Wat dit model bijzonder interessant maakt voor historisch onderzoek is het belang dat 

de twee hechten aan contextualisering. Bij het oorsprongsmoment van de criminologie, ten 

tijde van Cesare Lombroso op het einde van de negentiende eeuw, werd criminaliteit namelijk 

eerder geconcipieerd als een individuele eigenschap van de misdadiger. Je werd geboren met 

een aanleg voor criminaliteit en dit kon, onder bepaalde maatschappelijke omstandigheden, 

leiden tot deviant gedrag.152 Hoewel de scherpe randjes afgevijld werden van deze 

positivistische gedachtegang bleef een zekere grondtoon ervan aanwezig gedurende de 

twintigste eeuw. Hierdoor dichtte men criminaliteit toe aan personen of aan de handelingen 

die deze personen uitvoerden. Onderzoek richtte zich op de delinquenten zelf en hoe zij 

instonden voor de creatie van criminaliteit. We kunnen dit simplistisch samenvatten als 

“criminelen zorgen voor criminaliteit”. Vanuit linkse hoek kwam hiertegen in de jaren zeventig 

protest. Deze criminologen weigerden misdaad toe te schreven aan bepaalde personen maar 

keken eerder naar de manier waarop misdaad in een sociale context geconstrueerd werd. 

Hierbij was er in het bijzonder aandacht voor het historische criminaliseringsproces, de manier 

waarop een politiek gestel doorheen de tijd een bepaalde handeling als misdadig zal 

beschouwen.153 Dit proces kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden aan de hand van huiselijk 

geweld, een handeling die doorheen de twintigste eeuw gecriminaliseerd werd, maar waarvoor 

men in 1865 slechts in de meest extreme gevallen een gerechtelijke straf kon voor krijgen. 

 Dit besef dat het benoemen van een handeling als crimineel afhankelijk is van het 

tijdstip en de plaats waarop het zich afspeelt, droeg bij aan het inzicht dat misdaad slechts 

bestaat door de instituties en sociale relaties die omgaan met misdaad. Met een boutade stelde 
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John Lea dan ook dat “[W]e have crime because we have criminal justice systems”.154 De 

hoofdvraag binnen de criminologie wordt op deze wijze niet langer ‘wat is misdaad’ maar ‘wat 

vormt misdaad’. John Lea en Jock Young formuleerden in 1984 een mogelijk antwoord door het 

in kaart brengen van de constituerende elementen van misdaad in het zogenaamde square of 

crime. Het basisidee hierbij is dat criminaliteit een reactie is op bepaalde handelingen en 

personen. Hierbij zien we vier groepen actoren: twee aan de misdaadzijde, met name de daders 

en de slachtoffers, en twee aan de misdaadcontrolezijde, de overheidsinstanties en de 

maatschappelijke instanties. Criminaliteit wordt net gevormd door de reacties en interacties 

tussen dit viertal.155 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grafiek 1. Een visualisering van de square of crime 

 

Allereerst is gedrag pas crimineel indien de strafwetgever, als overheidsinstantie, deze 

benoemt als crimineel gedrag. Dit klinkt simplistisch maar is een belangrijke voorwaarde. Zo is 

godslastering ooit aanzien als een misdaad, maar heden zijn bepaalde vormen van blasfemie uit 

de wetboeken geschrapt. Er zijn mensen die van mening zijn dat godslastering nog steeds dient 

vervolgd te worden en dit deviant gedrag vinden, maar het is daarom nog niet crimineel. De 

actie van de dader krijgt slechts een strafbaar karakter na deze criminalisering. Meestal is hij er 

zich dan ook bewust van dat hij strafbaar gedrag vertoont, enkele uitzonderingen - zoals per 

ongeluk fout parkeren - niet te na gesproken. Wat minder vanzelfsprekend is, is dat het 

slachtoffer er zich bewust van is dat deze specifieke daad strafbaar is én hierop reageert.156 Om 

terug te keren op ons voorbeeld van huiselijk geweld, kan men bijvoorbeeld stellen dat vele 

slachtoffers hiermee nog steeds niet naar buiten treden en de criminele praktijk dus niet als 

dusdanig benoemen. 
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 Dit reageren op crimineel gedrag kan op diverse manieren plaatsvinden. Men kan zijn 

omgeving op de hoogte stellen, iemand in vertrouwen nemen, naar een officiële instantie 

stappen, … Dat dit niet zo vanzelfsprekend is toont het onderzoek van de sociologische 

criminoloog Patrick Hebberecht, verbonden aan de UGent, die vaststelde dat de Gentenaar 

slechts in één geval op drie naar de politie stapt.157 Er is geen enkele reden om aan te nemen 

waarom dit getal in de tweede helft van de negentiende eeuw hoger zou liggen. Integendeel 

zelfs, in de toen in getal sterkere arbeidersklasse werden de ordediensten vaak gezien als een 

rechterhand van de politieke machthebbers,158 wat niet bepaald een stimulans kan geweest zijn 

voor de aangiftebereidheid.  

 Op hun beurt hebben de elementen aan de zijde van de misdaadcontrole vele mogelijke 

reacties in petto. Maatschappelijke instanties kunnen de dader publiek bekendmaken of tot de 

orde roepen.159 Dit is zowel mogelijk op grote als op kleine schaal. Een gerespecteerd persoon 

in de wijk kan een dader van vandalisme aanspreken, een vzw voor mishandelde vrouwen kan 

het probleem bekend maken door middel van een campagne, een krant kan een dader 

openbaar in vraag stellen, … Soms kan hieruit reeds een oplossing tevoorschijn komen. Zo kan 

een gevecht tussen buren eventueel door de leider van het buurtcomité in der minne geschikt 

worden. De overheidsinstanties op hun beurt dienen in de eerste plaats de klacht te 

registreren, iets wat heden vanzelfsprekend lijkt. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die erop 

wijzen dat politiediensten in het verleden klachten lieten vallen waarvan men wist dat het 

moeilijk zou worden om de dader te vatten. Deze praktijk gebeurde met het oog op het 

kunstmatig verbeteren van de arrestatiegraad.160 Indien geregistreerd, kan men de klacht 

vervolgen, maar het is eveneens mogelijk dat ze geseponeerd werd. Deze veelheid aan 

mogelijkheden zien we zowel bij de politiediensten als bij de parketmagistraat maar ook bij de 

strafrechter. De uitvoering van de straf mag eveneens niet beschouwd worden als een 

vanzelfsprekendheid.161 

 Deze complexe interactie tussen dader, slachtoffer, maatschappelijke instanties en 

overheidsinstanties resulteert op zijn beurt in een nieuwe reactie van de strafwetgever.162 

Wetgeving wordt immers niet alleen gemaakt in het politieke halfrond, maar staat ook onder 

invloed van sociale bewegingen, kan in een stroomversnelling komen door een opmerkelijke 
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voorbeeldcasus of kan gemilderd worden door daders. Een voorbeeld van dit laatste is 

mogelijke economische druk door belastingfraudeurs. 

 

 Een van de belangrijkste basisgedachten die de theorie doorspekt is hoe misdaad en 

misdaadcontrole slechts vorm krijgen door de verhoudingen tussen de vier groepen actoren.163 

Er zal een verschil zijn tussen de reactie van het slachtoffer bij een volslagen onbekende dader 

en bij een familielid als pleger van het misdrijf. Indien een buurtcomité op slechte voet staat 

met de politie zal men liever zelf naar een oplossing zoeken. Als het slachtoffer een 

vooraanstaand persoon is, treden de politiediensten mogelijks sneller in actie. Het aantal 

voorbeelden is schier eindeloos, maar dit model vestigt de aandacht op het belang van de 

context. Deze context dient begrepen te worden als enerzijds de specifieke geografische 

achtergrond en anderzijds de meer algemene maatschappelijke drijfveren. Bij criminologische 

analyse gebruikt men voor dit laatste wel eens volgende triade aan concepten: civiele 

maatschappij, staat en economische productiewijze.164 Indien we even nadenken over hoe 

misdaad zich manifesteerde in de Sovjet-Unie of hoe het zich uit in het huidige Somalië, wordt 

algauw duidelijk hoe belangrijk dit wel is. 

 De square of crime bleef niet ongecontesteerd binnen criminologische kringen. Ten 

eerste kreeg het tegenwind omwille van haar politieke connotatie. Ook Lea en Young 

verbonden een actieve agenda aan het model, waarbij er meer aandacht zou moeten zijn voor 

de maatschappelijke inbreng binnen de criminaliteitsbestrijding.165 Het is immers niet voor 

niets dat deze criminologen dit model ontwikkelden in het Groot-Brittannië van Margaret 

Thatcher. Een tweede kritiek die gegeven kan worden, betreft het motief. Het model biedt 

immers weinig specifieke antwoorden op de vraag naar de redenen waarom daders nu eens 

wel en dan weer niet overgaan tot crimineel gedrag. 

 Desondanks heeft dit concept een grote invloed gehad op mijn persoonlijke invulling 

van dit thesisonderzoek. Net zoals iedere historisch onderzoeker, creëerde ik na verloop van 

tijd een soort band met de personen die hier bestudeerd worden. Een inleving die niet steeds 

eenvoudig te maken is, want behalve onze jonge leeftijd hebben we vaak weinig gemeen. De 

square of crime stelde mij echter in staat om de manieren waarop een misdaad ingrijpt op een 

mensenleven, schijnbaar een onontwarbaar kluwen van ervaringen, te ordenen. Het plaatst de 

delinquent immers niet gewoon naast maar vooral in relatie met zijn omgeving. Net die 
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relationele aanpak is de reden waarom dit denkframe steeds in mijn achterhoofd blijft 

gedurende het schrijven van de volgende hoofdstukken. Het antwoord op de vraag naar het 

persoonlijke motief vormt immers niet de hoofdzaak. Hoe een individu, gelabeld als misdadiger, 

op een actieve manier zijn plaats inneemt in de maatschappij is wat me interesseert. 

 

 Binnen het kader van dit onderzoek biedt dit model ons ook de gelegenheid om eens stil 

te staan bij het feit dat de leden van de cohorte een beperkt deel vormden van de groep 

personen die crimineel gedrag vertoonden. Dat slechts zij achter tralies eindigden, betekent dat 

er talrijke hordes genomen waren tussen het plegen van de misdaad en de gevangenisstraf. De 

mensen in dit sample zijn zij die in de eerste plaats niet behoren tot het omvangrijke ‘dark 

number’, de ongeregistreerde criminaliteit. 

Hun gevangenschap leert ons dus iets over de aard van de misdaad. Indien er een 

slachtoffer was, moet deze niet alleen het gebeurde aanzien hebben als strafbaar, maar vond 

hij of zij het ook voldoende belangrijk om hiermee naar de rechter te stappen. Daarnaast 

vertelt het iets over de relatie tussen dit slachtoffer en de overheidsinstanties. Zo is het 

veelzeggend dat de enige uit het sample die in 1865 veroordeeld werd wegens beledigingen, de 

23-jarige arbeider Isidore Van Autrijve, als slachtoffer een burgemeester had.166 Indien de 

politie zelf in stond voor een dergelijke arrestatie, kan hun bereidheid om dit te doen afhangen 

van de wijk en het slachtoffer in kwestie. 

Tevens kunnen we iets afleiden uit het feit dat andere maatschappelijke instanties, zoals 

de familie of de buurt, niet ingegrepen hebben vooraleer een gevangenisstraf zich opdrong. 

Vaak werden misdaden immers op een meer informele wijze opgelost.167 Dit kan betekenen dat 

zij die toch een veroordeling opliepen gewoon het ‘verkeerde’ slachtoffer hadden uitgekozen, 

zoals de 18-jarige sigarenmaker Leopold Calis. Calis liep tegen de lamp wegens geweld ten 

opzichte van een nachtwaker.168 Maar anderzijds impliceert dit mogelijks dat men vanuit zijn 

omgeving niet de moeite wilde doen om het niet tot een gerechtelijk vonnis te laten komen. 

Misschien waren de informele regelingen reeds uitgeput en vond men dat een gevangenisstraf 

het enige middel was om de dader tot bezinning te laten komen. Het is uitermate kort door de 

bocht om te vooronderstellen dat dit gebeurd is bij al onze cohorteleden, maar het is wel zo dat 

dit bij bepaalde gevallen kan hebben meegespeeld.  
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Tot slot kan het ons ook iets zeggen over de relatie tussen de overheidsinstellingen en 

de delinquent. Bij landlopers, bijvoorbeeld, lag het initiatief voor een opsluiting wel eens bij de 

politiediensten. Mogelijks lieten zij vagebonden die voor weinig overlast zorgden met rust en 

werden vooral de exemplaren opgepakt die aanzien werden als problematisch. 

 Het mag duidelijk zijn, de square of crime opent de mogelijkheid om het droge gegeven 

van een gevangenschap te plaatsen binnen een concreet mensenleven, wat aansluit bij het 

levensloopparadigma. In de volgende twee paragrafen zal er daarom dieper ingegaan worden 

op enerzijds een van belangrijkste hypotheses omtrent misdaad in de tweede helft van de 

negentiende eeuw en anderzijds een inzicht in de Gentse misdaadcontrole uit die tijd. 

 

 

 

4.2. De criminele klasse als heersend denkbeeld 

 

 Het is in deze paragraaf niet de bedoeling om een exhaustief overzicht te geven van de 

literatuur die beschikbaar is over misdadigers in de negentiende eeuw. Er zal eerder gefocust 

worden op wat vermoedelijk het meest terugkerende motief was binnen de studie naar 

misdaad in de negentiende eeuw, zijnde het bestaan van een criminele klasse.169 Dit onderwerp 

is binnen dit onderzoek van belang omdat het ons een interessant inzicht geeft in de relatie 

tussen misdadigers en een specifiek deel van de maatschappij. 

De interesse voor dit onderwerp is te danken aan de perceptie van de negentiende-

eeuwse denkers, die dit idee construeerden. Een voorbeeld van zo een sociale onderzoeker is 

Harvey Mayhem, die niet toevallig een journalist was. De opkomst van de geschreven media 

droeg immers bij tot de verspreiding van het gegeven denkbeeld binnen de betere klassen. 

Mayhem zag misdaad als morele zwakte, het gebrek aan wil om een deugdzaam leven te lijden. 

Dit fenomeen meende hij vast te stellen in de armere wijken van Londen. Hiermee speelde hij 

in op een sfeer die reeds heerste, iets wat iemand die ooit Dickens’ Oliver Twist las, kan 

bevestigen. Het paste bij een algemeen proces waarbij de hogere klasse een onderscheid 

maakte tussen de respectabele zelf en de rest.170 

John Lea beschrijft het zelfs als angst voor de werkende klasse, een angst die 

stimuleerde om een systeem ter beheersing op te stellen. Men wilde de massa immers onder 

controle krijgen en zo meer inpassen in hun denkbeelden van een moderne staat. Voor dit 
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proces schakelde men zowel nieuwe wetgeving als de politie in, die zo veel mogelijk invloed op 

de arbeidersklasse dienden te verwerven.171 Dit hele idee zou in het slot van de negentiende 

eeuw aansluiten op het eerder beschreven Lombrosiaanse idee over criminelen, als mensen 

met een afwijkend gedrag waartegen men de samenleving diende te beschermen. In 1865 

drong dit laatste gedachtegoed echter nog niet zo door.172 

 

Het belang van het idee van een criminele klasse voor deze verhandeling kunnen we op 

twee wijzen onderscheiden. Ten eerste kunnen we ons afvragen of zo een klasse werkelijk 

aanwezig was, iets wat vaak werd gekoppeld aan stijgende misdaadcijfers. De Canadese 

sociologe Lynn McDonald beargumenteert dat deze claims op een toename van de criminaliteit 

eerder toegeschreven kunnen worden aan een foutieve interpretatie van de cijfers of zelfs een 

doelbewuste falsificatie. Enerzijds waren de inspanningen tot misdaadbestrijding toegenomen, 

wat een verhoogd aantal klachten en arrestaties kan verklaren. Anderzijds meent zij dat het 

beter paste voor hervormers om vrees voor een toenemende criminaliteit te prediken, omdat 

dit de aanhang voor hun ideeën zou vergroten.173 Haar stellingen zijn wel gebaseerd op de 

Britse en Franse ervaringen.  

Helen Boritch bevestigde in 2005 deze vaststelling en bemerkte tevens hoe er geen 

verband lijkt te zijn tussen de omvang van de misdaad en de groei van de negentiende-eeuwse 

industriestad.174 Indien we er de cijfers bijhalen van Axel Tixhon, een historicus die verbonden 

is aan de universiteit van Namen, zien we op het eerste gezicht een verviervoudiging van het 

aantal geweldszaken in België tussen 1855 en 1887.175 Tixhon wijst echter op alternatieve 

verklaringen, zoals wijzigingen in de wetspraak maar vooral “une volonté croissante de 

réprimer”.176  

Daarenboven duidt Boritch er op hoe, voor haar onderzoek in het Canadese Ontario, de 

karakteristieken van de meervoudige gevangenisbewoners niet meteen overeen kwamen met 

het beeld dat van die criminele klasse geschetst werd. Recidivisten werden immers beschouwd 

als de kern van de criminele onderwereld. Zij die meermaals achter tralies belandden waren 

echter niet de professionele dieven maar eerder landlopers die geen groot gevaar voor de 

publieke veiligheid lijken te vormen. Ze concludeert dan ook dat recidivisten eerder uit de 

                                                           
171

 J. Lea, Crime and modernity, pp. 33-36. 
172

 G. Martyn en K. Velle (eds.), 150 jaar Nieuwewandeling, pp. 65-66. 
173

 L. McDonald, “Theory and evidence of rising crime in the nineteenth century”, in: British Journal of Sociology, 33 
(1982), 3, pp. 409-412. 
174

 H. Boritch, “The criminal class revisited”, p. 142. 
175

 A. Tixhon, “La poursuite et la repression”, p. 64. 
176

 A. Tixhon, “La poursuite et la repression”, p. 77. 



 
63 

onderlaag van de bevolking kwamen.177 Haar conclusies kunnen niet direct het optreden van 

een criminele klasse uitsluiten, maar tonen wel aan dat het populaire beeld ervan niet 

overeenkomt met de werkelijkheid. 

 

Naast het al dan niet bestaan ervan, is het minstens even interessant om in te gaan op 

een tweede dimensie van dit idee van een criminele klasse. Wat vermoedelijk ingrijpender was 

voor onze cohorteleden, was dat deze angst voor een professionele criminele groep wel 

degelijk aanwezig was bij een specifiek deel van de bevolking, een deel met een groter 

zeggenschap. In ieder geval stellen we een stijgende vraag vast naar een repressie door de 

overheidsinstanties.178 Het moedigde een strikte aanpak aan van al wie niet binnen het 

normatieve kader thuishoorde. In dit opzicht is het niet verrassend dat we een hoge 

aanwezigheidsgraad van landlopers bemerken binnen het sample. Mensen zonder werk of 

vaste woonplaats sloten immers niet bepaald aan op de burgerlijke visie van een deugdzaam 

leven. Daarenboven zorgde dit sluimerende gevoel voor de nodige maatschappelijke druk om 

meer aandacht en middelen te verplaatsen naar de gevangenissen, die de spil vormden van het 

repressiesysteem.  

We kunnen concluderen dat de denkbeelden van een bepaalde groep binnen de 

maatschappij mee aan de basis kunnen liggen van de gevangenisstraffen van onze 

cohorteleden. Hun vrees voor de criminele lieden in de arbeidersklasse droeg bij tot de manier 

waarop de misdaadcontrole georganiseerd werd. De kennis van deze invloedrijke gedachtegang 

laat ons toe te kijken hoe de veroordelingen in de praktijk tot stand kwamen. In de volgende 

paragraaf beschouwen we dan ook de misdaadcontrole vanuit de overheid in het Gent van de 

negentiende eeuw. 

 

 

 

4.3. Misdaadcontrole in het negentiende-eeuwse Gent 

 

 Dit onderdeel van deze verhandeling richt zich in het bijzonder op de weg die de 

delinquenten hebben afgelegd tussen de gepleegde misdaad en hun gevangenisstraf. In de 

volgende alinea’s werpen we dan ook achtereenvolgens een blik op de politie, het juridische 
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apparaat en vooral de Nieuwewandeling, het gevangenisgebouw dat de verbinding vormt 

tussen de 61 levensverhalen uit dit onderzoek. 

 

 Na de Belgische onafhankelijkheid verkeerden de politiediensten in de meeste Belgische 

steden in een deplorabele toestand. Door de grote tekorten aan personeel en middelen 

steunden zij vaak op de hulp van stadswachten en brandweermannen. De gevolgen van de 

economische crisis aan het einde van de jaren 1840 deed het stadsbestuur echter inzien dat 

deze structurele tekortkomingen een efficiënte werking van hun ordediensten in de weg 

stond.179 Naar Brussels voorbeeld werd in 1852 de politiedienst hervormd onder impuls van het 

liberale gemeenteraadslid Jules Vanderstichelen. Hierbij werd in de eerste plaats gepleit voor 

vaste standplaatsen, die een versnippering van de krachten tegenging. Daarnaast werd ook een 

betere verloning en opleiding vastgelegd in het nieuwe politiereglement. Op deze wijze kon 

men het aantal agenten gevoelig opdrijven en een betere discipline van de manschappen 

afdwingen.180 De herverdeling van de middelen liet toe om zich vooral te richten op de 

bescherming van de gegoede klassen en in deze kringen kwantitatief sterker aanwezig te zijn. 

Op deze manier waren in Gent een honderdtal politieagenten actief in 1860, wat in theorie 

neerkomt op ongeveer één agent per duizend inwoners. In praktijk waren zij vrij ongelijk 

verdeeld over de verschillende stadsdelen.181 Hoewel de middelen van de stedelijke politie 

toegenomen waren, was er dus nog steeds geen sprake van een overweldigende politiemacht. 

 Indien we kijken naar het platteland dan merken we dat de gendarmerie, georganiseerd 

op nationaal niveau, daar zorgde voor zijn deel van de misdaadbestrijding. In de steden kreeg 

deze organisatie, vaak tegengewerkt door de lokale diensten, echter weinig voet aan de grond. 

Slechts voor zogenaamde mobiele criminaliteit, die de gemeentegrenzen overschreed, traden 

zij in het daglicht, maar voor de kleinere misdaden bleef de lokale politiedienst de voornaamste 

instelling. Hierbij ontving de stedelijke politie wel steun van verschillende soorten 

nachtwachten en de burgerwacht. Deze laatste verenigde vertegenwoordigers van de gegoede 

burgerij voor het uitvoeren van patrouilles en het bewaken van de openbare orde. Hoewel zij in 

dunbevolktere gebieden eerder een symbolisch statuut uitoefende, mogen we zeggen dat zij in 

de steden van belang waren voor de ordehandhaving.182 

                                                           
179

 L. Keunings, B. Majerus en X. Rousseaux, “L’évolution de l’appareil policier en Belgique (1830-2002)”, in: D. 
Heirbaut, X. Rousseaux en K. Velle (eds.), Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, 
Brugge, Die Keure, 2004, p. 274. 
180

 SAG, Notulen van de Gentse gemeenteraad, 24 november 1852. 
181

 L. Keunings, B. Majerus en X. Rousseaux, “L’évolution de l’appareil policier en Belgique”, pp. 292-293. 
182

 L. Keunings, B. Majerus en X. Rousseaux, “L’évolution de l’apparail policier en Belgique”, pp. 277-279. 



 
65 

 Aangezien de invloed van de gendarmerie pas in het slot van de negentiende eeuw zou 

toenemen, kunnen we stellen dat de stedelijke politie de voornaamste steunpilaar vormde voor 

de misdaadbestrijding in Gent in 1865, eventueel ondersteund door de burgerwacht. Beide 

instellingen vertonen een vrij bourgeois karakter, wat doet vermoeden dat zij ook onder 

invloed stonden van de ideeën die de ronde deden omtrent een criminele klasse. Ondanks hun 

beperkt aantal manschappen moeten ze toch in staat geweest zijn om de daders uit dit 

onderzoek te vinden en op te sluiten. Dit wijst erop dat onze delinquenten mogelijks reeds 

genoteerd waren als hoofdverdachte alvorens het parket een onderzoek in werking had 

gesteld. Voor een geweldzaak is dit over het algemeen weinig verrassend, maar voor een 

diefstal is dit niet altijd vanzelfsprekend. 

 

 Nadien werden de leden van onze cohorte voor de rechter gedaagd. Door de opbouw 

van de steekproef betrof het hier de politierechter of de correctionele rechtbank. We 

beschikken niet over informatie of het hier eventueel ging om gecorrectionaliseerde misdaden 

of gecontraventionaliseerde wanbedrijven. Hierbij wordt, meestal omwille van verzachtende 

omstandigheden, over het misdrijf geoordeeld op een lager trapje van de gerechtelijke 

piramide. Wel dient gezegd te worden dat het rekening houden met verzachtende 

omstandigheden reeds voor 1867 werd toegepast, maar pas nadien echt courant werd.183 Dit 

gebeurde omwille van het nieuwe wetboek dat in dat jaar in voege trad. In dit wetboek besloot 

men de vroegere rigide structuur te versoepelen door het verzachten van de straffen en het 

aanpassen van de strafmaat aan de maatschappelijke context. Dit zorgde ervoor dat de rechter 

over een ruimere beslissingsmacht beschikte.184 In 1865 werd echter nog gevonnist met behulp 

van het wetboek van 1810, een erfenis uit de Franse periode. Als exponent van de 

rationalistische Verlichtingsideeën trachtte men hierbij één duidelijke strafmaat toe te wijzen 

aan iedere specifieke misdaad.185 Het achterliggende idee was dat de duur van een 

gevangenisstraf niet afhankelijk mocht zijn van wie er voor de rechter verscheen, als reactie op 

de klassenjustitie uit het Ancien Regime. Evenwel leidde dit ertoe dat men minder rekening kon 

houden met het crimineel verleden van de dader of met verzachtende omstandigheden. 

Wel was in 1848 een nieuwe wet aangenomen omtrent de landloperij en bedelarij, in 

reactie op de economische crisis die toen door onze contreien waarde. De angst voor deze 

groeiende groep armen stimuleerde de gerechtelijke diensten om strenger te kunnen optreden 
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tegen deze overtreding. Zij beantwoordden evenwel nog steeds aan de logica van het wetboek 

van 1810, waarbij één uniforme strafmaat werd vooropgesteld.186 Tevens dienen we op te 

merken dat jongeren voor dezelfde rechtbank gevonnist werd als volwassenen. Hoewel men 

trachtte om specifieke instellingen te creëren voor minderjarigen, zoals het eerder genoemde 

strafhuis te Saint-Hubert, vinden we toch bijvoorbeeld de 14-jarige wees Edmond Hulders 

binnen onze populatie.187 Kinderen die men niet langer beschouwde als ‘nog te redden’ 

verwees men immers niet door naar gespecialiseerde strafhuizen.188 De rechterlijke vrijheid 

was in zaken met minderjarigen dus wel significant. Dat andere jongeren, met dezelfde leeftijd 

als Hulders, voor een gelijke misdaad toegewezen werden aan de instelling in Saint-Hubert, 

biedt ons dus mogelijks een inzicht op de perceptie die men van hem had, maar kan ook 

afhankelijk geweest zijn van de rechter die het vonnis uitsprak. 

 

Tot slot willen we ook de nodige aandacht besteden aan de Nieuwewandeling, het 

kruispunt van de levenspaden van onze gedetineerden. De bouw ervan gebeurde volledig 

volgens de regels van Edouard Ducpétiaux, de eerste inspecteur-generaal van het Belgische 

gevangeniswezen en een radicaal hervormer op penitentiair gebied. Zo zijn de gronden van de 

Nieuwewandeling tegenwoordig ingekapseld in de grootstad maar destijds lagen ze aan de rand 

van de bebouwing, als afschrikmiddel voor toekomstige misdadigers.189 Deze oprichting vond 

plaats om de stijging van de populatie in de Gentse centrale gevangenis op te vangen.190 

De gevangenis zelf was gebouwd naar het voorbeeld van de Britse Pentonville Prison, 

waarbij men uitging van een stervormig panopticum. Hierbij kon men vanuit het centrum van 

de gevangenis steeds de verschillende gangen gadeslaan en werden de afstanden voor de 

bewakers vrij kort. De gevangenen zelf bevonden zich voor het overgrote deel van hun tijd in 

hun cellen, waar men zich vooral diende te richten op boetedoening. Het achterliggende idee 

hierbij was dat men de communicatie tussen de verschillende gevangenen tot een minimum 

kon beperken om zogenaamde ‘morele besmetting’ te vermijden.191 

Ook de manier waarop de gevangenen werden opgenomen in de Nieuwewandeling was 

gericht op het creëren van een zuiverende ervaring. De delinquent werd met een cellulair 

voertuig, de dievenkar, naar het gebouw gereden maar diende de laatste meters zelf af te 
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leggen door de modder. Vervolgens schreven de bewakers de nieuwbakken gedetineerde in, 

overhandigde men hem zijn kledij, werd hij medisch onderzocht en geschoren. Dit proces 

moest de gevangene afstand doen nemen van zijn vroegere identiteit. Nadien kwam de 

gedetineerde op gesprek bij de gevangenisdirecteur, die zijn nieuwe kostganger taxeerde en 

een aangepast regime aanbood.192 

Het leven in de gevangenis zelf was gericht op de vorming van vlekkeloze burgers, geen 

vanzelfsprekende doelstelling. Deze inkeer wilde men bekomen door een monotone discipline, 

waarbij de gevangenen slechts twee uur per dag gelucht werden in de zogenaamde 

leeuwenkooien maar de rest van de dag in de cel doorbrachten. Hierbij hield men zich ledig met 

arbeid die hun een kleine som drinkgeld opleverde maar voor de jongere gevangenen soms een 

opleiding vormde voor hun verdere loopbaan. In de praktijk kwam er van dit laatste 

penitentiaire ideaal van Ducpétiaux vaak weinig in huis.193 Aangezien onze steekproef vooral 

straffen van een beperkte duur uitzat, zullen ze vermoedelijk dus geen opleiding ontvangen 

hebben in de Nieuwewandeling. Bij de kortere sancties lag de nadruk vooral op de opsluiting 

zelf en de morele zelfverbetering die dit moest meebrengen. Hervormers zoals Ducpétiaux 

geloofden oprecht in de mogelijkheden van dit regime, maar in de praktijk hielden gevangenen 

zich vermoedelijk vooral gedeisd gedurende hun zittijd. De bewaking observeerde misschien 

dat ze ‘tot inkeer kwamen’, maar het lijkt waarschijnlijker dat het monotone dagschema een 

afstompend effect had.194 De effectiviteit van de gevangenisstraf kunnen we dus enigszins 

betwijfelen, maar dit betekent niet dat de gevangenschap daarom geen indruk kan nagelaten 

hebben op onze delinquenten. 

 

We concluderen dus dat het Gentse misdaadcontrolesysteem beantwoordde aan enkele 

specifieke logica’s. De politiediensten waren in de eerste plaats gericht op de bescherming van 

de meer welgestelde burgers en leken zich te concentreren op wie deze bevolkingsgroep 

overlast bezorgde. Deze lijn werd doorgetrokken in de bestraffing van landlopers en bedelaars, 

waarbij de angst voor de criminele klasse zich uitte in een strenger beleid. De meeste 

gevangenen werden veroordeeld aan de hand van het wetboek van 1810, waarin een duidelijk 

verband tussen de misdaad en de strafmaat vooropgesteld werd, een ideaal dat evenwel niet 

altijd in kon spelen op de maatschappelijke realiteit. De gevangenisstraf zelf richtte zich dan 

weer op het moreel verbeteren van de gedetineerden. Deze creatie van deugdzame lieden 

                                                           
192

 G. Martyn en K. Velle (eds.), 150 jaar Nieuwewandeling, pp. 76-78. 
193

 G. Martyn en K. Velle (eds.), 150 jaar Nieuwewandeling, pp. 80-90. 
194

 G. Martyn en K. Velle (eds.), 150 jaar Nieuwewandeling, p. 94. 



 
68 

wilde men bereiken door isolement, zelfonderzoek en een eventuele opleiding, maar in de 

praktijk lijkt het eerder een afstompende ervaring. De rehabilitatie die het penitentiair systeem 

beoogde, lijkt dan ook niet bepaald een geslaagde onderneming te zijn. Met dit inzicht in de 

organiserende principes van de misdaadcontrole, kunnen we ons blikveld verleggen naar de 

gevangenisbevolking zelf. Een populatie die, zoals uitgelegd, slechts een specifiek onderdeel en 

geen doorsnede vormde van de grotere groep personen die crimineel gedrag vertoonden. 

 

 

 

4.4. De Gentse gedetineerden in 1865 

 

 In deze paragraaf onderzoeken we de eigenschappen van de Gentse criminelen die door 

hun misdrijven in 1865 deel uitmaken van onze steekproef. Eigenlijk klopt deze omschrijving 

niet volledig. Enerzijds werd het onderzoek immers uitgevoerd aan de hand van de 

opsluitingsdossiers van de Nieuwewandeling. Deze werden geordend op basis van de datum 

van vrijlating, wat betekent dat sommige gevangenisstraffen aanvingen in de loop van 1864. 

Daarnaast moeten we preciseren dat het gaat om de overtredingen en wanbedrijven, begaan 

door ongehuwde Gentenaars jonger dan 28, die bestraft zijn met een gevangenisstraf korter 

dan één jaar. De ambitie is dan ook niet om een beeld te schetsen van dé crimineel maar 

eerder van de onderzochte gedetineerden uit de Gentse hulpgevangenis en de redenen 

waarom zij in deze instelling verbleven. Deze aanpak sluit aan bij het idee van een collectief 

portret dat reeds door Harvey Graff geopperd werd.195 

 

 

4.4.1. Externe kenmerken van de cohorte 

 

 We vangen aan met een algemeen overzicht van de onderzochte populatie. Hierbij 

kijken we achtereenvolgens naar de omvang, de geslachtsverdeling en de leeftijd van de 

cohorte. In totaal wordt onze steekproef gevormd door 61 veroordeelden die met zekerheid in 

Gent hun wettelijke en feitelijke woonplaats kenden. Zoals gezegd in paragraaf 2.2 waren er 

tevens zes gedetineerden die Gent als woonplaats aangaven in de opsluitingsdossiers maar die 

niet teruggevonden werden in de bevolkingsregisters. Aangezien het niet mogelijk bleek om 

uitsluitsel te geven over hun correcte domicilie, werden zij weggelaten uit het sample. Een 
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betere teleenheid dan het aantal personen is in sommige gevallen deze van de veroordelingen. 

Bepaalde gedetineerden verbleven immers meer dan één maal in de Nieuwewandeling in de 

loop van 1865 en de in Deinze geboren arbeider Isidore Van Autrijve werd zelfs drie keer achter 

tralies geplaatst in de loop van het jaar 1865. Hierdoor totaliseren we een totaal van 68 

celstraffen voor Gentenaars in de Nieuwewandeling in de loop van het onderzoeksjaar.  

Op een totaal van ongeveer 115.000 inwoners196 binnen de stad lijkt dit enorm weinig, 

slechts 0,6 dergelijke veroordelingen per duizend ingezetenen. Dit is duidelijk minder dan de 

bevindingen van Lotta Vikström voor het Zweedse Sundsvall, die ratio’s tussen de vier en tien 

per duizend inwoners vaststelde, maar we benadrukken echter nogmaals dat in vergelijking 

met Vikström niet alle Gentse gedetineerden zich in onze steekproef bevinden. Enkel zij die een 

korte straf uitzaten in de Nieuwewandeling werden hierin opgenomen.  

Belangwekkender is Vikströms bemerking dat er een zekere correlatie is tussen de 

omvang van de criminaliteit en bredere historische tendensen.197 Charlotte Vanneste, 

werkzaam bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, onderzocht het 

verband tussen de omvang van de Belgische gevangenispopulatie en de Kondratieffcycli. Deze 

cycli geven de opeenvolging van economische op- en neergang doorheen de tijd weer. Een 

dergelijke cyclus loopt tussen 1815 en 1872. Het dieptepunt van deze periode lag in 1850, zoals 

gezegd het moment waarop een landbouwcrisis België in de ban hield. Vanneste stelde vast dat 

deze evolutie correspondeerde met het aantal personen die zich in een bepaalde periode 

achter tralies bevonden. In dit opzicht bevinden we ons in 1865 dicht bij het minimaal aantal 

gevangenen.198 Hoewel we rond 1865 dus geen al te rooskleurige periode vaststelden binnen 

de Gentse geschiedenis, kan een schijnbaar beperkte omvang van de steekproef enigszins 

corresponderen met het algemeen nationaal beeld. 

 

Van de 68 gevangenisstraffen werden er 13 uitgesproken ten opzichte van een vrouw, 

waarvan er geen enkele twee maal achter tralies zat gedurende het onderzoeksjaar. Dit 

percentage van 19,1 procent vrouwen komt sterk overeen met het aandeel dat O’Brien in de 

Franse gevangenissen ontdekte, tussen de 14 en 20 procent.199 Bij Vikström lag dit beduidend 

lager, zowat één op tien,200 maar dit is misschien opnieuw te verklaren door de context waarin 
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de cohorteleden leefden. De grootstedelijke omgeving, met zijn overtal aan jonge, 

ongetrouwde vrouwen201 kan immers een hogere geslachtsverhouding in de hand werken. Wat 

eveneens invloedrijk kan zijn, was dat dit onderzoek zich richt op criminelen met een beperkte 

gevangenisstraf. Zo stelde O’Brien vast dat vrouwen een ander veroordelingspatroon kenden, 

met vooral kortere straffen.202  

 

Een tweede extern kenmerk betreft de ouderdom van de veroordeelden. Hierbij koos ik 

ervoor om de leeftijd te nemen die de delinquent had op het moment waarop zijn 

gevangenisstraf aanving. Daarbij opteerde ik voor de data die teruggevonden werden in de 

bronnen van de dienst bevolking, omwille van de talrijke fouten in de opsluitingsdossiers. Uit 

grafiek 2, waar de veroordelingen per leeftijd en geslacht uitgetekend werden, blijkt dat de 

distributie op het eerste gezicht relatief gelijkmatig is. Vooral bij de 13 vrouwelijke 

gedetineerden is de gelijke verdeling opmerkelijk. Bij de mannen valt het piekje bij de leeftijd 

van 23 op, dat evenwel voor een groot deel te verklaren is door de aanwezigheid van Isidore 

Van Autrijve in deze leeftijdsgroep, die drie veroordelingen opliep op deze leeftijd.  

 

 

Grafiek 2. Absolute verdeling van het aantal veroordelingen volgens leeftijd en geslacht  

(bron: bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand203) 

 

Verder mogen we de leeftijd van zeventien, zeker voor mannen, beschouwen als een 

breekpunt. Dit is dan ook de leeftijd waarop men geschikt was om veroordeeld te worden als 
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een meerderjarige. Het is erg moeilijk om een rechtstreekse vergelijking te maken met het 

heden, maar in dit opzicht wekt de zogenaamde age-crime curve interesse op. Deze theorie, 

gebaseerd op uitgebreide kwantitatieve studies, is wijd verspreid binnen de criminologie. 

Volgens de age-crime curve zijn adolescenten, met een piek rond de 17 jaar, in alle 

geïndustrialiseerde landen doorheen de twintigste eeuw disproportioneel vertegenwoordigd 

binnen de delinquentiecijfers op het gebied van gewelds- en bezitsmisdrijven.204 Deze tendens 

stellen we niet vast binnen deze steekproef, hoewel het omitteren van gehuwde gevangenen 

dit eventueel had kunnen versterken. Een verklaring kan te vinden zijn in alternatieve 

instellingen, zoals de genoemde jeugdgevangenis van Saint-Hubert, maar bij het doornemen 

van de opsluitingsdossiers werden geen doorverwijzingen naar dit maison pénitentiaire 

gevonden voor jongeren boven de zestien. Op basis van een beperkt onderzoek als dit is het 

onmogelijk om te beweren dat de age-crime curve niet opgaat voor het Gent van de tweede 

helft van de negentiende eeuw maar het is in ieder geval een opmerkelijke distributie. Een 

mogelijke verklaring hiervoor vormt het feit dat deze thesis handelt over gevangenisstraffen en 

geen overzicht biedt van alle delinquent gedrag. Eventueel werden jongeren meer bestraft 

door middel van boetes. 

 

 

4.4.2. Bespreking aan de hand van de misdaadtypes 

  

 Vervolgens kunnen we differentiëren op basis van de verschillende misdrijven die door 

de delinquenten begaan werden. Vooreerst bekijken we de algemene opbouw van de 

gepleegde misdrijven aan de hand van het cirkeldiagram in grafiek 3. Diefstal en landloperij zijn 

met voorsprong de meest voorkomende inbreuken op het wetboek met een aandeel van 

respectievelijk 29 en 23 procent van de veroordelingen. Indien we eveneens rekening houden 

met de gevallen van diefstal met bezwarende omstandigheden (12 %) en misbruik van 

vertrouwen (7,5 %), zien we hoe de bezitsdelicten haast de helft van het sample in beslag 

nemen. Onder diefstallen met bezwarende omstandigheden verstaan we vooral huisroven en 

diefstallen met afpersing. 
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Grafiek 3. Procentuele verdeling van het percentage veroordelingen volgens misdrijf  

(bron: opsluitingsdossiers Nieuwewandeling205) 

 

Indien we dit aandeel vergelijken met de resultaten van Vikström zijn er toch enkele 

opmerkelijke verschillen waar te nemen. In de gevangenis van Sundsvall namen 

geweldsdelicten, bezitsdelicten en ordeverstoringen elk een derde van de misdrijven in.206 De 

noemer ‘ordeverstoringen’ bundelt landloperij maar ook nachtlawaai, beledigingen, inbreuken 

tegen de openbare eerbaarheid, … De beperkte aanwezigheid van geweldsdelinquenten bij 

mijn onderzoek valt mogelijks te verklaren door de keuze voor correctionele en politionele 

straffen. Zowel de beboete misdaden als de zaken die voor het Hof van Assissen dienden te 

verschijnen verdwenen hierdoor uit de steekproef. Desondanks nemen de bezitsdelicten nog 

steeds een erg ruim aandeel in ten opzichte van de ordeverstoringen in het Gentse sample, 

hoewel deze laatste categorie vooral misdrijven omvat waarvoor een korte opsluiting vaak de 

strafmaat vormde. Tevens zijn beide, mede door de aanwezigheid van landloperij binnen de 

ordeverstoringen, in gelijklopende mate te relateren aan economische veranderingen volgens 

de cijfers van Vanneste,207 dus kunnen we daar de oorzaak niet zoeken. 
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Het hoge aantal bezitsdelinquenten binnen de onderzoekscohorte kan op een tweetal 

wijzen verklaard worden. Enerzijds zijn diefstallen eerder te associëren met de steden dan met 

het platteland. Zoals vermeld in hoofdstuk drie nam het sociale weefsel immers een andere 

vorm aan in urbane gebieden. Dit betekent niet dat er geen cohesie te vinden was in de steden, 

maar deze beperkte zich eerder tot de eigen wijk. Indien men zich echter buiten de 

leefomgeving begaf, iets wat eenvoudiger te doen is in de stad dan op het platteland, nam deze 

sociale controle af en de opportuniteit tot diefstal toe. Daarenboven waren de ordediensten 

binnen de steden vrij burgerlijk georiënteerd. Hierdoor hechtten zij mogelijks meer belang aan 

de aanpak van diefstallen waarvan de meer gegoede klasse het slachtoffer was, een klasse die 

overigens in grotere mate aanwezig was in de steden. 

 

 Bezitsdelicten Geweldsdelicten Landloperij Andere Totaal 

<20 19 (73%) 2 (8%) 4 (15%) 1 (4%) 26 (100%) 

21-24 10 (43%) 3 (13%) 6 (26%) 4 (17%) 23 (100%) 

25-28 7 (37%) 6 (32%) 6 (32%) 0 19 (100%) 

Totaal 36 (52%) 11 (16%) 16 (24%) 5 (7%) 68 (100%) 

Tabel 2. Verdeling van de veroordelingen volgens type misdrijf en leeftijdscategorie van de 

delinquent (bron: opsluitingsdossiers Nieuwewandeling208) 

 

Indien we er bovenstaande kruistabel 2 bijhalen, die het type misdrijf ten opzichte van 

de leeftijd van de delinquent plaatst, komt een tweede verklaring naar boven. De 

leeftijdsbeperking van het sample zal het aandeel van de landlopers niet bepaald positief 

beïnvloed hebben, terwijl het omgekeerde fenomeen waargenomen kan worden omtrent 

diefstal. De categorie ‘andere’ bevat hierbij onder meer de straf van Isidore Van Autrijve 

wegens beledigingen en de casus van de 21-jarige koetsier Fidèle Renault waarbij de 

opsluitingsdossiers ‘contravention’ als inbreuk vermelden.209 Dit kan vertaald worden als 

‘inbreuk’ maar verwijst in het Franse strafrecht eerder naar ‘weerstand’. Aangezien niet 

gespecifieerd werd in de opsluitingsdossiers of het bij Renault ging om verbaal of fysiek 

weerwerk, breng ik het onder bij de subgroep ‘andere’. Naast deze twee dossiers werden ook 

drie inbreuken tegen de openbare eerbaarheid opgenomen in deze categorie. Ook dit is een 
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ruime noemer waarin men alles wat beschouwd werd als onzedelijk onderbracht. Voorbeelden 

hiervan zijn prostitutie, aanranding, openbare zedenschennis, … Het is echter niet te 

achterhalen welke specifieke inbreuken de personen uit onze steekproef gepleegd hebben. 

Sommige onderzoekers prefereren om ook seksueel en moreel geweld in te delen bij de 

geweldsdelicten maar door de onduidelijkheid die er soms heerst over de exacte inbreuk, 

besloot ik deze toch apart onder te brengen onder ‘andere’.210 

We bemerken dat het aandeel van de bezitsdelicten afneemt van 73 % voor de 

criminelen jonger dan 20 jaar tot 37 % voor de oudste groep. Er lijkt zich hierbij een soort 

subgroep te onderscheiden binnen de populatie van jonge delinquenten met een veroordeling 

wegens diefstal. Tevens kunnen we opmerken dat deze jeugdige categorie het numerieke 

overwicht had binnen de groep diefstallen met bezwarende omstandigheden. Een voorbeeld 

hiervan is Isidore De Vulder, een 17-jarige dagloner die wegens “inwendigen braek met eenen 

valsschen sleutel”211 veroordeeld werd tot acht maanden cel door de Gentse correctionele 

rechtbank. De Vulder was hierbij niet aan zijn proefstuk toe, reeds op zijn vijftiende kwam hij 

voor de rechter voor gelijkaardige feiten.  

Vanaf een oudere leeftijd wordt hun plaats ingenomen door een toenemend percentage 

aan geweldenaars en vagebonden. In het geval van de geweldsdelicten is dit mede te verklaren 

omwille van fysieke redenen. Dat twee van de drie kwesties omtrent slagen en verwondingen 

in de oudste leeftijdscategorie te situeren zijn, wijst in dezelfde richting. De opsluitingen na een 

zaak van landloperij lijken gelijkmatiger verspreid over de verschillende leeftijdscategorieën, 

maar indien we kijken naar het aantal unieke personen, en zij die in 1865 meerdere 

veroordelingen opliepen achterwege laten, merken we toch een toename naarmate de 

ouderdom stijgt. Als oorzaak van dit fenomeen kunnen we erop wijzen dat een landloper geen 

vaste verblijfplaats bezit. Aangezien dit betekent dat men het ouderlijk huis dient te hebben 

verlaten, kan een hogere leeftijd in relatie staan met een stijgend aantal vagebonden. 

 

De verhouding qua misdaadtype per geslacht is van naderbij te bekijken met behulp van 

grafiek 4. Door het overwicht van het aantal mannen binnen de steekproef is de verdeling 

binnen de mannelijke delinquenten vrij gelijklopend met de algemene tendensen. Bij de 

vrouwen is er echter een opmerkelijk overwicht aan bezitsdelicten. Slechts de opsluitingen van 

Melanie Van Hal en Eugenie Callebaut sluiten niet aan bij het algemene patroon. Van Hal, een 
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28-jarige arbeidster, stond terecht omwille van landloperij212 en Callebaut, een 19-jarige 

prostituee, werd veroordeeld voor het toebrengen van slagen.213 

 

 

Grafiek 4. Procentuele verdeling van het percentage veroordelingen volgens type misdrijf en geslacht 

van de delinquent (bron: opsluitingsdossiers Nieuwewandeling214) 

 

Dit overwicht aan diefstallen keert ook terug in de resultaten van Vikström. Reeds 

meerdere verklaringen zijn opgeworpen om dit genderverschil te verklaren. Biologische 

benaderingen suggereren dat vrouwen om natuurlijke redenen minder betrokken waren bij 

misdaad. Een alternatieve oorzaak schuilt in de sociale verhoudingen die de maatschappij 

typeerden. Vrouwen bevonden zich minder in de publieke ruimte, waar de kans om opgepakt 

te worden significant groter was.215 Diefstallen vormen daarenboven de minst zichtbare 

misdrijfvorm van de drie categorieën.  

Het mag dan ook geen toeval heten dat de enige vrouw uit de steekproef die een 

gevangenisstraf uitzat voor slagen een fille publique was, een beroepscategorie die zich in de 

publieke ruimte moest staande houden. Daarenboven dienen we er ook rekening mee te 

houden dat het slachtoffer in de eerste plaats een klacht moet neerleggen. Naar de politie 

stappen omdat men geslagen was door een vrouw werd enerzijds mogelijks aanzien als een 

weinig eervolle daad en anderzijds kan het zijn dat de politie minder geïnteresseerd was in het 

noteren van klachten hierover omwille van patriarchale denkbeelden. 
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 Lotta Vikström benadrukt daarnaast dat het grote vrouwelijke aandeel binnen de 

bezitsdelicten kan gerelateerd worden aan de problemen die ongetrouwde vrouwen hadden 

om voldoende bestaansmiddelen te verzamelen. De arbeid die door vrouwen werd uitgevoerd 

was nu eenmaal minder betaald dan deze van mannen.216 De Amerikaanse historica Louise Tilly 

wees erop dat de industrialisatie zorgde voor een economische proletarisering. Velen bevonden 

zich dan ook in een structurele armoedecirkel.217 Mogelijks wilden sommige van deze vrouwen 

door diefstal zich uit deze situatie onttrekken. De katoencrisis die de stad Gent teisterde, kan 

het toevlucht nemen tot deze oplossing in de hand gewerkt hebben, aangezien vrouwen bij een 

ontslagenronde niet per se beschikten over de sterkste positie.  

 

4.4.3. De opgelegde gevangenisstraffen 

 

 Tot slot wekt ook de gehanteerde strafmaat interesse. Voor landloperij was deze vrij 

eenduidig, een veroordeling van 2 dagen in de Gentse hulpgevangenis en een overplaatsing 

naar de bedelaarskolonie van Brugge was de standaardbehandeling. De twee uitzonderingen op 

deze laatste regel zijn de reeds vernoemde Melanie Van Hal, als enige vrouw en de jongeling 

onder de vagebonden, de 17-jarige dagloner Julien T’Kint.218 De faciliteiten in de Brugse 

bedelaarskolonie waren niet gericht op vrouwen, maar of deze ook systematisch minderjarigen 

weerden valt te betwijfelen. In de bevolkingsregisters vinden we immers ook een veroordeling 

van T’Kint uit 1864 waarbij hij wel in Brugge werd geïnterneerd.219 

 

 Nazicht van grafiek 5, waar de absolute verdeling van de strafmaat voor geweldsdelicten 

werd uitgetekend, leert ons dat voor de geweldsdelicten de straffen beperkt bleven tot 

maximaal één maand. We bemerken dat er vrij weinig verschil zit qua strafmaat tussen de 

categorieën ‘slagen’ en ‘slagen en verwondingen’. De twee uitgesproken straffen zijn aan de 

lage kant, maar niet distinctief. Slechts één straf springt enigszins uit de band en dat is deze van 

Eugenie Callebaut. Als enige vrouw die opgesloten werd wegens een geweldsdelict verdween 

ze voor een maand achter de tralies, meer dan het dubbele van iedere mannelijke delinquent. 

Mogelijks werden vrouwen dan ook strenger bestraft voor dit type misdrijf. Vermoedelijk kan 
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dit echter gerelateerd worden aan het slachtoffer, zijnde haar eigen moeder.220 Huiselijk 

geweld bleef in die periode immers het voorrecht van de man des huizes. 

 

 

Grafiek 5. Absolute frequentie van de aan de delinquenten opgelegde strafmaat voor geweldsdelicten 

uitgedrukt in dagen (bron: opsluitingsdossiers Nieuwewandeling221) 

 

 

 

 

Grafiek 6. Procentuele frequentie van de aan de delinquenten opgelegde strafmaat voor bezitsdelicten 

uitgedrukt in maanden (bron: opsluitingsdossiers Nieuwewandeling222) 
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 Indien we de verschillende vormen van bezitsdelicten tegenover elkaar plaatsen in 

grafiek 6, zien we hoe bezwarende omstandigheden de strafmaat beïnvloedden, maar niet 

bepaalden. Omdat we beschikken over een groter aantal gegevens, werd hier gekozen voor een 

procentuele verdeling. Ruim 40 procent van de vonnissen voor diefstallen met bezwarende 

omstandigheden resulteerden in een straf van minstens vier maanden, in tegenstelling tot 

slechts 10 procent bij de gewone diefstallen. Anderzijds zien we ook een geval van huisdiefstal 

met misbruik van vertrouwen waarbij slechts een straf van 20 dagen werd toegekend.223 

Daarom lijkt de waarde van de gestolen goederen meer van belang te zijn dan de betiteling van 

het misdrijf. Dit zou ook de hogere strafmaat bij een misdaad met bezwarende 

omstandigheden verklaren, aangezien het hier meestal huisdiefstallen betrof waarbij het 

eenvoudiger is om een grotere buit te maken dan bij pakweg zakkenrollen. Dit idee kan 

ondersteund worden door het voorbeeld van de casussen van Gabriel Claeys en Joseph 

Goossens. Beide jongelingen, respectievelijk 17 en 18 jaar oud, liepen hun eerste veroordeling 

op in de loop van 1865. Claeys kreeg een straf van 14 dagen voor het ontvreemden van een 

hemd en een broek224 terwijl Goossens voor drie maanden achter tralies verdween nadat hij 

schuldig werd bevonden aan de diefstal van een zilveren zakhorloge. 

 

 Tot slot van deze paragraaf ook nog een kort woordje over de vervroegde 

invrijheidsstelling. Hoewel deze praktijk pas door de wet-Lejeune van 1888 beter gereguleerd 

werd225, zien we dat reeds in 1865 heel wat personen niet hun volledige straf dienden uit te 

zitten. Binnen de groep gedetineerden betreffende een termijn van twee maanden of meer, 

quasi allen wegens diefstal, werd zelfs 78 % of 14 delinquenten op 18 vervroegd naar huis 

gestuurd door de gevangenisdirecteur. Deze leidde namelijk de raad die een advies opstelde 

over het Arrest Royal dat deze kwestie regelde.226 De cijfers van onze steekproef werden wel 

enigszins opgesmukt door de kroning van Leopold II. Op het moment dat hij de troon besteeg, 

op 17 december 1865, werd op traditionele wijze gratie verleend aan heel wat misdadigers, 

waaronder ook een drietal Gentenaars. Tussen het viertal dat de gehele straf uitzat, bemerken 

we drie recidivisten. Dit is een grotere proportie dan de 36 % aan recidivisten die te vinden zijn 

bij de delinquenten die wel een vervroegde vrijlating bekwamen, wat erop kan wijzen dat de 

gevangenisdirecteur in zijn adviezen omtrent een vrijlating hierdoor beïnvloed werd. 
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 We kunnen concluderen dat het Gentse sample niet helemaal overeenkomt met de 

Zweedse steekproef, maar dat hiervoor logische verklaringen te vinden zijn. De grote 

aanwezigheid van vrouwen valt uit te leggen door de keuze voor de grootstad Gent en de korte 

strafmaten. Deze vrouwelijke delinquenten maakten zich vooral schuldig aan diefstal, wat in 

verband kan gebracht worden met de crisis die heerste in de katoenindustrie. Er is geen overtal 

aan jeugdige criminelen, maar we zien wel hoe deze groep in de eerste plaats gevangen gezet 

werd omwille van bezitsdelicten. Dat dit type misdrijven in het algemeen de bovenhand heeft 

binnen de steekproef, is mee bepaald door de stedelijke context. Deze zorgde enerzijds voor 

een relatie tussen dader en slachtoffer die onder minder sociale druk stond en anderzijds voor 

overheidsinstanties bij wie diefstal jegens de gegoedere klasse wel eens bovenaan het lijstje 

van prioriteiten zou kunnen staan. Het aantal geweldsdelicten blijkt beperkt in omvang, door de 

beperking tot politionele en correctionele gevangenisstraffen. Dit type misdadigers werd tevens 

slechts licht bestraft. Landloperij kende dan weer een standaardstraf, in overeenstemming met 

de wet die zich hierop richtte. Na een periode van twee dagen werden zij weggevoerd naar de 

Brugse bedelaarskolonie. De dieven zaten de langste gevangenisstraffen uit, maar konden soms 

rekenen op een vervroegde invrijheidsstelling, vooral indien zij geen recidivisten waren. Alles 

beschouwd bekomen we een steekproef van uiteenlopende delinquentieverhalen. Op deze 

diversiteit gaan we dieper in gedurende de laatste paragraaf van dit hoofdstuk door een 

analyse van de recidivepatronen. 

 

 

 

4.5. Recidive 

 

 In dit onderdeel van deze verhandeling richtten we de blik op de recidive die we kunnen 

waarnemen binnen de onderzoekspopulatie. Deze strafbladen zullen in paragraaf 6.1 

gekoppeld worden aan de vaststellingen die we deden over de levenslopen van de 

delinquenten. Deze paragraaf wil dan ook vooral een antwoord bieden op vragen omtrent de 

manier waarop we ons zo een criminele carrière dienen voor te stellen. Beperkte men zich tot 

één enkel misdaadtype? Is er een duidelijke groep aan recidivisten? 

 De strafbladen van onze delinquenten werden opgesteld met behulp van de notities die 

we vonden in de opsluitingsdossiers en de aantekeningen in de bevolkingsregisters. Van 

sommige personen werden kleine lijstjes gevonden in deze registers waarop een lid van de 

politiedienst een overzicht gaf van de reeds gepleegde misdaden. Vooral bij veelplegers kunnen 
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we met behulp hiervan in zekere mate een volledigheid nastreven. Aangezien de misdaden die 

onze delinquenten pleegden in 1865 voor het overgrote deel ook in de bevolkingsregisters 

beschreven staan, gaan we ervan uit dat deze vrij volledig zijn. Dit beeld wordt bevestigd indien 

we er de voorgaande veroordelingen bijhalen, ook deze zijn grotendeels aanwezig in de 

bevolkingsregisters. Enkel gevallen van landloperij lijken minder correct genoteerd, maar het 

algemeen beeld blijft enigszins overeind. 

 Vanaf 1890 werden de veroordelingen echter niet langer genoteerd in de 

bevolkingsregisters. Aangezien er een leeftijdsverschil zit tussen de leden van de cohorte heeft 

dit als gevolg dat de observeerbare periode van de verschillende delinquenten niet even lang is. 

Daarom besloot ik om bij de verwerking voor dit hoofdstuk slechts rekening te houden met de 

misdaden die men pleegde gedurende de eerste veertig jaar van het leven, de leeftijd die het 

jongste cohortelid in 1890 bereikt had. Ten tweede houdt dit korte overzicht in hoofdzaak 

rekening met de gevangenisstraffen en niet met de opgelegde boetes. Enerzijds omwille van de 

onzekerheid betreffende de volledigheid. Het aantal opgenomen geldstraffen neemt namelijk 

erg sterk toe gedurende de jaren 1880, wat doet vermoeden dat dit voordien niet standaard 

ingeschreven werd in de bevolkingsregisters. Daarenboven lopen de redenen van de boetes 

uiteen. Een typerend voorbeeld hiervoor is de geboren en getogen Gentenaar Fidèle Renault. 

Zijn strafblad bevat 31 vonnissen, maar het overgrote deel ervan zijn te wijten aan zijn 

beroepsactiviteit als koetsier, zoals boetes voor een paard in volle galop of het achterlaten van 

zijn gespan, waarvoor men vijf frank eiste.227 

  

 

Grafiek 7. Verdeling van het aantal gevangenisstraffen per delinquent  

(bron: bevolkingsregisters stad Gent en opsluitingsdossiers Nieuwewandeling228) 

                                                           
227

 Dienst bevolking stad Gent, bevolkingsregister 1881-90, Stoppelstraat 20. 
228

 Dienst bevolking stad Gent, bevolkingsregisters en RAB, SI Gent, nr. 2733-2744. 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A
a

n
ta

l d
el

in
q

u
en

te
n

 

Aantal veroordelingen per delinquent 



 
81 

 Wie bovenstaande grafiek 7 er kort op naslaat, zou wel eens kunnen vermoeden dat er 

sprake is van een erg hoog gehalte aan recidive. Van de 61 delinquenten uit de steekproef 

liepen er maar liefst 37 meer dan één veroordeling op. Echter, net door hun meervoudige 

gevangenisstraffen is deze groep oververtegenwoordigd binnen de steekproef. Het nemen van 

een dwarsdoorsnede zorgt namelijk voor een overtal aan recidivisten en vooral aan veelplegers. 

Een correctere inschatting van de recidivegraad kan bekomen worden door zich te beperken 

tot zij die in 1865 voor de eerste maal tegen de lamp liepen. Hierbij stellen we vast van de 36 

‘nieuwe’ misdadigers, er slechts 12 tot een tweede verblijf in de Nieuwewandeling of een 

andere gevangenis veroordeeld werden. Een recidivegraad van 33 % zal dus een pak dichter bij 

de waarheid liggen. Dit blijft desondanks een vrij hoog percentage in vergelijking met de cijfers 

die Vikström aanhaalt, waarbij één man op vier en één vrouw op zes meermaals achter tralies 

verdween.229 Het verschil qua recidivecijfers tussen steden en het omliggende platteland werd 

onder meer door O’Brien aangehaald230, maar een eenduidige verklaring hiervoor is minder 

voor de hand liggend. 

 We dienen ons immers er in de eerste plaats van bewust te zijn hoe recidive gecreëerd 

wordt. Hiermee bedoel ik dat deze statistiek voor een aanzienlijk deel beïnvloed wordt door de 

werking van de instituties die instaan voor de criminaliteitsconstructie. Indien, bijvoorbeeld, de 

ordediensten zich concentreerden op personen met een crimineel verleden terwijl men in 

tussentijd klachten tegen personen die nog niet bij de politie bekend zijn links liet liggen, zal de 

perceptie ontstaan dat het recidivegehalte steeg aangezien een groot aantal van de 

beschuldigden reeds voordien opgepakt werd. Eenzelfde effect kon gecreëerd worden indien 

een rechter harder oordeelde ten opzichte van een beschuldigde die reeds voor zijn rechtbank 

verschenen was, iets waarvoor men na 1867 meer ruimte verkreeg. Of als slachtoffers sneller 

geneigd waren om voormalige gedetineerden aan te geven, mede door hun opgeplakte label 

als misdadiger. Zelfs ons bronnenmateriaal versterkt dit beeld, aangezien de briefjes met 

strafbladen in het bevolkingsregister steeds verwezen naar veelplegers en niet naar mensen 

met twee of drie veroordelingen.  

Een zeker Mattheüseffect valt hier dus waar te nemen. Deze term, gelanceerd door de 

socioloog Robert Merton, verwijst naar het bijbelse “Want aan ieder die heeft, zal gegeven 

worden en wel overvloedig, maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden 

wat hij heeft,” uit het Mattheüsevangelie. Met deze metafoor duidde Merton aan dat je 
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voorgeschiedenis op een zelfbevestigende manier kan instaan voor je toekomst.231 Ditzelfde 

fenomeen kan dus ook plaatsvinden bij de constructie van recidive.  

Dreigt dit Mattheüseffect echter niet te betekenen dat het bestuderen van deze 

herhaaldelijke gevangenisstraffen weinig inzicht kan verschaffen in de criminele carrières? Het 

antwoord op deze vraag is, mijn inziens, er één met een ‘indien’, maar zeker geen nee. Indien 

we trachten een algemeen beeld te krijgen van de misdaad of de misdaadcontrole in Gent, 

zullen we weinig bijleren van de geaggregeerde recidivecijfers. Zij zijn het resultaat van te veel 

factoren om enige conclusie te kunnen trekken. Het waargenomen individuele patroon 

correspondeert echter, met alle tekorten van het bronnenmateriaal in acht genomen, met een 

levensverhaal en kan ermee in verband gebracht geworden. Het strafblad vertelt impliciet over 

ervaringen die het levenspad mee vorm hebben gegeven en het genoemde Mattheüseffect kan 

hierbij een belangwekkend motief zijn binnen het verhaal van dit individu. De duur van de 

afsluiting van de buitenwereld, de oorzaak van het vonnis en de opeenvolging van 

gevangenisstraffen zijn allen elementen die informatie kunnen bieden over de manier waarop 

het individu zijn plaats binnen de maatschappij al dan niet heropnam. Daarom zullen we, na 

een blik op zij die slechts één veroordeling opliepen, kort trachten enkele vaststellingen te doen 

over recidivepatronen die later in het zesde hoofdstuk geïntegreerd kunnen worden in de 

levensloop. 

 

In de eerste plaats stellen we vast dat van de dertien vrouwen uit de steekproef er 

negen hun eerste misdaad begingen. Acht hiervan behoren tot de groep personen met één 

gevangenisstraf. Indien we dit vergelijken met de resultaten van de mannelijke delinquenten, 

waar negen op zestien voor de eerste maal achter tralies ging en slechts 59 % van deze 

gevangenen zich beperkte tot één celstraf, ligt dit in de lijn van de conclusies van Vikström232 en 

O’Brien233 die stelden dat recidive bij mannelijke misdadigers opmerkelijk hoger ligt. De 

redenen hiervoor liggen mogelijks in lijn met deze die het lage aandeel van vrouwen binnen de 

criminele populatie verklaren. Genderhistorici verwezen hiervoor naar de verschillen qua 

sociale controle, die ervoor zorgden dat vrouwen minder aanwezig waren in de publieke ruimte 

en aan andere verwachtingen dienden te voldoen.234 Dit proces, waarin ook biologische 

factoren zoals fysieke capaciteit een rol kunnen spelen, beïnvloedt zowel de motivatie als de 

mogelijkheden tot criminaliteit. Omdat de specifieke context tot een misdaad zich minder 
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aandient, zien we genderverschillen binnen de criminaliteit.235 Zo zal een vrouw zich zelden in 

de situatie bevinden waarin ze gebruik dient te maken van strafbaar geweld. Deze sociale 

controle werd mogelijks strikter toegepast op vrouwen die reeds in aanraking kwamen met de 

wet. Een alternatieve verklaring is een sterkere impact van gebeurtenissen zoals een huwelijk 

of een zwangerschap, die een uitgebreider criminaliteitspatroon verhinderen. 

 

 Bezitsdelicten Geweldsdelicten Landloperij Andere Totaal 

<20 10 (77%) 1 (8%) 1 (8%) 1 (8%) 13 (100%) 

21-24 5 (72%) 2 (28%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 

25-28 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 

Totaal 17 (71%) 5 (21%) 1 (4%) 1 (4%) 24 (100%) 

Tabel 3. Verdeling van de veroordelingen volgens type misdrijf en leeftijdscategorie van de 

delinquent bij eenmalige delinquenten. (bron: opsluitingsdossiers Nieuwewandeling236) 

 

 Bezitsdelicten Geweldsdelicten Landloperij Andere Totaal 

<20 10 van 19 (55%) 1 van 2 (50%) 1 van 4 (25%) 1 van 1 (100%) 13 van 26 (50%) 

21-24 5 van 10 (50%) 2 van 3 (66%) 0 van 6 (0%) 0 van 4 (0%) 7 van 23 (30%) 

25-28 2 van 7 (28%) 2 van 6 (33%) 0 van 6 (0%) 0 van 0 (0%) 4 van 19 (21%) 

Tot. 17 van 36 (47%) 5 van 11 (45%) 1 van 14 (7%) 1 van 5 (20%) 24 van 68 (35%) 

Tabel 3bis. Absolute en procentuele vergelijking van de veroordelingen volgens type misdrijf en 

leeftijdscategorie bij eenmalige delinquenten ten opzichte van alle veroordelingen per type misdrijf en 

leeftijdscategorie zoals geformuleerd in tabel 2. 

 

Indien we in tabel 3 de leeftijdsstructuur bekijken van de delinquenten wiens strafblad 

reeds gevuld was met één veroordeling, bemerken we dat vooral de jongere delinquenten zich 

na hun misdrijf ver weghielden van de arm der wet. Deze vaststelling is echter in verband te 

brengen met de verdeling qua type misdrijf. Zoals ook af te leiden is uit tabel 3bis beperkte 

vooral wie betrokken was bij bezits- en geweldsdelicten zich tot één enkel verblijf in de 
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Nieuwewandeling. Binnen deze types misdrijven zien we ook een dalend aantal gevangenen 

naarmate de leeftijd toeneemt, maar deze afname is minder groot dan men zou kunnen 

afleiden uit het totaalbeeld. Zowel leeftijd als delicttype spelen dus een rol bij het al dan niet 

hervatten van de criminele activiteit. 

 

Vervolgens richten we ons op de zogenaamde veelplegers. Onder deze term verstaan 

we in dit onderzoek personen die zes of meer keer een gevangenisstraf opliepen, in totaal 

veertien personen. Het vastleggen van het barema op zes misdrijven is een enigszins arbitraire 

keuze, maar betekent dat de delinquent in kwestie gedurende de onderzochte periode 

gemiddeld minstens één keer per vijf jaar achter tralies verbleef, wat benoemd kan worden als 

een vrij chronisch patroon. De eerste vaststelling die hier te maken valt, betreft de jeugdige 

aanvangsleeftijd van hun criminele carrière aangezien deze gemiddeld achttien jaar bedraagt. 

Zoals af te lezen uit grafiek 7, bevinden zij zich door de band genomen op een vroegere leeftijd 

voor de eerste maal achter tralies in vergelijking met de eenmalig veroordeelden. Dit plaatst de 

voornoemde jeugdigheid van eenmalige gevangenen in een nieuw daglicht. Hoe jonger men 

was bij het eerste vonnis, hoe groter de kans op een herhaaldelijke opsluiting, lijkt dan ook de 

achterliggende wetmatigheid. 

 

 

Grafiek 8. Procentuele verdeling van de leeftijd waarop de delinquenten hun eerste veroordeling opliepen 

(bron: bevolkingsregisters stad Gent en opsluitingsdossiers Nieuwewandeling237) 
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 Indien we verifiëren hoe de criminele loopbaan eruit zag, bemerken we dat haast 

niemand ‘gespecialiseerd’ was in één enkel type misdrijf. De uitzondering op deze regel is 

Caroline Vlaeminck238, een naaister die gedurende haar periode in Gent grotendeels 

woonachtig was rond de Kouter. In de twee jaar voor zij op 27-jarige leeftijd naar Sint-Joost-

ten-Node verhuisde, verzamelde deze alleenstaande moeder zes veroordelingen wegens 

diefstal. Haar positie als vrouw ligt vermoedelijk aan de basis van de predominantie van 

bezitsdelicten binnen haar misdaadpatroon. Negen andere personen verschenen echter om 

drie of meer verschillende redenen voor de rechtbank. Een typerende persoon voor dit 

fenomeen is blikslager en loodgieter Pierre Engelbeen.239 Op 16-jarige leeftijd verhuisde hij 

voor één maand naar de Nieuwewandeling wegens diefstal. Vier jaar later liep hij een 

veroordeling op wegens landloperij en in 1871 raakte hij betrokken in een vechtpartij met een 

nachtwaker.  

Dergelijke patronen zien we ook verschijnen bij een aantal personen die strikt gezien 

niet bij de veelplegers gerekend worden, maar dit mogelijks wel kunnen zijn. Dit kan voorvallen 

omdat deze delinquent slechts gedurende een korte periode in Gent aanwezig was, maar in die 

tijd wel meermaals in aanraking kwam met het gerecht. Pierre Bruneel, een voddenraper van 

Wervikse origine, verbleef slechts twee en een half jaar in Gent maar liep in deze korte periode 

zowel voor slagen en verwondingen als voor diefstal tegen de lamp.240 Indien we rekening 

houden met het aantal persoonsjaren, in casu het aantal jaren waarin de delinquent zich in het 

statuut van Gentenaar bevond, kan de groep veelplegers uitgebreid worden tot achttien 

delinquenten uit de steekproef. We dienen ons ervan bewust te zijn dat deze uitbreiding 

desondanks een tekort aan migrerende gevangenen kan bevatten. Pauline Cools, een 

dienstmeid uit Sint-Niklaas verbleef gedurende drie maanden in Gent, waarna zij een straf van 

zes maanden wegens “diefte” uitzat. Nadien verhuisde zij terug naar haar geboortedorp.241 

Ontdekken of zij eventueel een veelpleger zou zijn viel buiten de mogelijkheden van dit 

onderzoek. De ambitie van levensloopanalyse om inclusief te werken, stuit dus bij momenten 

nog op praktische grenzen. 
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Indien we de ons bekende oorzaken van de eerste celstraf van onze groep veelplegers 

nagaan, bemerken we dat slechts in één geval het niet gaat om een bezitsdelict, zij het nu 

diefstal, misbruik van vertrouwen of aftroggelarij. Op 31-jarige leeftijd was de dagloner Julien 

T’Kint242 reeds 12 maal opgesloten wegens landloperij. In het bevolkingsregister van 1901 zien 

we dat deze chronische vagebond zich toen in “het zottenhuis”243 in de Guislainstraat bevond 

en daar ook overleed. Deze delinquent lijkt evenwel een buitenbeentje. De predominantie van 

bezitsdelicten is hier dus evenzeer of zelfs nog meer uitgesproken dan bij de eenmalige 

veroordeelden. Landloperij blijkt vooral iets voor latere veroordelingen te zijn, iets waar ook 

Helen Boritch mee instemt.244 Ook de geweldsdelicten komen grotendeels na de eerste 

veroordeling, al zagen we dat er toch een aantal personen met één enkele celstraf om die 

reden een gevangenisstraf opliepen. Het is hierbij correcter te zeggen dat geweldsmisdaden 

vooral op latere leeftijd voorkwamen. 

Deze vaststelling betreffende diefstallen als eerste veroordeling kan impliciet de 

hypothese voeden die door Vikström naar voren geschoven werd, namelijk dat het sociale 

stigma van misdadiger in de eerste plaats toegewezen werd aan dieven.245 Kleinere misdaden 

zoals landloperij en geweld, die gepaard gingen met korte straffen, werden voor een groot deel 

toegekend aan personen die voordien reeds een celstraf wegens diefstal uitzaten. Mogelijks 

was deze opeenvolging mede veroorzaakt door het labellingsproces waarmee deze groep 

delinquenten te kampen hadden. Dit labelen kan zich zowel uiten in de relatie tussen 

slachtoffer en dader, tussen maatschappelijke instanties en dader als tussen 

overheidsinstanties en dader. Werd iemand die reeds figuurlijk gebrandmerkt was als dief niet 

sneller aangegeven, minder beschermd door de omgeving, vlugger opgepakt of harder 

veroordeeld? Het is een gewaagde conclusie op basis van een beperkte steekproef, maar een 

waardevolle hypothese voor verder onderzoek. 

In de loop van deze paragraaf hebben we twee specifieke groepen onderscheiden 

binnen de steekproef, met name respectievelijk de eenmalige delinquenten en de veelplegers. 

Een hypothese hierbij is dat het demografisch gedrag van de eerste groep dichter zal aansluiten 

bij dat van de niet-delinquent. Door de afwezigheid van een controlegroep in dit onderzoek is 

dit niet te verifiëren, maar de mogelijkheid bestaat dat hij (of zij) die na één celstraf opnieuw op 

het rechte pad raakte in staat was om zijn label als misdadiger af te schudden. De veelpleger 

raakte echter niet verlost van zijn sociaal stigma, waardoor hij een verschillend keuzepatroon in 
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zijn levenspad zou vertonen. Deze assumptie kan slechts gefundeerd onderzocht worden indien 

we beschikken over een duidelijke controlegroep, maar in de loop van de twee komende 

hoofdstukken zullen we alvast onderzoeken of deze hypothese mogelijks iets bijbrengt voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag. Door het nagaan of er effectief een verschil zit tussen de 

twee groepen, zowel in hun karakteristieken voor als na hun opsluiting, willen we testen of de 

manier waarop delinquenten omgingen met hun label mogelijks mee beïnvloed kan zijn door 

hun verdere criminele carrière. 

 

Het bestuderen van recidive plaatst ons voor enige methodologische uitdagingen. Een 

Mattheüseffect maakt het geaggregeerd beeld van herhaalde gevangenisstraffen namelijk 

enigszins troebel, maar desondanks bieden strafbladen ons een inzicht op de individuele 

criminele carrière. Hierbij zien we dat vrouwen slechts in mindere mate opnieuw in de cel 

terecht komen. Bij een dieper inzicht op het criminele patroon, blijkt dat bezitsdelicten bij de 

overgrote meerderheid de eerste misdaad vormen, zowel bij eenmalige delinquenten als bij 

veelplegers. Geweldsdelicten en vooral landloperij komen in de eerste plaats voor na een 

gevangenschap wegens diefstal. Het opent de hypothese dat het stigma van diefstal een 

invloed uitoefende op eventuele latere arrestaties. Dit leidt op zijn beurt tot de vraag wat dan 

wel het verschil is tussen de veelplegers en de eenmalige gevangenen aangezien zij beiden met 

het stigma van dief moesten omgaan, een vraag die meegenomen wordt naar de volgende 

hoofdstukken. 

 

Met deze beschouwing komen we aan het slot van het vierde hoofdstuk waarin 

criminaliteit en gevangenschap in een Gentse context geplaatst werden. Dit gebeurde aan de 

hand van de square of crime, een criminologisch model waarbij misdaad wordt gepercipieerd 

als een sociale constructie die ontstaat door de relatie tussen dader, slachtoffer, overheids- en 

maatschappelijke instanties. Deze visie hielp om het gegeven bronmateriaal, de vermelding van 

een gevangenisstraf, te plaatsen binnen een maatschappelijke context. Het laat inzien hoe de 

weg tussen crimineel gedrag en een celstraf bezaaid ligt met voorwaarden en vereisten, gaande 

van de perceptie van de politiediensten van het slachtoffer tot de bredere maatschappelijke 

angst voor de criminele klasse. 

Gewapend met deze inzichten verlegden we de visie naar de personen in de steekproef 

zelf en konden we antwoorden bieden op de vragen die de vaststellingen over hun criminele 

ervaringen opriepen. De beginvoorwaarden van de cohorte, die bepaalden dat alle personen in 

het onderzoek ongehuwde Gentenaars jonger dan 28 met een correctionele of politionele straf 



 
88 

in de loop van het jaar 1865 dienden te zijn, bezorgde ons een steekproef met relatief veel 

vrouwen en een hoge aanwezigheid van veroordeelden wegens diefstal. Een vaststelling die 

geplaatst kan worden binnen de Gentse context, met zijn burgerlijk georiënteerde 

ordediensten en specifieke sociale cohesie. Deze constateringen boden een opstap voor het 

bestuderen van de recidivepatronen, waarbij vooral de positie van de bezitsdelicten opviel. Niet 

alleen kunnen zij geassocieerd worden aan jongere personen, tevens vormen zij vaak de 

oorzaak van de eerste gevangenschap op het strafblad. Deze conclusie roept hypotheses en 

vraagstellingen op. Mogelijks zorgde het sociale stigma jegens dieven ervoor dat dit predicaat 

de weg opende naar een langere carrière achter tralies. Anderzijds dienen we ons dan af te 

vragen welke factoren het verschil maakten tussen een eenmalig gevangenschap na een 

diefstal en een verdere loopbaan als gedetineerde. De antwoorden op deze vraag kunnen 

slechts vorm krijgen door een breder inzicht op de levensloop van de personen uit de cohorte, 

het thema van hoofdstuk vijf. 
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HOOFDSTUK 5. De levensloop 

Demografische aspecten van gevangenen 

 

 

 De criminele gegevens die verzameld werden doorheen dit onderzoek, kan men slechts 

naar hun intrinsieke waarde schatten indien zij geplaatst worden binnen de persoonlijke 

levensverhalen van de delinquenten uit dit onderzoek. Daarom richt dit hoofdstuk zich op een 

bespreking van de transities die de levens van onze cohorteleden doorkruisten. Deze events 

dienen niet alleen als gebeurtenissen an sich bekeken te worden maar passen binnen een 

opeenvolging van transities. Daarom zal er, na deze overzichtsvisie op de specifieke 

gebeurtenissen, getracht worden om deze te plaatsen binnen het individuele levensverhaal. 

 Dit vijfde hoofdstuk werd opgedeeld in twee delen, die zich respectievelijk concentreren 

op het leven voor en het leven na de eerste veroordeling. Conform aan het gehanteerde 

levensloopparadigma kan de hoofdvraag, over de omgang van delinquenten met het eventuele 

labellingsproces waaraan zij onderworpen worden, slechts ten volle gesteld worden indien ook 

voorgaande ervaringen geïncorporeerd worden in de levensloop. De eerste paragraaf stelt dan 

ook de vraag wie onze cohorteleden waren op het moment waarop zij hun eerste celstraf 

aanvingen. Deze kennis laat ons toe om een betere inschatting te maken over de 

gebeurtenissen in het leven na die gevangenschap.  

In de tweede paragraaf gaan we dan ook na via welke wegen dit laatste event een 

invloed kan gehad hebben op de verdere levensloop. De bevolkingsregisters boden hierbij een 

inzicht in de verschillende transities die het verdere leven van onze gedetineerden kleur gaven 

op het gebied van migratie, mortaliteit, gezinsvorming en arbeidsmobiliteit. Aan de hand 

daarvan schetsen we een beeld van het leven als delinquent, om in het zesde en laatste 

hoofdstuk dit te kunnen samenbrengen met het recidivepatroon en het life before crime. 

 

 

 

5.1. Life before crime 

 

 Deze paragraaf richt zich op wat er zich afspeelde voor de eerste celstraf. Dit is niet voor 

iedere delinquent een even lange periode. Jean-François De Witte, een fabriekswerker geboren 
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in Nevele, kreeg op zijn 13e een gevangenisstraf wegens diefstal.246 De Gentse koetsier Jean 

Baete liep zijn eerste veroordeling pas op in 1865, het moment waarop hij reeds 28 was.247 Ter 

verduidelijking hiervan de onderstaande grafiek, waarin de leeftijd die alle delinquenten 

hadden op het moment van hun eerste celstraf staat uitgetekend. In vergelijking met grafiek 7 

is de groep veelplegers zoals uitgelegd in paragraaf 4.5 uitgebreid met zij die strikt gezien 

minder misdaden pleegden maar dit wel deden op een veel kortere periode. 

 

 

Grafiek 9. Absolute verdeling van de leeftijd waarop de delinquenten hun eerste veroordeling opliepen (bron: 

bevolkingsregisters stad Gent en opsluitingsdossiers Nieuwewandeling248) 

 

Het vergelijken van bepaalde parameters tussen bepaalde personen is door de 

uiteenlopende bestudeerde periode dus enigszins arbitrair te noemen. Daarom zal er dan ook 

op enkele relevante momenten met deze leeftijdsverschillen rekening gehouden worden.  

Eerst gaan we in op de specifieke factoren, waarbij achtereenvolgens de ouders, de 

andere leden van het gezin en de eigen sociaaleconomische situatie onder de loep worden 

genomen. Indien dit van toepassing zou zijn bij een specifieke parameter zal er tevens even 

stilgestaan worden bij het verschil tussen mannen en vrouwen. Nadien gaan we als slot van dit 

onderdeel kort na of we verschillen detecteren tussen de jeugd van recidivisten en deze van 

eenmalige delinquenten. 
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5.1.1. De gezinssituatie 

 

In grafiek 2, te vinden in paragraaf 4.4.1, zagen we reeds een overzicht van de 

geboortejaren van de 61 cohorteleden. Normaliter gaan we ervan uit dat op dat moment beide 

ouders in leven zijn, maar dit is geen vanzelfsprekendheid. Vier leden van de cohorte werden in 

de gevangenisdossiers genoteerd als “fils” of “fille naturelle”, wat in het Nederlands met de wat 

denigrerende termen ‘onecht kind’ of ‘onwettig kind’ aangeduid wordt. Een archetypisch 

voorbeeld hiervan is Gustaaf Van Bracht. Deze arbeider werd in 1842 geboren als enige zoon 

van een dienstmeid uit het Waasland, Virginie Van Bracht.249 Zijn moeder woonde nadien 

samen met ene Leander Van Audenaerde, maar het kwam nooit tot een huwelijk.250 

Van Bracht werd dan ook nooit gewettigd, iets wat wel gebeurde met vier andere 

delinquenten. Zo schreef de stadsbeambte een van onze cohorteleden in het geboorteregister 

in als Ferdinand De Rocker.251 Ferdinand verkreeg echter een nieuwe achternaam na het 

huwelijk tussen zijn moeder en Louis Joseph Impens, een dagloner uit Heusden.252 Een gegeven 

van 12 procent aan onwettige kinderen is geen verrassing binnen het stedelijke landschap. In 

Brussel liep dit zelfs op tot 30 procent. Historica Louise Tilly verklaart dergelijke patronen door 

het hoge belang van een huwelijk voor ongetrouwde vrouwen in de steden, die zich zowel op 

economisch als sociaal gebied in een kwetsbare positie bevonden. Een zwangerschap kon een 

partner overhalen om het huwelijk aan te gaan253, maar zoals we zien, lukte dit niet altijd en 

vertrokken sommige toekomstige vaders voor de geboorte van hun spruit. Dat de helft van de 

onwettige kinderen uit onze steekproef nadien nog gewettigd werd, toont dat de aanwezigheid 

van een zoon of dochter het niet onmogelijk maakte om een huwelijkspartner te vinden. 

  

Van 57 personen onder onze delinquenten weten we of de ouders nog in leven zijn op 

het moment waarop ze voor het eerst achter tralies verdwenen. We telden in tabel 4 enkel de 

natuurlijke ouders en de vaders die een delinquent als kind wettigden. Een stiefouder na een 

tweede huwelijk, iets wat een vijftal maal voorkwam, werd niet opgenomen in deze statistiek. 

De ouders van Ivo en Charles Exstyl werden tweemaal gerekend, aangezien zij het enige 

broederpaar binnen de steekproef vormen. Zij ontvingen samen een straf voor slagen.254 
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 Wees Beide ouders 

nog in leven 

Vader reeds 

overleden 

Moeder reeds 

overleden 

On-

bekend 

Totaal 

<16 2 (20%) 3 (30%) 2 (20%) 2 (20%) 1 (10%) 10 (100%) 

17-19 2 (11%) 14 (78%) 0 (0%) 1 (6%) 1 (6%) 18 (100%) 

20-22 2 (13%) 7 (47%) 2 (13%) 3 (20%) 1 (7%) 15 (100%) 

23-25 0 2 (20%) 7 (70%) 0 1 (10%) 10 (100% 

26-28 2 (33%) 3 (50%) 0 1 (17%) 0 6 (100%) 

Onb. 1 (50%) 0 1 (50%) 0 0 2 (100%) 

Totaal 9 (15%) 29 (48%) 12 (20%) 7 (11%) 4 (7%) 61 (100%) 

Tabel 4. Status van de ouder op het moment waarop de eerste celstraf aanvangt,  

afhankelijk van de leeftijd van de delinquent op dat moment  

(Bron: bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand255) 

 

Slechts de helft onder de cohorteleden telde nog beide ouders en negen onder hen 

waren reeds wees. Desiré Decock verloor reeds op driejarige leeftijd zijn beide ouders in de 

choleraepidemie van 1849. Hij werd korte tijd opgevangen door zijn halfzus en –broer en 

woonde ook enkele maanden in bij een tante. Op zijn zesde plaatste men Decock in het 

jongensweeshuis aan het Sint-Baafsplein, waar hij verbleef tot zijn achttiende en een opleiding 

kreeg als schrijnwerker. Toen hij echter op eigen houtje diende te overleven, bleek hij niet rond 

te komen als dagloner en we zien dan ook twee veroordelingen voor landloperij verschijnen 

voor hij op zijn twintigste uit Gent vertrok.256 In het weeshuis waar Decock verbleef, was rond 

dezelfde tijd ook Jean Baptiste Besbrugge ingeschreven. Besbrugge was echter geen wees, 

maar zijn vader kon de zorgen voor hem en zijn jongere broer klaarblijkelijk niet aan. Ook hij 

ontving een opleiding, tot schilder, maar kwam reeds in het weeshuis in aanraking met de 

rechtbank naar aanleiding van een diefstal. Het bleef echter bij deze veroordeling en later werd 

hij een stoker in een houtzagerij met een kroostrijk gezin.257 Niet iedereen kwam evenwel 

terecht in een tehuis. Zo groeide Gustaaf Hiel, later een alleenstaand wever, op bij zijn 

grootmoeder na het overlijden van zijn beide ouders.258  

 In totaal was ongeveer één derde van de ouders overleden of meer precies 35 personen 

op 110, wat voor Gent niet beschouwd kan worden als een hoog aantal. Het betreft hier 

immers een stad voor de demografische transitie, die nog af te rekenen had met 
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mortaliteitscrisissen en een infrastructuur in slechte staat. Vooral tuberculose en andere 

longaandoeningen bleken fataal, in het bijzonder voor de arbeiders.259  

Indien we zoals in tabel 4 diversifiëren naar de leeftijd van de delinquent op dat 

moment, zien we een relatief groot aandeel van mensen die minstens één ouder verloren bij de 

allerjongsten. Dit zouden we kunnen wijten aan een gebrek aan ouderlijke controle, waardoor 

een vroege participatie in criminele activiteiten niet kon afgeremd worden. Deze ouderlijke 

controle kan ook in de richting van de ordehandhavers werken, in die zin dat vader- of 

moederlief kan beloven zelf de jeugdige delinquent te tuchtigen, waardoor de arm der wet 

afziet van het opleggen van een celstraf. Mogelijks verkeerden deze allerjongste delinquenten 

tevens in een slechtere leefsituatie, door het verdwijnen van een sociale houvast en 

economische steun, waardoor men minder afkerig kan staan tegenover het nemen van risico’s 

op crimineel gebied. 

Deze observatie wordt enigszins tegengesproken door het ruime aantal gedetineerden 

van 17, 18 of 19 jaar oud waarvan beide ouders wel nog steeds in leven zijn. Een mogelijke 

optie kan zijn dat de ouders van minderjarigen vanaf de leeftijd van zestien niet meer konden 

ingrijpen bij de dreiging van een gevangenschap. Daarnaast bemerken we echter een sterke 

aanwezigheid van vaderloze personen bij delinquenten die pas vrij laat hun criminele carrière 

aanvingen, wat eventueel zou kunnen toegedicht worden aan een zekere 

verantwoordelijkheidszin voor het gezin. Dit legt echter niet uit waarom ze dan toch in de 

criminaliteit terechtkomen. Een vertrek uit de ouderlijke woning lijkt niet meteen de oorzaak, 

aangezien de meerderheid nog steeds bij zijn moeder huist. Een duidelijke eenvormige 

verklaring voor de relatie tussen het overlijden van de ouders en de aanvangsleeftijd van de 

criminele carrière is op basis van de hier verkregen resultaten niet meteen te formuleren. We 

mogen echter deze parameter niet zomaar elimineren, mogelijks kunnen enkele 

deelverklaringen het grillige verloop van deze tabel verklaren. 

 

Jammer genoeg beschikken we slechts in uitzonderlijke gevallen over doodsoorzaken bij 

de ouders, zoals op momenten van epidemieën. Een van die opmerkelijke voorbeelden vormt 

de vader van Jacobus Joannes De Baere, Dominique De Baere, die overleed door ophanging.260 

Aangezien er een aanduiding te vinden is van een crimineel verleden, was het onduidelijk of we 
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hier te maken met een geval van zelfmoord of een doodstraf, maar dit laatste werd in België 

uitgevoerd met behulp van de guillotine.261 

 

 

Grafiek 10. Absolute verdeling van het gerechtelijk verleden van de ouders van de delinquenten 

(Bron: bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand262) 

 

De Baere was niet de enige delinquent binnen onze steekproef wiens ouders reeds in 

aanraking kwamen met de wet. Elf andere vaders en vijf moeders van gedetineerden hadden 

een crimineel verleden, zij het van uiteenlopende aard. Zo bezat Josephine Cochar, de moeder 

van cohortelid Adèle Puyraymond, slechts een strafblad voor beledigingen.263 Dit is van een 

andere orde dan de gevangenisstraf van de vader van Philippe Lippens, die wegens diefstal 

door het Hof van Assisen van Gent tot tien jaar cel veroordeeld werd.264 Zonder 

controlecohorte is het vrij moeilijk om in te schatten hoe exceptioneel het bezit van een 

strafblad door minstens één persoon uit één op vier ouderparen is, maar het is in ieder geval 

niet gering. De celstraf van de ouders kan immers een invloed gehad hebben op de levensloop 

van de personen uit onze cohorte. Zo werd mogelijks een bepaalde visie ten opzichte van 

criminaliteit ingegeven zijn door deze ervaring in de jeugd. Ook de houding ten opzichte van de 

ordehandhaving kan beïnvloed geweest zijn, wat tevens ook omgekeerd kan werken. 

Politiediensten hielden kinderen van voormalige gevangenen misschien meer in het oog. Tot 

slot kan een gevangenisstraf van de vader of moeder ook een invloed hebben gehad op hun 
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positie in het sociale weefsel en straalde hun crimineel stigma af op hun nageslacht. Een 

celstraf van de ouders is dus op het eerste zicht niet bevorderlijk voor de delinquentiekansen 

van de jongere. 

 

 Uit grafiek 11 blijkt dat slechts een kleine minderheid van de delinquenten er prat kan 

op gaan een rasechte Gentenaar te zijn. Dat twee derde van de ouders dus migranten waren, 

lijkt op het eerste gezicht een vrij grote proportie, maar we dienen er rekening mee te houden 

dat dit twee migratiegolven inhoudt. Enerzijds deze van de ouders en anderzijds deze van de 

delinquenten zelf. Met deze wetenschap in het achterhoofd kunnen we zeggen dat dit geen 

opmerkelijk cijfers zijn. De periode 1830-1870, waarin de twee genoemde migratiegolven zich 

afspeelden, vormde namelijk een periode van plattelandsvlucht.265 

 

 

Grafiek 11. Procentuele verdeling van de afkomst van de ouders van de delinquenten 

(Bron: bevolkingsregisters266) 

 

Met behulp van de bevolkingsregisters kunnen we ook kijken naar de economische 

activiteit van de ouders van de delinquenten. Deze beroepsaanduiding is echter een zwak punt 

binnen de registers. De arbeid van vrouwen verdwijnt immers consequent achter de noemer 

“huishoudster” en de resterende aantekeningen zijn vaak vaag en verouderd.267 Desondanks 

deed ik in grafiek 12 een poging om de gevonden beroepen te categoriseren en in kaart te 

brengen. Een dergelijke categorisering is steeds discutabel, mede door de vage bewoordingen. 
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Daarnaast blijft niet iedere persoon continu werkzaam binnen dezelfde branche. Waar een 

wijziging van beroep plaatsvond, werd gekozen voor de uitgeoefende stiel op het moment van 

de eerste celstraf. De noemer ‘ambachtslui’ werd op zijn breedst geïnterpreteerd en bevat dus 

onder andere metsers, schippers, koetsiers en barbiers. Sommige hiervan voerden mogelijks 

handel met hun dienst, maar dit kan niet opgespoord worden. De categorie ‘handelaars’ bevat 

dus slechts één voddenkoopman, twee winkeliers en één herbergier. 

 

 

Grafiek 12. Absolute verdeling van de beroepsactiviteit van de vader van de delinquenten 

(Bron: bevolkingsregisters268) 

 

 We zien in grafiek 12 dat ruim een derde van de vaders van de delinquenten werkzaam 

was als ambachtslied of handelaar en ongeveer de helft als fabrieksarbeider of dagloner. 

Hoewel geen van hun tot de rijkere groepen van Gent behoorde, mogen we dus stellen dat niet 

iedere delinquent afkomstig was uit de arbeidersklasse. Het prototype van de misdadiger van 

laag allooi lijkt dus niet meteen correct, hoewel het bijvoorbeeld moeilijk blijft om in te 

schatten of de aanduiding ‘landbouwer’ in de bevolkingsregister slaat op een keuterboertje of 

op een rijke herenboer. In ieder geval wordt de vaststelling van Lotta Vikström bevestigd. Zij 

bemerkte eveneens dat niet alle delinquenten afkomstig waren uit de lagere sociale strata, in 

tegenstelling tot wat in de negentiende eeuw vaak geopperd werd.269 Een directe relatie tussen 

het sociaaleconomisch milieu en het type criminele inbreuk viel echter niet meteen te trekken. 
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 Wat wel opvalt is hoe slechts twee van de tien vrouwelijke delinquenten waarvan de 

vaderlijke occupatie ons bekend is afkomstig zijn uit een milieu van fabrieksarbeiders of 

dagloners. Bij vier ervan beoefent de vader een ambacht, wat onze conclusie voor het gehele 

sample nog eens extra in de verf lijkt te zetten voor de vrouwelijke gevangenen. De ouderlijke 

occupatie vormt geen decisieve invloed voor het oplopen van een gevangenisstraf. 

 Een andere insteek op de economische positie van de vaders van de gedetineerden kan 

verkregen worden aan de hand van de studie van de geletterdheid. Deze valt te onderzoeken 

op basis van de handtekening die zich onderaan de geboorteakte bevindt. Zoals gezegd is dit 

een moeizaam criterium, aangezien we geen echte blik krijgen op de schrijfcapaciteit. Slechts 

negen vaders bleken in staat hun naam neer te pennen in het register van de burgerlijke stand. 

Allen blijken te behoren tot de groep van de ambachtslui of oefende ooit een beroep binnen 

deze categorie uit. De overgrote meerderheid van de fabriekswerkers en dagloners was dus 

ongeletterd. 

 

 Het gezin bestaat echter uit meer dan de ouders en daarom nemen we ook eens een 

kijkje naar de andere gezinsleden. Praktische beperkingen lieten niet toe om deze personen 

uitgebreid te bestuderen, maar over twee mogelijke parameters omtrent de broers en zussen 

van de gedetineerden konden wel vaststellingen worden gemaakt. 

 Ten eerste is er de mortaliteit bij de gezinsleden. Van de 262 broers en zussen die 

teruggevonden werden in de bevolkingsregisters overleden er 71 voor zij de volwassen leeftijd 

bereikten. Enige onderschatting dreigt hier wel om de hoek te komen piepen. In de eerste 

plaats werden kinderen die gedurende de eerste twee weken overleden niet steeds 

opgenomen in het bevolkingsregister. Ten tweede hebben we in bepaalde gevallen ook af te 

rekenen met gezinsmigraties, waardoor we niet bekend zijn met de jongere kinderen die reeds 

overleden waren voor de verhuis. Deze onderschatting wordt bevestigd indien we er de cijfers 

van Jeroen Backs bijhalen die als masterstudent de Gentse mortaliteit bestudeerde. Deze 

wijzen erop dat slechts 59 % van de Gentenaars de leeftijd van vijf bereikte in 1846 indien zij 

behoorden tot de laagste klasse. Backs ontdekte tevens dat dit getal nog hoger ligt voor de 

middenklasse en dat de correlatie tussen mortaliteit en sociale status dus omgekeerd blijkt te 

zijn ten opzichte van de initiële verwachtingen.270 Hoewel we de impact van het overlijden van 

broers en zussen op de persoonlijke en gezinssituatie niet willen onderschatten, lijkt dit niet 

altijd de beste algemene socio-economische indicator. 
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 Een tweede insteek wordt geboden door het uitgeoefende beroep van de broers en 

zussen. Het betreft hier vooral de beroepen die zij hadden in het begin van de arbeidscarrière, 

aangezien zij na een verhuis uit het ouderlijk gezin niet verder gevolgd werden. Het mag dus 

niet verbazen dat deze beroepen gemiddeld een lager status hadden dan deze van de vaders. 

Evenwel blijkt dat sociale promotie slechts zelden gemaakt werd. Indien we de kinderen van de 

dagloners en fabrieksarbeiders overlopen, blijkt dat zij, op één enkele uitzondering na, allen 

ook aan de slag gingen in de Gentse fabrieken. Deze sociale dismobiliteit werkte ook 

omgekeerd, zo bleven de kinderen van twee landbouwersgezinnen werkzaam in de rurale 

sector. Bij het gezin van Gustave Herman, die wegens misbruik van vertrouwen een celstraf 

uitzat van veertien dagen, zien we een gelijkaardige tendens. Zijn vader baatte de herberg “De 

diligentie van Lokeren” uit en kon zich een dienstmeid veroorloven. Zijn zonen gingen dan ook 

aan de slag als herbergier of, lettende op de naam van de herberg, als koetsier.271 

 Dit betekent echter niet dat iedereen binnen hetzelfde sociale stratum als zijn vader 

tewerkgesteld werd. Ten huize Van Tuykom volgde de oudste zoon, Henri, de vader op als 

houtdraaier maar de anderen gingen aan de slag in de fabriek, wat mogelijks wijst op een 

voorrecht van de eerste zoon.272 Sociale degradatie ten opzichte van de vaderlijke positie is 

minder zeldzaam en was in een derde van de bestudeerde gezinnen soms aan de orde. Wie een 

blik werpt op de beroepen van de broers en zussen van de delinquenten, ziet in dat onze 

gedetineerden vaak nog op de onderste trede van de ladder stonden op het moment waarop zij 

hun celstraf aanvingen. We dienen wel op te merken dat de gezinnen die we het best kennen, 

vaak deze waren van de fabrieksarbeiders en de dagloners. Tussen de veertien gezinnen 

waarvan de beroepen van de kinderen ons onbekend zijn, vinden we slechts twee dagloners als 

kostwinner, wat een vervorming van het beeld kan opleveren. 

 

 Het bestuderen van de hier geschetste gezinssituatie van de delinquenten heeft ons een 

inzicht op hoe de individuele mogelijkheden reeds een zekere vorm hadden gekregen. De 

positie van de vader bepaalde vaak de maximale sociale positie waarmee men het leven 

aanving. We kunnen evenwel niet zeggen dat onze delinquenten uit gezinnen van de onderste 

lagen van de bevolking afkomstig waren. Het is dan ook de hoogste tijd om de delinquenten 

zelf van naderbij te bekijken. 
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5.1.2. Eigen ervaringen 

 

Het beeld dat naar voren komt uit de beroepsmogelijkheden van de broers en de zussen 

van de gedetineerden wordt niet meteen bevestigd bij nazicht van de beroepsaanduidingen in 

de opsluitingsdossiers. Grafiek 13 betreffende de mannelijke delinquenten toont alvast een 

grote diversiteit. We moeten er wel bewust van zijn dat de relatieve rijkdom aan 

beroepsaanduidingen gestimuleerd is door de opsluitingsdossiers. Vaak boden zij een grotere 

variatie dan de bevolkingsregisters. 

 

 

Grafiek 13. Absolute verdeling van de beroepen van de mannelijke delinquenten bij aanvang van hun eerste 

celstraf (bron: bevolkingsregisters stad Gent en opsluitingsdossiers Nieuwewandeling273) 

 

Net zoals bij de vaders, nemen de industrieel gerichte beroepen ongeveer de helft van 

het sample in: fabrieksarbeiders, wevers en dagloners. Verder zien we echter een brede 

diversiteit aan beroepen, gaande van een bakkersknecht tot een schouwveger, een schijnbaar 

bredere waaier dan deze die de broers en zussen ons aanboden. Indien we dit opdelen op 

dezelfde wijze als we bij de vaders hebben gedaan, stellen we aan de hand van tabel 5 de 

volgende relatie tussen de ouderlijke en persoonlijke beroepsactiviteit vast voor de mannelijke 

delinquenten waarvan het beroep van de vader gekend is. 
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Zonen 

Vaders 

Dagloner Fabrieks-

werker 

Ambachts-

lied 

Handelaar Rurale 

arbeid 

Totaal 

Dagloner 5 6 3   14 

Fabriekswerk 1 8 2   11 

Ambachtslied  3 8   11 

Handelaar   2 2  4 

Ruraal werk  2   2 4 

Totaal 6 19 15 2 2 44 

Tabel 5. Absolute verdeling van de beroepen van de mannelijke delinquenten bij aanvang van hun eerste 

celstraf ten opzichte van de beroepen van hun vaders (bron: bevolkingsregisters stad Gent274) 

 

 Meer dan de helft van de delinquenten bleef dus actief in dezelfde beroepscategorie als 

hun vader en indien zij een overstap maakten naar een andere soort occupatie, betrof dit 

meestal nog steeds fabrieksarbeid. Slechts een vijftal maakte een opmerkelijke sociale 

promotie door als zoon van een dagloner of een fabrieksarbeider aan de slag te gaan als 

ambachtslied. Vaak betreft het personen die nog in opleiding zijn, zoals Auguste De Clercq, de 

oudste zoon van een pakkenmaker die aan de slag ging als smidsgast.275 Drie personen van dit 

vijftal zijn overigens enige of oudste zoon, wat kan wijzen op een voorkeursbehandeling. 

Algemeen mogen we echter stellen dat de economische positie van de vader van erg grote 

invloed was op deze van de zoon. 

 Onder de vrouwelijke delinquenten treffen we twee prostituees, twee naaisters, vier 

dienstmeiden, twee fabriekswerkers, één handschoenmaakster, één kleermaakster en één 

strijkster aan. De sterke aanwezigheid van dienstmeiden onder de jonge vrouwen mag hierbij 

niet verbazen, vooral als migrante was dit een voor de hand liggend beroep. Het uitoefenen van 

arbeid met een hoog sociaal aanzien is echter niet vanzelfsprekend voor dames en het lijkt 

moeilijk om conclusies te trekken uit de geaggregeerde resultaten. Fabriekswerk en 

ongetwijfeld prostitutie zouden evenwel op de onderste trede van de sociale ladder staan.276 In 

dit opzicht is het aandeel van deze twee beroepen niet bijzonder groot te noemen. Een 

vergelijking met de beroepen van de moeders is jammer genoeg onmogelijk, aangezien hun 

eventuele arbeid niet in de bevolkingsregisters opgenomen werd.277 
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Daarnaast zien we dat geletterdheid, te achterhalen via de huwelijksakte, minder 

verspreid was onder de vrouwelijke delinquenten dan onder de mannen. Vijf van de achttien 

ongeletterden zijn vrouwen, in vergelijking met drie van de negenentwintig geletterden. 

Afkomst lijkt hierbij niet meteen de beslissende factor, aangezien beide groepen een dochter 

van een dagloner of fabrieksarbeider en een dochter van een ambachtslied bevatten. 

We zien wel een opmerkelijke stijging van de geletterdheid van de delinquenten ten 

opzichte van hun vaders. Men verkreeg dus gaandeweg een zeker opleidingsniveau in de 

stadsscholen, hoewel één arbeiderskind op vier in 1845 nog steeds verstoken bleef van lager 

onderwijs.278 Het is dan ook geen toeval dat acht van de twaalf ongeletterde mannen te zoeken 

zijn in de kringen van de fabrieksarbeiders. 

 

 Een volgende karakteristiek van de delinquent die van belang was voor de beeldvorming 

was zijn afkomst. 40 delinquenten werden ingeschreven in de Gentse geboorteregisters en van 

de anderen vestigden er zich 12 door middel van gezinsmigratie, vaak op jonge leeftijd. Een 

voorbeeld hiervan is het levensverhaal van Philomène Libbrecht, die op 2-jarige leeftijd met 

haar ouders en jongere zusje naar de Kortrijksestraat in Gent verhuisde en 21 jaar lang in die 

buurt zal blijven wonen.279 We kunnen dus slechts bezwaarlijk zeggen dat Libbrecht een ‘niet-

aangepaste migrante’ was. Net als Vikström kunnen we dus de mythe van de eenzame jonge 

migrant als crimineel ontkrachten.280 Wie wel lijkt op te duiken in de statistieken is de jonge 

migrante als gedetineerde. Acht van de dertien vrouwelijke delinquenten was namelijk niet in 

Gent geboren en zes onder hun trokken alleen naar de Oost-Vlaamse hoofdstad. Dit betekent 

dat we onder de negen migranten die op hun eentje naar Gent verhuisden een vrouwelijke 

meerderheid zien. 

 De eerste vaststelling, de lage aanwezigheid van migranten dient een beetje 

genuanceerd te worden. Zoals vermeld in paragraaf 2.2 werden bij de creatie van de steekproef 

enkele twijfelgevallen uit de cohorte gelaten die men mogelijks ook als migrant in Gent had 

kunnen optekenen. Daarnaast is het onduidelijk welk criterium de opsluitingsdossiers 

hanteerden ten opzichte van de verblijfplaats, waardoor migranten die gedurende een 

doortocht criminele feiten pleegden door de mazen van het onderzoeksnet glipten. 

Desondanks blijft de uitgebreide aanwezigheid van geboren Gentenaars in de steekproef 

opmerkelijk. 
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 Ons tweede besluit, omtrent vrouwelijke delinquenten die niet uit Gent afkomstig 

waren, valt tot op zekere hoogte in te passen binnen de wisselwerking tussen het Gentse 

textielcentrum en de omringende gebieden. Het platteland kampte immers met een 

vrouwenoverschot, dus drong migratie naar de steden zich voor bepaalde vrouwen op. Hierbij 

dienden zij alleen te overleven op basis van hun povere inkomsten als dienstmeid of arbeidster. 

Uit de bevindingen van George Alter komt dan ook naar voor dat zij poogden om spoedig tot 

een huwelijk te komen.281 Bij het overbruggen van deze periode alleen raakten zij echter 

mogelijks in de problemen en moesten ze dan ook hun toevlucht zoeken tot diefstal, zoals de 

zes vrouwen uit de steekproef die alleen naar Gent migreerden. Dit kan dan ook hun grote 

aanwezigheid verklaren ten opzichte van de jonge vrouwen die wel een gezin hadden waar zij 

konden op terugvallen. Het levensverhaal van de dienstmeid Marie De Graeve, geboren in 

Drongen maar op 25-jarige leeftijd alleen woonachtig in Gent, kan voor dit type van 

criminaliteit model staan. In 1864 kreeg zij een buitenechtelijk zoontje, Joseph, dat ze echter 

diende af te staan omdat ze niet kon instaan voor de zorgen. Een jaar later bleek ze nog steeds 

in financiële problemen en kreeg ze een gevangenisstraf van acht dagen na diefstal.282 

 

 

Grafiek 14. Procentuele verdeling van de woonsituatie op het moment van de eerste celstraf  

(bron: bevolkingsregisters stad Gent283) 

 

Dit overleven alleen kan echter niet aangewezen worden als oorzaak voor ieder eerste 

gevangenisverblijf, zoals blijkt uit grafiek 14. Slechts zestien personen leefden op dat moment 

reeds op hun eentje, waarvan er vier jonger waren dan twintig jaar. Een meerderheid bevond 

zich evenwel nog onder de vleugels van het ouderlijk gezin of van een voogd, waaronder ook de 

                                                           
281

 G. Alter, Family and the life course, p. 80. 
282

 Dienst bevolking stad Gent, bevolkingsregisters. Databestand in bijlage, fiche 62. 
283

 Dienst bevolking stad Gent, bevolkingsregisters. 

Alleen

Ouderlijk gezin

Voogd

Onbekend



 
103 

helft van de iets oudere gevangenen (meer dan 23 jaar). Een groot deel van de delinquenten 

diende het dan ook niet alleen te rooien, maar kon rekenen op een gezin. Het zijn echter vooral 

de vrouwelijke delinquenten die reeds alleen woonden. Slechts drie onder hun woonden nog in 

bij hun ouders, wat dan ook te linken valt aan hun profiel van migranten. We mogen stellen dat 

misdaad bij vrouwen zich vooral concentreerde op alleenstaande vrouwen. Dit gegeven duidt 

het belang van ouderlijke afwezigheid, zowel qua financiële steun als qua gedragscontrole, bij 

criminaliteit van vrouwen in de 19e eeuw. 

 

Dit brengt ons tot een overzicht van enkele persoonlijke en gezinsfactoren die mee aan 

de basis kunnen liggen van een gevangenisstraf voor jonge delinquenten. Een overzicht dat 

noodzakelijk is om een zicht te hebben op wie nu die personen in onze steekproef waren, een 

belangrijke vereiste om te kunnen bestuderen hoe mensen met een crimineel label hun leven 

vorm gaven. Hun voorafgaande levensverhaal kan immers fundamenteel zijn om de omgang 

met dit stigma te verklaren. Uit de bespreking van de eigenschappen van onze populatie komt 

een sterke diversiteit naar voren. In ieder geval lijkt er weinig sprake van de prototypes die vaak 

geassocieerd worden met criminaliteit, of zijn zij geenszins in de meerderheid. Zij hadden 

namelijk diverse sociaaleconomische achtergronden en beoefenden uiteenlopende beroepen. 

Wel was hun maatschappelijke positie ingegeven door deze van hun vader, wat hun 

beroepsmogelijkheden vaak vorm gaf. 

De delinquenten waren tevens in een groot aantal gevallen geboren Gentenaars, wat 

het beeld van de delinquente migrant overhoop haalt. Slechts bij de vrouwen merken we een 

groep van alleenwonende migranten die toevlucht dienden te zoeken tot diefstal, tevens 

omdat vaak zij niet beschikten over een familiale steun. De meeste mannelijke gevangenen 

stonden echter nog onder de hoede van hun ouderlijk gezin op het moment dat van hun eerste 

criminele feit. Een gezin waarin wel vaak een ouder ontbrak, maar niet uitzonderlijk veel. Een 

rechtstreekse relatie tussen de omstandigheden waarin onze gedetineerden opgroeiden en hun 

delinquente levensstijl lijkt nog niet te vinden, met uitzondering van een vrij groot aantal 

celstraffen bij de ouders. Er is eerder sprake van enkele deelverklaringen, die mogelijks opgaan 

voor enkele criminelen maar nooit voor de meerderheid. 

 

5.1.3. Verschillen tussen veelplegers en eenmalige delinquenten 

 

 In het hoofdstuk omtrent recidive onderscheidden we twee specifieke subgroepen uit 

de grotere groep van gevangenen, met name de veelplegers, bestaande uit 18 personen, en de 
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eenmalige delinquenten, die 24 misdadigers omvat. Hiermee willen we de overige 

gedetineerden, allen recidivisten met een korter strafblad, niet onder de mat schuiven, maar de 

tegenstelde omgang met het label als misdadiger tussen de twee subgroepen biedt een 

boeiende onderzoeksaanzet voor een beter begrip omtrent de manier waarop delinquenten 

omgingen met hun sociale stigma. Alvorens we echter deze verschillende omgang qua criminele 

gedragingen kunnen linken aan demografische eigenschappen, dienen we eerst te bekijken of 

deze groepen een verschillende achtergrond kennen. Zoals gezegd is de leeftijd waarop we de 

delinquenten hier bestuderen, het moment van de eerste celstraf, gemiddeld een tweetal jaar 

lager voor de veelplegers, iets waarmee rekening gehouden werd bij het bestuderen van de 

verschillen. 

  

 Een rechtstreekse invloed van het overlijden van de ouders op de criminele carrière 

werd op het eerste gezicht niet bemerkt. De meeste wezen bleken recidivisten te zijn, maar 

geen enkele onder hun behoorde tot de groep van veelplegers. Het bestuderen van de ouders 

van de delinquenten bracht sowieso weinig verschillen tussen de twee subgroepen aan het 

licht. Het crimineel verleden van de vader correleerde namelijk niet met de lengte van het 

strafblad van de delinquent en indien we kijken naar de geboorteplaats is er slechts een licht 

overwicht voor de rasechte Gentenaars onder de veelplegers te bemerken. Op de relatie tussen 

de vaderlijke sociaaleconomische status en de criminele carrière van zoon- of dochterlief valt 

evenmin een lijn te trekken. 

 Meer bleek evenwel te leren uit de leefomstandigheden van het gezin. Enerzijds merken 

we dat geen enkele veelpleger kwam uit een ouderlijk nest met meer dan twee kinderen 

waarin geen overlijdens op te tekenen vielen. Anderzijds zien we wel hoe bij de gezinnen met 

meer dan twee kinderen en een overlijdensgraad bij de kroost boven de dertig procent er een 

overwicht is van elf recidisten waaronder zeven veelplegers op dertien gevallen. Dit zou men 

echter kunnen wijten aan gebrekkigere informatie bij de gezinnen van de eenmalige 

gevangenen. Daarom besloot ik mij te beperken tot de Gentse gezinnen, waarvan de informatie 

vollediger is of toch op zijn minst even gebrekkig voor beide subgroepen. Het niet opnemen van 

erg jong gestorven borelingen geldt hier namelijk evenzeer voor de eenmalige delinquenten als 

voor de veelplegers. Telling leert ons dat 29 van de 67 broertjes en zusjes van veelplegers reeds 

overleed voor de volwassen leeftijd bereikt werd. Bij de eenmalige delinquenten is dit slechts 

23 op 91 of 25 % in plaats van 43 %. 

 Een blik op de beroepen van de broers en zussen toont tevens dat er bij de veelplegers 

een overwicht is aan fabrieksarbeiders, wat op een viertal uitzonderingen na de dominante 
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occupatie was binnen het gezin. Bij de eenmalige delinquenten is dit slechts het geval bij de 

helft van de delinquenten. Mogelijks kan voor sommige veelplegers hun gedrag gelieerd 

worden met een gevoel aan relatieve deprivatie, aangezien het gezin het economisch moeilijker 

had ondanks de gelijkaardige beroepspositie van de ouders. 

 

Indien we kijken naar de gevangenen zelf, blijkt dat de vrouwelijke delinquenten vooral 

behoorden tot de eenmalige gedetineerden. Slechts één is een veelpleger, zijnde Caroline De 

Vlaeminck die meerdere straffen uitzat wegens diefstal. Ook een nazicht van de uitgeoefende 

beroepen van de mannen, in onderstaande grafiek 15, duidt op een ander profiel. Bij de 

fabriekswerkers zien we acht recidivisten en geen enkele eenmalige delinquent. Dit moet 

enigszins genuanceerd worden door de aanwezigheid van vier wevers bij de eenmalige 

recidivisten, maar de beperkte diversiteit bij de veelplegers blijft opmerkelijk. De zwakkere 

economische positie zien we niet naar voren komen indien het gaat om geletterdheid, waar 

een gelijk aandeel voor recidivisten en eenmalige delinquenten te vinden is. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat het eerder de ouders zijn die instaan voor de opleiding en bij deze 

ouders zagen we reeds weinig verschillen. 

 

 

Grafiek 15. Procentuele verdeling van de occupatie van veelplegers en eenmalige delinquenten op het 

moment van hun eerste celstraf (bron: bevolkingsregisters stad Gent284) 
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Een laatste parameter is het statuut van migrant. Opmerkelijk genoeg was een 

meerderheid van de inwijkelingen een eenmalige delinquent. Ook als we de korte verblijven 

elimineren, namelijk minder dan vijf jaar woonachtig in Gent, blijft er een overwicht van acht 

eenmalige delinquenten ten opzichte van twee veelpleger onder de migranten.  

We kunnen concluderen dat de ouderlijke afkomst slechts een geringe rol speelt bij het 

bepalen van de omvang van de criminele loopbaan, maar dat er toch enige verschillen te 

vinden zijn tussen de twee onderzochte subgroepen. De recidivisten bevinden zich immers in 

een zwakkere thuissituatie, waarbij de hoge kindersterfte een belangrijke indicator vormt. 

Tevens is hun eigen sociaaleconomische positie op het eerste gezicht minder gunstig. We 

kunnen dan ook de hypothese stellen dat gevoelens van relatieve deprivatie veroorzaakt door 

de minder vlot verlopen jeugd bij sommige recidivisten mee aan de basis kunnen liggen van hun 

criminele patroon. De grote meerderheid onder hen blijkt echter van Gentse afkomst, dus van 

een vorm van onaangepastheid is op het eerste gezicht geen sprake. 

 

Deze paragraaf leerde ons alvast dat we niet mogen uitgaan van een eensgezind profiel 

onder de gevangenen. Hun diversiteit gaat in tegen de clichématige beelden die soms de kop 

opsteken indien we het hebben over gedetineerden. Hierbij valt onder meer hun Gentse 

afkomst op. Slechts bij de vrouwen moeten we hierop een uitzondering maken: het aandeel 

alleen verhuisde migranten is hier vrij groot. Een opdeling aan de hand van het uitzicht van de 

verdere criminele carrière leert ons reeds dat de thuissituatie wel een belangrijke invloed kan 

hebben. Deze omgang met een bepaald aspect van het sociale stigma, het verder in problemen 

komen met het gerecht, lijkt dan ook beïnvloed door de voorgaande ervaringen. Dit stimuleert 

ons om te kijken of dit label ook waar te nemen is bij andere demografische parameters en hoe 

dit zich dan wel uit. 

 

 

 

5.2. Life after crime 

 

Deze tweede paragraaf richt zich op de rol die de vier bouwstenen van de interne 

demografie, met name mortaliteit, migratie, huwelijk en geboorte, speelden in het leven van 

onze cohorteleden, aangevuld met aandacht voor de beroepsevolutie. Hierbij gaan we ons, in 

dit hoofdstuk, beperken tot een algemene blik op deze vijf elementen en het opperen van 

enkele hypotheses omtrent de relatie tussen deze factoren en het etiket van crimineel 
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waarmee onze cohorteleden dienden om te gaan. Dit laat ons toe om in het zesde hoofdstuk 

een specifiekere visie te ontwikkelen op de manier waarop gedetineerden hun leven vorm 

gaven ondanks hun criminele label. 

 

 

5.2.1. Migratie 

 

 Als eerste facet wil ik het vertoonde migratiepatroon bekijken omwille van het belang 

hiervan voor de beschikbare informatie over de andere facetten. Voor delinquenten die uit 

Gent verdwenen kon ik immers niet meer nagaan welke keuzes ze maakten in hun verdere 

levensloop. Buitenstedelijke migratie beperkt ons zicht dus gevoelig. Het analyseren van 

migratie plaatst ons tevens voor een methodologische kwestie. Wat ons hierbij het meest 

interesseert is het liëren van een verplaatsing aan het misdaadpatroon om te achterhalen of 

schaamte of sociale exclusie een rol speelde bij het verhuizen. Daarom is een centrale positie 

weggelegd voor de tijd die verliep tussen de gevangenisstraf en het vertrek. We moeten ons er 

echter van bewust zijn dat onze cohorteleden zich allen in hun jonge jaren bevonden op het 

moment waarop zij ons onderzoeksonderwerp werden. Het verlaten van het ouderlijk huis en 

het vestigen van een eigen gezin gaat op die leeftijd vaak gepaard met meerdere migraties om 

economische of sociale redenen. Een toename in het migratievolume bij onze steekproef kan 

dan ook eerder toe te dichten zijn aan dit proces dan aan een stigma. We besloten ons te 

richten op twee specifieke migratiemomenten die we elk afzonderlijk zullen bespreken, 

enerzijds een eventueel vertrek uit Gent en anderzijds de, mogelijks binnenstedelijke, verhuis 

na de eerste gevangenschap op volwassen leeftijd. 

 

Antwerpen 2 Gentbrugge 3 Oostakker 1 

Bellem 1 Kortrijk 1 Roubaix 1 

Brugge 1 Ledeberg 8 Sint Jans Molenbeek 2 

Brussel 1 Leopoldsburg 1 Sint Joost ten Node 1 

Charleroi 1 Lille 2 Sint Niklaas 1 

Deinze 1 Merelbeke 1 

Tabel 6. Absolute verdeling van de bestemmingsplaatsen van de buitenstedelijke migraties  

(bron: bevolkingsregisters stad Gent285) 
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 Voor het bestuderen van de buitenstedelijke migratie werd een overzicht opgesteld van 

de verplaatsingen buiten de stad na het oplopen van een celstraf in Gent. Personen die 

verdwenen, iets wat in de loop van het onderzoek vijf maal voorkwam, werden niet 

opgenomen hierin aangezien zowel hun bestemming als hun moment van vertrek hoogst 

onduidelijk zijn. Negenentwintig personen verlieten Gent in de loop van hun leven, wat 

betekent dat een grote minderheid met zekerheid in Gent bleef wonen. Het was dus geen 

algemene praktijk om de stad te verlaten na een celstraf. 

 Indien we in tabel 6 nakijken naar waar men vertrok, kan een opdeling gemaakt worden 

tussen de bestemmingen. Ten eerste kunnen de buurgemeenten van Gent onderscheiden 

worden, zoals Gentbrugge, Oostakker, Merelbeke en Ledeberg. Dit zijn dus geen verre 

migraties en ze zijn soms dan ook bezwaarlijk buitenstedelijk te noemen. Deze voorsteden 

waren immers haast vergroeid met het Gentse landschap.286 Enkele verplaatsingen kunnen we 

met enig inlevingsvermogen zelfs geen vertrek uit de wijk noemen. Zo verhuisden Charles Exstyl 

en zijn gezin in 1882 van het adres Meulestede naar het verlengde van deze straat te 

Oostakker.287 Een tweede groep migraties betreft de verhuizen naar een andere grootstad met 

industrieel potentieel, zoals Brussel en zijn deelgemeenten, Charleroi of Antwerpen. Als derde 

optie kon men remigreren naar het eigen geboortedorp, zoals Bellem of Sint-Niklaas. 

 De vierde keuzemogelijkheid was een migratie naar het noorden van Frankrijk. Deze trek 

naar onder andere Lille, Roubaix en Armentières werd bestudeerd door Kathleen Dillen, 

destijds verbonden aan de Universiteit Gent. Het verhuizen van de katoenstad Gent naar de 

Franse textielsteden is een fenomeen dat doorheen de negentiende eeuw geregeld boven 

kwam drijven naargelang de hoogtes en laagtes van de Gentse industrie. Bij ieder moment van 

sociaal conflict in de Oost-Vlaamse hoofdstad strandde een nieuwe golf arbeiders in Noord-

Frankrijk.288 Deze beweging mag niet beperkt worden tot de drie hier opgetekende migraties. 

Bij veertien andere personen vonden we in de bevolkingsregisters de aantekening dat een 

visum verleend was voor een verplaatsing naar Lille of Roubaix. De meeste arbeiders pendelden 

dan ook voor een korte of langere periode, op zoek naar een inkomen. Dillen benadrukt 

evenwel dat dit een positieve keuze was en geen vlucht of beslissing uit noodzaak. De 

aanmoediging van een sociaal netwerk in het bestemmingsgebied speelde immers evenzeer 

een rol in de migratiebeslissing. Daarenboven keerden de meeste migranten op latere leeftijd 

                                                           
286

 M. Boone en G. Deneckere, Gent: stad van alle tijden, p. 223. 
287

 Dienst bevolking stad Gent, bevolkingsregister 1881-1890, Meulestede 149. 
288

 K. Dillen, “From one textile centre to another: migrations from the district of Ghent to the city of Armentières 
during the second half of the 19th century”, in: I. Devos en M. Neven (eds.), Recent work in Belgian historical 
demography, Gent, Jan Dhondtstichting, 2001, p. 432. 



 
109 

terug uit Noord-Frankrijk.289 Dit viel dan ook te bemerken binnen de steekproef, waar slechts 

één cohortelid op Franse bodem bleef wonen. 

 

 Het uittekenen van de vertrekmomenten in grafiek 16 toont een duidelijke piek meteen 

na de gevangenisstraf. Een vierde van de delinquenten uit de steekproef verliet Gent in de twee 

jaar na zijn verblijf in de Nieuwewandeling. In de verdere bespreking van de migraties 

onderscheiden we enerzijds zij die voor 1867 vertrokken, de snelle vertrekkers, en anderzijds 

de personen die nadien Gent verlieten. 

 In paragraaf 5.1.2 stelden we vast dat slechts negen personen uit ons sample alleen 

aankwamen in Gent. Van dit negental behoren er vijf tot de groep die snel emigreerde na hun 

eerste celstraf. Hier lijkt het mogelijk dat het stigma van delinquentie de aanleiding gaf tot een 

vertrek uit de stad. We zien tevens dat dit vijftal vooral aan remigratie deed, het terugkeren 

naar de vroegere woonplek. Het Gentse avontuur had een slechte wending genomen en men 

keerde terug naar de oude omgeving. Het is dan ook niet verrassend dat we drie dienstmeiden 

zien opduiken binnen deze groep. Definitief was dit vertrek evenwel niet altijd. Twee van de 

vrouwelijke delinquenten keerden op rijpere leeftijd terug naar Gent en vonden daar tevens 

een huwelijkspartner. 

 

 

Grafiek 16. Absolute verdeling van het vertrekmoment uit Gent  

(bron: bevolkingsregisters stad Gent290) 
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Vier andere gedetineerden die na hun celstraf snel hun biezen namen, woonden 

eveneens alleen. De afwezigheid van ondersteunende gezinsleden lijkt dan ook de voornaamste 

voorwaarde tot het momentaan verlaten van Gent. Zij leefden echter al langer in Gent en hun 

bestemming lag dan ook in lijn met hun woonplaats. Twee personen vertrokken naar een 

randgemeente, twee anderen zochten hun heil in een andere Belgische stad. 

De vijf overige snelle vertrekkers woonden niet alleen, maar verlieten toch Gent voor de 

randgemeenten of het Noord-Franse Lille, twee locaties die niet verrassend zijn voor 

toenmalige Gentenaars. Vier van de vijf waren immers fabriekswerkers, die zich mogelijks door 

economische motieven lieten verleiden om hun woonplaats achter zich te laten. 

De vijftien migranten die na 1866 vertrokken, laten een divers beeld na. Ze vertonen 

echter wel een overeenkomst in die zin dat ze in een latere fase van hun leven haast allemaal 

terugkwamen naar Gent. De personen die in de jaren 1867 en 1868 migreerden, vertonen 

overeenkomsten met de tweede groep van de snelle vertrekkers, in die zin dat zij alleen 

verhuisden. Vanaf 1870 zien we daarentegen hoofdzakelijk gezinsmigratie, waarbij Ledeberg 

een aantrekkelijke bestemming vormde. Dit kan gekaderd worden binnen een algemene 

tendens waarbij de beluiken uit de binnenstad plaats dienden te laten aan brede boulevards, 

wat een toenemende vestiging in de buitenwijken tot gevolg had.291 Als alternatief voor deze 

verhuizing, kon ook Brussel enkele leden uit onze cohorte lokken. Het linken van het vertrek 

aan het misdaadpatroon is vrij moeilijk. Hoewel er onder de gezinsverhuizers een vrij ruim 

aandeel is aan veelplegers, valt het vertrek uit Gent nooit meteen na een nieuwe 

gevangenisstraf. De meesten onder hun leefden reeds hun hele leven in Gent, dus is het niet 

voor de hand liggend dat de sociale exclusie plots te zwaar werd. Eerder worden we 

geconfronteerd met een ‘doorsnee’ migratiepatroon binnen de stad Gent. 

  

 Als tweede migratiemoment werd gekozen voor het effect van de eerste 

gevangenisstraf als volwassene op de migratie. Het plakken van een specifieke leeftijd hierop 

was niet vanzelfsprekend. Men werd wel reeds op 16 jaar berecht als een volwassene, maar de, 

enigszins arbitraire, keuze viel uiteindelijk op 18 jaar. Nazicht in de steekproef leert dat, een 

enkele uitzondering niet te na gesproken, dit de leeftijd is waarop een vertrek uit het ouderlijk 

huis tot de reële mogelijkheden behoort. Het gegeven dat we hierbij wilden onderzoeken was 

het verlaten van de gekende woonbuurt voor een alternatieve locatie onder druk van het 

stigma veroorzaakt door de gevangenschap, zij het alleen of met het gezin. Daarom gingen we 

specifiek op zoek naar personen die reeds enige tijd in een zekere omgeving wonen. De 
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opnieuw arbitraire grens hiervoor werd gelegd op drie jaar, een periode waarin men 

geïntegreerd kan zijn. De vereiste was niet dat men drie jaar op hetzelfde adres woonde, maar 

wel dat men gedurende die periode binnen een bepaalde wijk huisde. Door deze opstelling 

willen we kijken hoe de woonbuurten, die Jan De Maeyer beschreef als een hoeksteen in het 

sociale leven, reageren op een gevangenschap van één van hun ingezetenen. Ik koos ervoor om 

niet het wijkconcept toe te passen zoals geformuleerd in de bevolkingsregisters maar ieder 

geval apart te bekijken op basis van nabijheid. De officiële stadswijken hebben immers een 

grote omvang en zijn bezwaarlijk nog een wooneenheid te noemen. 

 Vierentwintig personen voldeden aan de beginvoorwaarden zoals hierboven gesteld. Bij 

deze groep bemerken we in vijf gevallen een snelle migratie na de celstraf, soms zelfs letterlijk 

de dag waarop ze de gevangenis verlieten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het verhaal van 

Pierre Livinus Vanderbeken, die met zijn vader en stiefmoeder reeds negen jaar op het 

Kasteelplein woonde toen hij op 27 juli 1865 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van één 

maand wegens inbraak. Drie dagen na zijn vrijlating verliet hij het ouderlijk huis voor een 

woonplaats in de Sint-Janswijk, aan de andere kant van Gent.292 Het vijftal vertoont enkele 

gelijkenissen, in die zin dat zij allemaal alleen gingen wonen, komende uit een groter gezin. Een 

andere overeenkomst betreft dat allen hun woonplek achter zich lieten na een gevangenisstraf 

wegens diefstal. 

 Bij vier andere delinquenten is een verband minder duidelijk. Twee van hun verlieten 

hun wijk in de loop van het jaar na de gevangenschap. Hoewel sociale uitsluiting kan 

meegespeeld hebben, kunnen we niet zeggen dat dit een automatische voorwaarde zou zijn. Bij 

twee andere gevangenen zien we een vertrek net voor de uitspraak vanwege het gerecht. Het 

is onduidelijk hoe ruim de afstand tussen de feiten en de veroordeling was, maar we weten wel 

dat bijvoorbeeld François Martin Tomme reeds gevonnist werd 14 dagen na het plegen van de 

diefstal.293 Indien we rekening houden met de beperkte achterstand van het gerecht, is het 

mogelijk dat deze twee migraties veroorzaakt werden door de feiten, in plaats van de 

veroordeling zelf. Zo woonde de familie Godyn reeds dertien jaar in de Sint Agnetestraat in de 

wijk Pekelharing. Een maand voor de veroordeling van twee zonen van het gezin wegens 

diefstal, waaronder cohortelid Charles Godyn, verhuisde het gezin naar Ledeberg.294 Bij de 

meerderheid van de gedetineerden die reeds lange tijd in een zekere buurt woonachtig waren 

zien we echter geen vertrek uit de wijk en sommigen bleven er zelfs wonen tot hun overlijden. 
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Onder deze groep is er een meerderheid aan mensen te vinden die veroordeeld waren voor 

diefstal, dus mag een rechtstreekse relatie tussen diefstal en migratie uit de eigen omgeving 

niet voorondersteld worden. 

 

 Uit het overzicht van de migratiepatronen blijkt dus dat een vertrek in het algemeen 

niet de eerste reactie was op een gevangenschap. Desondanks was voor sommige personen 

een migratie wel een voor de hand liggende optie. In de eerste plaats hebben we zij die geen 

familiaal netwerk hadden binnen Gent waar ze op konden terugvallen. Deze delinquenten 

verlaten Gent vaak voor hun geboortedorp. Onder hun zien we een groot aandeel 

dienstmeiden, niet zelden een bevolkingsgroep die zich alleen in een stad vestigde.295 Ook 

andere personen die reeds alleen woonden lieten in de nasleep van hun gevangenschap wel 

eens Gent achter zich. Een gezinsconnectie is mogelijks dan ook fundamenteel voor de reactie 

van de delinquent op het gebied van migratie. 

 Deze connectie volstaat evenwel niet altijd. In enkele gevallen verliet men de ouderlijke 

woning voor een andere Gentse wijk na een celstraf. Het ging hier vooral om mensen die 

omwille van een diefstal voor enige tijd in de Nieuwewandeling opgesloten zaten. Een nazicht 

van de binnenstedelijke migratie verruimt dus ons blikveld. We kunnen concluderen dat 

migratie niet de eerste reactie was, tenzij men niet meer inwoonde bij een gezin. Indien we de 

resultaten van Lotta Vikström erbij halen, zien we enige gelijkenissen. Ook zij erkent het belang 

van ouderlijke steun bij de migratiebeslissing.296 Ik wil tevens het belang benadrukken van de 

misdaadvorm waaraan de gevangene zich schuldig had gemaakt, in het bijzonder voor migratie 

van goed ingeburgerde personen. Diefstal kon, maar was niet altijd, een motivatie zijn voor 

vertrek uit de gekende buurt en vooral het familiale midden bij een stigmatisering wegens een 

bezitsdelict. 

 

 

5.2.2. Mortaliteit 

 

 De interesse in mortaliteit binnen het kader van onze vraagstelling vindt zijn oorsprong 

in de hypothese dat een delinquent, door zijn opgeplakte label, af te rekenen heeft met 

moeilijkere levensomstandigheden die een vervroegde dood tot gevolg kunnen hebben.297 
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Voor het onderzoeken van dit fenomeen bij onze steekproef maakten we gebruik van het 

concept persoonsjaren van George Alter, zoals uitgelegd in paragraaf 2.5. Aan de hand van het 

aantal persoonsjaren per jaartal onderzochten we leeftijdsspecifieke overlijdensrisico 5Qx. Dit 

betekent dat per categorie van vijf jaar, startende op een leeftijd van x jaar, de kans op een 

overlijden wordt nagegaan. We drukken dit gegeven uit in promille, de kans op duizend dus. 

Geïnspireerd door de methodiek van Alter voor huwelijkskansen298 werd het mortaliteitsrisico 

berekend via de formule (n*Ov/PJ)/(1+((n-gT)*(Ov/PJ)), waarbij 

 n = de lengte van de categorie, zijnde 5 jaar 

 Ov = aantal overlijdens 

 PJ = aantal persoonsjaren 

 gT = gemiddelde duur tussen het aanvangsmoment van de categorie en het overlijden 

 

Leeftijds-

categorie 

Aantal 

persoonsjaren 

Aantal 

overlijdens 

Overlijdensrisico 

5Qx steekproef 

Algemeen over-

lijdensrisico 5Qx 

<20 75 1 67 40 

20-24 172 2 57 62 

25-29 239 0 0 57 

30-34 228 1 21 49 

35-39 207 2 47 54 

40-44 173 6 162 61 

45-49 145 3 100 78 

50-54 122 4 148 97 

55-59 107 4 173 107 

60-64 83 5 263 144 

65-69 66 1 71 213 

70-74 54 4 298 306 

75-79 37 3 333 422 

80-84 24 3 500 613 

85-89 9 3 1000 722 

Tabel 7. Leeftijdsspecifieke overlijdensrisico binnen de groep delinquenten vergeleken met de algemene 

cijfers voor de stad Gent (bron: bevolkingsregisters stad Gent299 en J. Backs300) 
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Net als Alter onderzoeken we immers de kans op het voorkomen van een transitie, in dit 

geval het overlijden. Door de introductie van persoonsjaren kunnen we op een accuratere 

manier omgaan met de timing van enerzijds het vertrek van mensen uit Gent en anderzijds het 

exacte overlijdensmoment. Het resultaat hiervan is te zien in tabel 7. 

 Het aantal gevangenen in de steekproef is niet groot genoeg om enkele afwijkingen op 

het algemene patroon te vermijden. Zo zien we dat de 5Q40 opmerkelijk hoog is voor onze 

steekproef, terwijl de 5Q65 dan weer exceptioneel laag te noemen is. In de vijfde kolom zien 

we een gemiddelde leeftijdsspecifieke mortaliteitskans berekend op basis van het werk van 

Jeroen Backs. Ik besloot hier te kiezen voor Backs’ cijfers die van toepassing zouden zijn op een 

persoon die in 1865 19 tot 24 jaar oud zou zijn, aangezien dit kan gelden als een gemiddelde 

categorie voor ons onderzoek. Een volledig correcte vergelijking is het dus niet, ook al 

aangezien Backs enerzijds niet werkt met persoonsjaren en anderzijds een analyse maakte van 

de volledige Gentse bevolking, met inbegrip van alle sociale klassen. Toch biedt het de 

mogelijkheid om in te schatten in welke mate de bekomen cijfers beantwoorden aan een 

algemeen beeld voor Gent. 

 

 Allereerst zien we tot de leeftijd van veertig jaar geen uitzonderlijk hoge mortaliteit. 

Aangezien het slechts in de jaren zeventig, een periode waarin geen enkele persoon uit ons 

sample overleed, gebruikelijk was om de doodsoorzaak te noteren in de bevolkingsregisters en 

op andere momenten enkel gebeurde bij uitzonderlijke omstandigheden, beschikken we slechts 

van één persoon over een aanduiding van de reden van zijn overlijden. Gustave Herman, de 

herbergierszoon uit onze steekproef, stierf in 1868 op 25-jarige leeftijd aan een 

“bloedspouwing”.301 Vermoedelijk hebben we hier te maken met een maag- of darmbloeding, 

veroorzaakt door een aangeboren afwijking of eventueel door overmatig alcoholgebruik. 

Verdere aanduidingen van overlijdensoorzaken werden niet gevonden, maar we konden wel 

een stukje informatie puren uit de overlijdensakte van Cathérine De Vleeschouwer.302 Haar 

overlijden was namelijk aangegeven door een medewerkster van het hospitaal op de Bijloke. 

Wetende dat enerzijds men zich slechts wende tot het ziekenhuis in geval van nood, zoals bij 

epidemieën, en anderzijds dat augustus het hoogtepunt vormde van de choleraepidemie van 

1866303, is een conclusie snel getrokken. Ook Idonie De Vlaeminck, die twee dagen na De 
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Vleeschouwer overleed, was mogelijks een slachtoffer van deze besmettelijke ziekte.304 Dat we 

choleradoden aantreffen binnen onze cohorte mag geen verrassing zijn, aangezien in de loop 

van 1866 ongeveer één Gentenaar op veertig bezweek aan deze ziekte.305 

 

 Voor de leeftijden tussen 40 en 65 zien we een opmerkelijk hoge mortaliteitsgraad, iets 

wat in de lijn kan liggen van de gestelde hypothese. Het stigma van gevangene leidde mogelijks 

tot een slechtere woonsituatie, een moeilijkere zoektocht naar vast werk en een inkomen, 

dalende kansen op steun uit het sociale netwerk bij problemen, … Kortom, het maakte 

overleven moeilijker. Deze specifieke evolutie werd door Robert Sampson en John Laub betiteld 

als het proces van cumulative disadvantage.306 Dit is iets wat zich reeds uit in het begin van de 

volwassenheid, maar slechts langzaamaan vreet aan de gezondheid. 

 Of cumulative disadvantage deze verwoestende invloed had op onze cohorteleden kan 

evenwel pas grondig onderzocht worden indien we een vergelijking kunnen maken met het 

mortaliteitsrisico dat past bij hun sociale positie of kunnen beschikken over de doodsoorzaken 

van onze delinquenten. Bij onze cohorte werd echter slechts in uitzonderlijke gevallen de reden 

van het overlijden genoteerd. Een voorbeeld hiervan is de dood van de toen 42-jarige 

metseldiender Jean Baptiste Van Deutecom, die om het leven kwam door verdrinking in 

Vinderhoute, een kanaaldorp in de buurt van Gent.307 Meestal is er echter geen enkele 

aanduiding te vinden. Wel kan bij enkele personen iets afgeleid worden uit de plaats van 

overlijden. Drie delinquenten uit de steekproef overleden in Merksplas, alwaar een dépot de 

mendicité ofte bedelaarskolonie gevestigd was. Allen stierven reeds rond de leeftijd van zestig 

jaar met een uitgebreid strafblad voor diefstal en landloperij. Hier speelde cumulative 

disadvantage en de harde levensomstandigheden van een vagebond dan ook mogelijks een rol. 

We kunnen ons dan ook de vraag stellen of het type delinquentie niet te relateren valt 

aan het moment van overlijden. Daarom ging ik in tabel 8 na aan welke types misdrijven de 

gevangenen te relateren zijn die stierven voor en na de leeftijd van 65, respectievelijk 28 en 14 

personen. We merken op dat we hierbij enerzijds beperkt zijn tot de personen waarvan de 

overlijdensdatum bekend zijn en anderzijds dat één delinquent meerdere keren kan voorkomen 

in de tabel, indien hij te verbinden is aan meerdere misdrijftypes. 
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 Overleden voor 65 Overleden na 65 Totaal 

Bezitsdelicten 25 (76%) 8 (24%) 33 (100%) 

Landloperij 11 (73%) 4 (27%) 15 (100%) 

Geweldsdelicten 9 (53%) 8 (47%) 17 (100%) 

Tabel 8. Absolute en procentuele verdeling van het overlijdensrisico van de delinquent gerelateerd aan type 

misdrijf (bron: bevolkingsregisters stad Gent308) 

 

 Tabel 8 leert ons dat de delinquenten die betrokken waren bij bezitsdelicten en 

landloperij vroeger aan hun einde kwamen. Deze vaststelling is op meerdere wijzen uit te 

leggen. Enerzijds mogen we stellen dat armoede, of toch op zijn minst een tekort, aan de basis 

kan liggen van zowel diefstal als landloperij. Dit wijst er op dat deze personen reeds dienden af 

te rekenen met moeilijke leefomstandigheden. Anderzijds vormen de resultaten van tabel 8 

een aanduiding dat deze delinquenten er niet in geslaagd zijn om hun zwakkere positie in de 

maatschappij te ontvluchten, een proces waarbij stigmatisering een rol kan gespeeld hebben. 

 Wetende dat de vrouwen uit ons sample zich vooral schuldig gemaakt hadden aan 

diefstal, is het niet verwonderlijk dat geen enkele van de vijf vrouwen waarvan we het moment 

van overlijden kennen ouder werd dan 63 jaar. Zij stierven tevens gemiddeld jonger dan de 

mannelijke bezitsdelinquent, hoewel de resultaten hierbij enigszins vervormd waren door de 

aanwezigheid van twee vrouwelijke slachtoffers van de choleraepidemie. Vikström meent dat 

dit komt omdat vrouwelijke delinquenten door hun gevangenisstraf een inbreuk pleegden op 

de “gendered expectations”.309 

 

 We kunnen concluderen dat de overlevingskansen van de personen uit onze steekproef 

aanvankelijk gelijklopend waren met de rest van de Gentse bevolking, maar dat zij nadien 

echter daalden. Deze evolutie valt toe te wijzen aan de cumulative disadvantage die gepaard 

ging met het stigma van delinquent. De gevolgen hiervan op de mortaliteit uitten zich immers 

pas op langere termijn. In het bijzonder veroordeelde landlopers en dieven zouden hierbij af te 

rekenen krijgen met moeilijkere levensomstandigheden die een vroegtijdig overlijden kunnen 

uitlokken. Het blijft de vraag in welke mate de oorzaak hiervan ligt bij het labelen zelf, maar we 

durven toch te veronderstellen dat deze vaststellingen omtrent de mortaliteit een aanwijzing 

zijn dat sociale vooruitgang moeilijker werd na veroordelingen wegens bezitsdelicten of 

landloperij. 
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5.2.3. Nuptialiteit 

 

 In tegenstelling tot mortaliteit vormt het huwelijk een bewuste keuze van onze 

cohorteleden. Dat men echter ook in de negentiende eeuw niet ieder huwelijk aanging om 

louter romantische redenen werd reeds afdoende historisch gefundeerd.310 Ook binnen onze 

steekproef vinden we huwelijken terug waar men zich vragen bij kan stellen. De reeds 

vernoemde Julien T’Kindt, wiens lange strafblad een groot aantal veroordelingen bevatte voor 

landloperij en wiens mentale gezondheid onzeker was, huwde in 1892 met een zestien jaar 

jongere vrouw. Twee weken na de voltrekking van het huwelijk ging het koppel echter officieus 

opnieuw uit elkaar, wat men toen omschreef als “époux temporairement separé”.311 

Desondanks blijft het over het algemeen een ingrijpende transitie waarop men een beslissing 

nam die de verdere levensloop fundamenteel beïnvloedde. In totaal vonden we 38 huwelijken 

terug van personen binnen onze cohorte. Aangezien we niet van iedereen over evenveel 

gegevens beschikken, moesten we toevlucht zoeken tot alternatieve berekeningswijzen van de 

nuptialiteit. 

 De eerste hiervan meet het definitief celibaat, het aandeel van de ongehuwde personen 

binnen de groep vijftigjarigen. Voor onze steekproef bedraagt deze 18%. Onze vijf eeuwige 

vrijgezellen zijn allen mannen, maar verder lijken ze weinig gemeenschappelijke kenmerken te 

dragen. Qua beroepscategorie geven enkel de handelaars en de ambachtslieden niet thuis. 

Mogelijks had het sociale status dan ook een invloed op de huwelijkskansen. Twee van hun 

kwamen slechts één maal in contact met het gerecht, dus mogen we niet stellen dat een lang 

strafblad het beletsel vormde voor een trouwpartij. Twee anderen vormden echter 

onverbeterlijke vagebonden. Zo werd Jean Masco, van beroep een spinner, in zeven 

verschillende steden veroordeeld wegens landloperij.312 Dat dit duo niet meteen de meest 

aantrekkelijke partij vormde voor een huwelijk mag dan ook niet verbazen. Een vagebond heeft 

immers huis noch bezit en was dus niet in staat tot het onderhouden van een gezin. Dit 

betekent echter niet dat iedereen die ooit een veroordeling opliep voor landloperij kansloos 

was op de huwelijksmarkt. Jammer genoeg is uit ons bronnenmateriaal niet af te leiden wie het 

bestaan als zwerver had afgezworen en wanneer. 
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Leeftijds-

categorie 

Aantal 

persoonsjaren 

Aantal 

huwelijken 

Huwelijkskansen 

(in promille) 

Extrapolatie aantal 

celibatairen 

15-19 289 3 51 55 

20-24 241 11 212 43 

25-29 162 8 217 34 

30-34 102 9 363 22 

35-39 63 3 224 17 

40-44 36 1 128 15 

45-49 26 0 0 15 

Tabel 9. Leeftijdsspecifieke huwelijkskans binnen de groep delinquenten 

(bron: bevolkingsregisters stad Gent313) 

 

 Een tweede methode voor het nagaan van de huwelijkskansen werd geïntroduceerd 

door George Alter en werkt aan de hand van het aantal persoonsjaren. Hierbij werd wel 

rekening gehouden met migranten en vroeg overleden personen. In tabel 9 hebben we deze 

methode toegepast op 58 van onze delinquenten. Van drie gevangenen, allen vrouwen, weten 

we dat ze in een andere stad gehuwd zijn maar is ons onbekend op welk moment dit gebeurd 

is. Daarom zijn zij uit deze berekening gelaten. In de laatste kolom van tabel 9 werden de 

huwelijkskansen geëxtrapoleerd op de volledige steekproef. Hieruit blijkt dat het mogelijke 

gehalte celibatairen hoger ligt, met name op 26%.  

Hierbij dienen we echter kort voorbehoud te maken. De opstelling van de steekproef, 

waarbij we ons beperkten tot ongehuwde personen, zorgt ervoor dat het bekomen resultaat 

qua vrijgezellen hoger komt te liggen. Immers, enkele jonge, getrouwde Gentse delinquenten 

bevinden zich niet in de steekproef. Dit kan mee instaan voor de opmerkelijk hoge 

huwelijkskans in de leeftijdscategorie 31-35. Desondanks ligt de gemiddelde eerste 

huwelijksleeftijd op 28 en de mediaan op 27, wat vrij gelijklopend met de algemene trend te 

noemen is314. Dit is echter wel opmerkelijk, aangezien we door de steekproefvorming een 

hogere waarde verwacht hadden. 

Voor geheel België lag het gehalte aan definitief celibatairen ten tijde van onze cohorte 

rond de 16 à 17 procent.315 We kozen hier voor het cijfer bij de mannen, aangezien de 

overgrote meerderheid van onze steekproef uit mannelijke delinquenten bestaat. Een tweede 
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bedenking die we echter dienen te maken alvorens over te gaan tot een vergelijking is dat we 

te maken hebben met een stedelijk sample. In een dergelijke context zien we een overtal aan 

vrouwen316, wat het aangaan van een huwelijk voor mannen eenvoudiger zou moeten hebben 

gemaakt. Zij waren immers de sterkere partij op de huwelijksmarkt. 

Deze som van deze factoren leidt ons ertoe om te stellen dat onze cohorte er minder 

eenvoudig in slaagde om een huwelijk aan te gaan, wat we kunnen toedichten aan het labelen. 

Een voormalige gedetineerde kon bijvoorbeeld aanzien worden als gevaarlijk, eerloos, 

bedrieglijk, … kortom, als een slechte partner om het verdere leven mee te delen. Deze 

perceptie gold dan niet alleen voor de potentiële wederhelft, maar ook voor zijn of haar sociale 

omgeving. Men zou zich er bijvoorbeeld kunnen tegen verzetten dat de zoon of dochter in het 

huwelijksbootje zou treden met een persoon met een strafblad en familieleden en vrienden 

raden een dergelijk huwelijk mogelijks af. Daarom gaan we wat dieper in op de 

huwelijkspartners. Hierbij gaan we te werk met 35 van de 38 gekende huwelijken. Van drie 

partners weten we immers niets meer weten dan dat ze ooit in het huwelijksbootje stapten 

met een van onze vrouwelijke cohorteleden. Alle drie deze delinquenten verlieten Gent in de 

jaren na hun gevangenschap en vonden elders een man. Dat zij elders een echtgenoot zochten 

en huwden, iets wat we bij de mannelijke cohorteleden niet hebben vastgesteld, kan erop 

wijzen dat hun kansen in Gent gedaald waren wegens hun gevangenschap. 

 

Bij analyse van de overige huwelijkspartners bleek dat slechts 15 van de 35 bruiden of 

bruidegoms opgegroeid waren in de stad Gent. Enkele kwamen dan ook pas in Gent wonen 

vanaf het moment van de trouwpartij. Een voorbeeld hiervan is Leonia Hersoon, die overkwam 

uit Veurne op de dag waarop haar huwelijk met Jean Baptiste Van Deutecom voltrokken 

werd.317 Uitzonderlijk is deze hoeveelheid echter niet te noemen naar aanleiding van de 

instroom van jonge vrouwen die het stedelijke milieu in die tijd kenmerkte. Indien we ons 

verder toespitsen op deze bruiden, bemerken we dat iets meer dan de helft van deze vrouwen 

reeds vaderloos was, wat de druk op het vermijden van een huwelijk met een man met een 

strafblad kan verkleind hebben. Anderzijds kan dit een economisch zwakkere positie 

veroorzaken, waardoor een vrouw geneigd zou kunnen zijn sneller in het huwelijk te treden. 

Indien we het sociaaleconomische profiel van de huwelijkspartners van de leden van 

onze cohorte erop naslaan, merken we dat de helft van de personen, zowel bij de bruiden als 

bij de bruidegoms, zijn dagelijkse brood verdiende als fabriekswerker. De vrouwen bevonden 
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zich echter sowieso in een financieel minder gunstige positie, aangezien zij de helft verdienden 

van wat een mannelijke arbeider in het laatje bracht. Dit vergrootte hun noodzaak aan het 

vinden van een partner. We herhalen dat de man het immers makkelijker had indien hij zich 

begaf op de huwelijksmarkt, wat de labellingseffecten kan hebben verzwakt. Voor sommige 

vrouwen was een man met een strafblad mogelijks beter dan helemaal geen man. 

Ook het leeftijdsverschil tussen de partners kan een indicatie vormen van de onderlinge 

posities. We merken immers een vrij hoge mate van leeftijdshomogamie. In 24 van de 34 

gevallen is het leeftijdsverschil beperkt tot vijf jaar. Zes mannen kozen dan weer voor een groen 

blaadje. Viermaal zien we echter het omgekeerde gebeuren, waarbij telkens een weduwe een 

van onze mannelijke delinquenten aan de haak weet te slaan. Zo trad Gustaaf Van Bracht, een 

arbeider en geboren Gentenaar, in 1879 in het huwelijk met de twintig jaar oudere Virginie De 

Vreeze. Opmerkelijk genoeg was De Vreeze de weduwe van de voogd van Van Bracht.318 

De profielen van de bruiden wijzen er in het algemeen op dat niet altijd de meest 

kieskeurige partners gekozen werden door onze delinquenten. Slechts in drie gevallen was de 

bruid niet of een stuk ouder of fabriekwerkster of vaderloos. Indien we het geval T’Kindt niet 

meerekenen, betreft het telkenmale een delinquent die slechts voor slagen in aanraking kwam 

met het gerecht, niet toevallig het delicttype dat tot nu toe het minst te associëren viel met 

stigmatisering.  

Nazicht van de vier bruidegoms waarvan we over informatie beschikken geeft een 

minder afgelijnd beeld, maar wat hier opvalt is de timing van het huwelijk. Slechts twee 

vrouwen uit ons sample kwamen voor hun dertigste voor het altaar en iedere keer betrof het 

een persoon die nog bij het ouderlijk gezin gehuisvest was op het moment van het misdrijf. Zo 

huwde de 20-jarige Idonie De Vlaeminck, enkele weken voor de haar fatale choleraepidemie 

met de Gentse Auguste Martin, een geletterde jongeman uit een meubelmakersfamilie. De 

Vlaeminck was zelf evenwel ook de dochter van een ambachtsman, dus enige vorm van sociale 

endogamie is hier best mogelijk.319 

 

Het bestuderen van het huwelijk eindigt echter niet bij de huwelijkssluiting. Voor zeven 

delinquenten kende dit immers een vroegtijdig slot door een scheiding. Het betrof hier echter 

geen officiële maar een de facto scheiding, aangeduid met “époux separé de fait”. Een tweede 

huwelijk was hierbij volgens de wet uitgesloten, maar dit betekent niet dat er geen nieuwe 

relatie kon worden aangegaan, met medeweten van het bevolkingsregister. Zo zien we hoe 
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dagloonster Maria De Meulemeester werd aangeduid als de minnares van cohortelid Hypolite 

Spaliers.320 

Achttien gevangenen zagen hun relatie beëindigd door het overlijden van de partner. 

Zoals niet ongebruikelijk was in de negentiende eeuw, kon dit de aanleiding vormen voor een 

tweede huwelijk. In totaal acht personen zochten een nieuwe halve trouwboek en twee onder 

hun stapten zelfs drie maal in het huwelijksbootje. De tijd tussen de twee huwelijken is soms 

opmerkelijk kort. Gabriel Claeys kan gelden als een voorbeeld van een man die er weinig gras 

over liet groeien. Vier maanden na het overlijden van Rosalia Mertens werd Sabina Ide zijn 

nieuwe vrouw. Toen ook zij het loodje legde, vond hij na minder dan drie maanden reeds een 

nieuwe levenspartner.321 

 

We kunnen uit deze korte weergave van de bevindingen omtrent de huwelijkssluiting 

concluderen dat deze vermoedelijk door enige vorm van stigmatisering beïnvloed is. Hierbij valt 

vooral op hoe de alleenwonende, vrouwelijke delinquenten het moeilijk hebben om zich te 

handhaven op de huwelijksmarkt. Vaak dienen ze zich dan ook buiten de stad te begeven om 

een geschikte huwelijkspartner aan de haak te slaan. Mogelijks betekende de celstraf in de 

ogen van potentiële bruidegoms een bevestiging van hun onafhankelijkheid, een eigenschap 

die in die tijd minder goed in de markt lag. Ook Vikström stelde deze problemen die vrouwelijke 

migranten hadden om een partner te vinden na hun gevangenschap vast.322 Voor jongedames 

die nog woonachtig waren bij hun ouders, is deze nefaste invloed niet te bemerken. 

Mannelijke gedetineerden lijken minder moeite te hebben met de zoektocht naar een 

levensgezellin. Hun voorrechten op de huwelijksmarkt zorgden er dan ook voor dat hun 

keuzemogelijkheden groter waren. Evenwel merken we dat men zich toch vooral diende te 

richten op vrouwen die om één of andere reden minder kieskeurig zouden zijn omtrent hun 

strafblad. De meeste bruiden hadden dan ook of geen vader meer die hun naar een geschikt 

altaar kon leiden of hadden een karig inkomen of waren reeds van een iets rijpere leeftijd. 

Slechts twee veroordeelden voor geweldsdelicten vonden een vrouw die niet aan één van de 

drie bovenstaande criteria voldeed. Hoewel het zich dus via minder uitdrukkelijke wegen uitte, 

is er ook bij de mannen een vorm van labelling vast te stellen. Dit gaat in tegen de conclusies 

van Vikström, maar zij had zich niet verdiept in de partnerkeuze.323 
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5.2.4. Kinderen 

 

 Van 31 leden van onze cohorte is het ons bekend dat hun gezin in de loop van hun leven 

is uitgebreid met kinderen. Het huwelijk vormde hierbij vaak de start van de gezinsvorming 

maar vijf van de vrouwelijke delinquenten hadden reeds voorhuwelijks een of twee kinderen 

gekregen. De sterftegraad onder deze zogenaamde onwettige kinderen is vrij hoog, slechts 

twee van dit zestal bereikten de volwassen leeftijd. Mogelijks is het niet toevallig dat net deze 

twee kinderen in hun vroege jeugd reeds gewettigd werden. 

 De mortaliteit onder de kinderen van onze cohorteleden was echter in het algemeen erg 

hoog. Van de 145 kinderen die we in de geboorteregisters konden detecteren, stierven er 70 

alvorens zij 18 jaar oud werden, net iets minder dan de helft dus. Tevens stellen we vast dat in 

ieder gezin met meer dan één kind er wel een overlijden op te tekenen viel, met één enkele 

uitzondering. Constant Standaert, een molenaarsknecht die zelf afkomstig was uit een 

kroostrijk gezin, kreeg samen met zijn vrouw acht kinderen die allen de kinderjaren 

overleefden. Dit valt vermoedelijk te relateren aan zijn achtergrond, aangezien Standaert uit 

een ambachtsfamilie kwam en wegens slagen uiteindelijk éénmalig in de Nieuwewandeling 

werd opgesloten.324 

 De hoge kindersterfte binnen de steekproef moet men echter enerzijds plaatsen binnen 

de context en anderzijds relateren aan wie zich bevond binnen de groep delinquenten met 

nageslacht. Jeroen Backs stelde vast dat naar het einde van de negentiende eeuw toe er een 

mortaliteitskloof ontstond tussen de middenklasse en de lagere klasse. Deze tweede groep 

slaagde er niet in om zijn kindersterfte in te dijken, integendeel zelfs.325 Tegelijkertijd stellen we 

vast dat een groot deel van de delinquenten die vader of moeder werd actief was als 

fabriekswerker of dagloner, een groep die het economisch zelden breed had. 

De sterfte is soms ook op een meer rechtstreekse wijze te relateren aan de benauwde 

levensomstandigheden van de armere klasse. Gedurende de jaren 1870 nam men in het Gentse 

bevolkingsregister immers vrij vaak ook de doodsoorzaak op, een aanduiding die soms wel eens 

vrij cryptisch kan zijn voor de onderzoeker. Niet zelden werd ‘zwakheid’ of ‘uittering’ als reden 

opgegeven voor het overlijden van een kind, een beschrijving die op diverse manieren 

geïnterpreteerd kan worden maar over het algemeen niet wijst op een overvloed aan 

levensmiddelen binnen het gezin. Naast deze aanduidingen van structurele ondervoeding dook 

onder meer de dodelijke ziekte sint-antoniusvuur op in de steekproef. Deze aandoening 
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ontstond na het eten van besmet rogge en ging gepaard met een slechte doorstroming van de 

bloedbaan, wat zich kon uiten in onder andere hevig etterende wonden en hallucinaties. Het 

nuttigen van het goedkopere rogge was iets wat vooral voorkwam onder de armeren en het 

mag dan ook geen toeval heten dat de vier slachtoffers aan deze ziekte allen deel uitmaakten 

van gezinnen van fabrieksarbeiders en dagloners. Een voorbeeld hiervan vormt de familie De 

Vulder, waar vader Isidore, bijgenaamd Schelen Pier, een uitgebreid strafblad bezat voor 

diefstallen en geweldsdelicten. Zes van de acht kinderen De Vulder verloren reeds op jonge 

leeftijd het leven wegens oorzaken zoals uittering, darmontsteking en sint-antoniusvuur, allen 

aanduidingen van een slecht en te beperkt voedingspatroon. 

 

 

Grafiek 17. Procentuele verdeling van de mortaliteit van de kinderen gedifferentieerd naargelang de 

beroepsklasse van de vader en de bezitsdelinquentie van de ouder (bron: bevolkingsregisters stad Gent326) 

 

De belangrijkste vraag is evenwel of de levens van deze zonen en dochters van 

delinquenten beïnvloed zijn door de criminele handelingen van hun ouders. De globale 

kindersterfte binnen de cohorte, hier gelegen op 47%, is hoog te noemen maar niet 

exceptioneel. Zoals gezegd is de economische positie naar het einde van de negentiende eeuw 

van toenemend belang voor de overlevingskansen, wat ook gereflecteerd werd in onze 

steekproef. Hierbij stierven 54% van de kinderen van fabrieksarbeiders en dagloners ten 

opzichte van 34% binnen de resterende beroepscategorieën. Daarom zullen we de relatie met 

de criminaliteit apart berekenen per occupatie. De uitgangspositie hierbij is dat het ouderlijke 

strafblad niet alleen de levensomstandigheden van de delinquent maar ook deze van zijn gezin 
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beïnvloedde, waardoor de omvang en het uitzicht van het strafblad onrechtstreeks de 

mortaliteit van het nageslacht mee vorm geeft. 

Opmerkelijk genoeg zien we in onze steekproef een erg in het oog springende relatie 

tussen de criminele carrière van de ouders en de overlevingskansen van hun kroost. We zijn er 

ons van bewust dat enkele uitschieters mogelijks een vertekend beeld geven, maar uit grafiek 

17 blijkt dat betrokkenheid bij bezitsdelicten, ongeacht de beroepscategorie, een negatieve 

invloed kende op het aantal kinderen die de volwassen leeftijd bereikte. Net zoals bij de analyse 

van de mortaliteit van de delinquenten zelf, dienen we er evenwel rekening mee te houden dat 

een diefstal kan wijzen op armoede, wat op zijn beurt te relateren valt met kindersterfte. 

 

 

Grafiek 17bis. Procentuele verdeling van de mortaliteit van de kinderen gedifferentieerd naargelang het 

beroep van de vader en strafbladlengte van de delinquente ouder (bron: bevolkingsregisters stad Gent327) 

 

In grafiek 17bis wordt de omvang van het strafblad het ordenende criterium. Hierbij 

blijkt dat een hogere criminele betrokkenheid, in het bijzonder bij niet-arbeiders, een nefaste 

invloed uitoefende op de overlevingskansen van de kinderen. De bovenstaande opmerking 

geldt opnieuw: een blijvend tekort aan levensmiddelen kan zowel de aanleiding vormen voor 

een uitbreiding van het strafblad als voor een toegenomen mortaliteit. Evenwel kunnen de 

resultaten van grafiek 17 en 17bis in de richting wijzen van stigmatiseringsinvloeden in de vorm 

van een gebrek aan hulp van de maatschappelijke omgeving op de moeilijkste momenten. 

Iemand die niet goed lag in het sociale weefsel werd mogelijks minder snel te hulp geschoten 

op het moment dat men de mondjes niet meer gevoed kreeg of hield men minder op de hoogte 

van de volksgeneeskundige remedies. 
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Alvorens deze paragraaf af te sluiten wens ik nog kort een tweetal andere aspecten te 

belichten omtrent het nageslacht van de gevangenen. Ten eerste wordt nagegaan of de 

kinderen zelf ook veroordelingen opliepen. Aangezien vanaf 1890 de aanduiding “C.J.” enkel 

aangaf dat men opgetekend stond in de politieregisters, is het ons onbekend of het hier ging 

om gevangenisstraffen dan wel boetes. Bovendien is dit onderzoek beperkt tot de periode 

waarin het kind woonachtig was binnen het ouderlijk gezin. Toch blijkt hieruit dat onder de 

zonen en dochters van éénmalige delinquenten één kind op zes reeds in aanraking kwam met 

het gerecht alvorens het ouderlijk huis te verlaten. Bij recidivisten is dit zelfs één op drie, wat 

een aanwijzing kan vormen dat ouderlijke criminele betrokkenheid een invloed kent op de 

keuzes doorheen de eigen levensloop. Dit doet terugdenken aan de delinquente activiteit van 

de ouders van onze cohorteleden, waar een ouder van één op vier gedetineerden een celstraf 

diende uit te zitten. Het zou evenwel te simplistisch zijn om dit automatisch toe te schrijven aan 

stigmatisering. Zo zien we dat Francis Van Tuykom, officieel een metseldiender, in 1887 

veroordeeld werd wegens bedelarij. Dat zijn zonen vonnissen opliepen wegens inbreuken als 

bedelarij, inbraak en het organiseren van kansspelen328 kan met deze vaderlijke armoede in 

verband gebracht worden. Een andere mentaliteit ten opzichte van de ordediensten en 

delinquentie kan echter wel een invloed uitoefenen. 

Ten tweede wordt de beroepsactiviteit van de kinderen bekeken. Zoals verwacht ligt 

deze meestal in lijn met de ouderlijke occupatie. Zo gingen bijvoorbeeld de drie zonen van 

schipper Ferdinand Impens allen in dezelfde sector aan de slag.329 Slechts bij een tweetal 

personen trof ik een beroepsmatige vooruitgang aan, telkens zonen van eenmalige 

delinquenten. 

 Deze vaststellingen zijn in te passen binnen de algemene vaststellingen omtrent de 

kinderen van de delinquenten uit onze steekproef. De ouderlijke invloed op hun levenspad 

kreeg in de eerste plaats vorm door de sociaaleconomische positie van vaderlief. Slechts in 

tweede instantie kan het strafblad een invloed uitoefenen, maar dit betekent niet dat dit geen 

ingrijpende gevolgen kan hebben. De kansen op het halen van de volwassen leeftijd worden 

immers voor een deel bepaald door de criminele loopbaan van de ouders. Ook het eigen risico 

om in aanraking te komen met de ordediensten wordt hierdoor beïnvloed. Bij het gebruik van 

hypotheses omtrent labelling als verklaring hiervoor dient wel enig voorbehoud te worden 

aangetekend. De beroepsaanduidingen uit het bevolkingsregister bieden weinig inzicht in 
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bijvoorbeeld familiale armoede en schieten dan ook tekort voor een precieze bepaling van de 

sociaaleconomische positie. 

 

 

5.2.5. Sociale mobiliteit 

 

 De slotopmerking van de vorige paragraaf moet evenzeer in het achterhoofd gehouden 

worden gedurende dit onderdeel. De occupaties die beschreven staan in de stedelijke registers 

vatten slechts een klein gedeelte van de persoonlijke micro-economische realiteit. 

Desalniettemin leren ze ons wel welke beroepsactiviteit de delinquenten zelf opgaven 

doorheen hun leven. Deze gegevens werden echter slechts aangepast in geval van een nieuwe 

volkstelling, bij een aanmelding bij de burgerlijke stand of bij een wijziging qua woonplaats. 

Bijgevolg beschikken we hier slechts over een reeks momentopnames waartussen een hoop 

leemtes te bespeuren zijn. 

 Desondanks kunnen ze wel aanwijzen op welke manier het verloop van de 

beroepsmatige loopbaan is opgebouwd. In het kader van de vraagstelling van deze thesis, 

onderzocht ik of er sprake was van sociale voor- of achteruitgang. Kon men, ondanks het stigma 

van delinquent dat boven het hoofd hing, een beroepspositie verwerven die hoger ingeschat 

werd op de sociale ladder? Of werd men net door dit label gedwongen om vrede te nemen met 

een minder achtenswaardige stiel? 

 Hierbij moet evenwel rekening gehouden worden met de Gentse context in het laatste 

kwart van de negentiende eeuw diende deze stad af te rekenen met een lange recessieperiode. 

De hoogtijdagen van de textielindustrie waren voorbij en de vooraanstaande positie van de 

Gentse katoenbedrijven was verloren gegaan.330 Jammer genoeg beschikken we echter niet 

over gegevens omtrent werkloosheid, aangezien men slechts de ‘normale’ beroepsactiviteit 

beschreef. Een aanduiding als “dagloner” kan er evenwel op wijzen dat men tijdelijk niet 

beschikte over een vaste job. 

 

 Voor veertien personen kon ik een vooruitgang in sociale positie vaststellen. Meestal 

betrof het hier iemand die oorspronkelijk werkzaam was als fabriekswerker of dagloner, maar 

die nadien een winkel uitbaatte of een ambacht uitoefende. Bovendien was de vaderlijke 

beroepsactiviteit hier van geen tel, dus is er geen sprake van bijvoorbeeld een opvolging van de 

vaderlijke occupatie. Een treffend voorbeeld betreft het leven van Edmond Hulders. Deze wees 
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groeide op bij zijn grootmoeder en was nog voor zijn zestiende reeds tweemaal opgesloten 

wegens diefstal. Nadien bleef hij echter op het rechte pad, nam afscheid van zijn werkzaamheid 

als dagloner en ging aan de slag als wafelbakker op de foor. Hulders overleed reeds voor zijn 

veertigste, maar aangezien zijn vrouw nadien verder als foorreizigster werd opgetekend, mogen 

we ervan uitgaan dat hij een zelfstandige zaak had uitgebouwd.331 

 In tegenstelling tot andere factoren springen er hier geen specifieke profielen bovenuit. 

Veelplegers en eenmalige gevangenen zijn immers in gelijke mate vertegenwoordigd. Een 

veroordeling wegens diefstal of landloperij vormden evenmin een rem op de mogelijkheden tot 

een beroepsmatige vooruitgang. Toch schijnen zij die een veroordeling opliepen voor geweld 

sneller kans te hebben gemaakt op een dergelijke promotie, maar slechts twee hiervan liepen 

niet eveneens een vonnis op wegens diefstal. We kunnen dus besluiten dat de inhoud van het 

strafblad geen invloed heeft hierop.  

 Tien gedetineerden maakten de omgekeerde beweging. Ooit waren zij aan de slag als 

ambachtslied maar nadien dienden zij de kost te verdienen als dagloner of arbeider. Zo was 

Pierre Engelbeen van opleiding een blikslager en vond hij nadien een betrekking als loodgieter. 

Volgens de recentste gegevens waarover we beschikken, was hij echter aan het werk als 

dagloner alvorens hij ergens in de jaren 1880 met de noorderzon verdween.332 

 Engelbeens uitgebreide en diverse strafblad kan mogelijks met deze sociale degradatie 

in verband gebracht worden. Slechts twee personen van het tiental stonden niet bekend als 

veelplegers. Mogelijks leidde hun criminele gedrag dan ook tot een ontslag in hun voorgaande 

activiteit, waardoor zij meestal als dagloners dienden het dagelijkse brood te verdienen. Deze 

beroepscategorie kan beschouwd worden als de onderste laag binnen de sociale strata, een 

duidelijke degradatie ten opzichte van de voorgaande positie als ambachtslied. Bepaalde 

werkgevers konden immers afkerig staan tegen het tewerkstellen van iemand die bekend stond 

als crimineel. 

Hoewel hoogdravende conclusies tijdig beteugeld moeten worden omwille van de 

beperkingen van de beroepsaanduidingen, kunnen we toch zeggen dat veelplegerij een 

negatieve invloed had op de sociale positie. Een promotie qua beroepsactiviteit lijkt evenwel 

niet te relateren aan de specifieke criminele carrière van de cohorteleden. In tegenstelling tot 

de conclusies van Vikström, trof ik niet meteen een negatieve relatie aan tussen de 

betrokkenheid bij bezitsdelicten en eventuele sociale promotie.333 Mogelijks was het collectieve 
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geheugen binnen de Gentse grootstad korter dan in het Zweedse stadje Sundsvall, mede door 

de interne verhuismogelijkheden, waardoor sociale promotie na verloop van tijd wel mogelijk 

bleek. 

 

Nazicht van de belangrijkste demografische parameters in paragraaf 5.2 leert ons dat 

stigmatisering een rol speelde in het leven van de bestudeerde delinquenten, zij het slechts ten 

opzichte van specifieke groepen onder hun. Personen die geen beschikking hadden over een 

familiaal netwerk om hun te ondersteunen zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor migratie na een 

celstraf. Ook een vertrek uit deze omgeving kan geïnitieerd worden door een veroordeling. 

Vooral schuldigen aan diefstal lijken hierbij met de vinger te worden gewezen. 

Deze labelling ten opzichte van bezitsdelinquenten is iets wat zich doorzet doorheen de 

verschillende vormen waarop stigmatisering zich kon uitten in de bevolkingsregisters. Zij zijn, 

samen met de vagebonden, diegenen die het meest het effect van cumulative disadvantage 

ondervinden dat hun vonnis met zich meebrengt. Hierdoor lijken zij gevoeliger voor een 

vroegtijdig overlijden en zijn de overlevingskansen van hun nageslacht beperkter. We moeten 

ons echter afvragen of er hierbij geen sprake is van een chicken-egg-situation. Leiden slechte 

levensomstandigheden tot een hogere delinquentie of zorgen meer veroordelingen voor een 

moeizamere levenssituatie? Het is een vraag die binnen het bestek van dit onderzoek niet kan 

opgelost worden, maar we durven wel stellen dat de negatieve associaties die gepaard gaan 

met diefstal of landloperij bijgedragen hebben aan hun problemen om aan de armoede te 

ontsnappen.  

Qua huwelijkskansen zijn ogenschijnlijk vooral vrouwelijke bezitsdelinquenten in het 

nadeel, maar ook mannelijke gedetineerden moeten een deel van hun sterke positie op de 

huwelijksmarkt opgeven. Opnieuw kunnen we hierbij stellen dat bezitsdelinquentie en 

landloperij een negatieve invloed uitoefenden. Naast de inhoud van het strafblad kan ook de 

lengte ervan een rol spelen op de verdere levensloop van onze cohorteleden. In het bijzonder 

de kans op sociale degradatie neemt toe en de kinderen van recidivisten raken zelf sneller 

betrokken bij criminele daden. 

De resultaten die doorheen deze paragraaf werden weergegeven, wijzen alvast op het 

bestaan van een zeker labellingsproces. Bovenstaande conclusies zullen in hoofdstuk zes 

geverifieerd worden door het samenbrengen van de verschillende aspecten van de 

levensverhalen die in de twee voorbije hoofdstukken belicht zijn, namelijk het leven voor de 

eerste misdaad, de ervaringen na die eerste gevangenisstraf en het verloop van de criminele 

loopbaan. 
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HOOFDSTUK 6. Leven als delinquent 

De gevangene in interactie met zijn omgeving 

 

 

 Dit zesde hoofdstuk heeft als doel om de voorgaande bevindingen te plaatsen binnen 

het centrale kader van dit onderzoek: het mensenleven van de Gentse delinquent. Dit gebeurt 

met het oog op het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag: hoe gaven mensen met 

een crimineel verleden hun levenspad vorm? Hiervoor wil ik de vastgestelde verschijnselen uit 

de voorgaande hoofdstukken, zowel omtrent het strafblad als omtrent de demografische 

aspecten, met elkaar in verband plaatsen. Zo kunnen we beter begrijpen op welke manier de 

criminele loopbaan en het individuele levensverhaal elkaar beïnvloedden. 

 In de eerste paragraaf ga ik daarom na op welke manier demografische evenementen 

inwerkten op de verdere delinquente activiteit. In het bijzonder kijken we achtereenvolgens 

naar de gevolgen van een binnenstedelijke migratie, de effecten van een huwelijk en de invloed 

van een verandering qua sociaaleconomische positie. Hierbij wordt één richting belicht van de 

interactie tussen enkele mijlpalen in het leven enerzijds en het recidivepatroon anderzijds. 

 De tweede paragraaf gaat in op de omgekeerde richting in deze wisselwerking. Op 

welke manier vormt de gevangenschap een transitie en verlegt het hierdoor het levenspad in 

een zekere richting? Deze vraag is gerelateerd met het vraagstuk naar de werking van labelling, 

aangezien de vervorming van de levensloop onder invloed staat van dit sociale mechanisme. 

Voor het achterhalen van het antwoord plaats ik de vaststellingen uit paragraaf 5.2 enerzijds in 

verband met elkaar en anderzijds in een breder levenskader. 

 

 

 

6.1. Recidive onder invloed van demografie 

 

 Net zoals we in het begin van dit onderzoek stelden dat een gevangenisstraf mogelijks 

een invloed uitoefende op de levensloop, kunnen we de criminele loopbaan beter begrijpen 

indien we voldoende aandacht hebben voor de demografische transities die deze delinquente 

carrière doorkruisten. Deze visie is conform met de manier waarop criminaliteit wordt 

geconcipieerd in deze thesis aangezien de onderzochte events bepalend kunnen zijn voor de 

relaties tussen de gedetineerde en zijn omgeving, meer in het bijzonder de maatschappelijke 
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instanties, de overheidsinstanties en het slachtoffer. Gedurende dit onderdeel bekijken we of 

drie specifieke events hun stempel drukken op het veroordelingspatroon en zo ja, op welke 

wijze dit dan wel plaatsvindt. 

 Als eerste transitie wordt de invloed van migratie onder de loep genomen. Door de 

beperkte tijdsspanne van dit onderzoek is het jammer genoeg niet mogelijk om de gevolgen op 

crimineel gebied van een vertrek uit Gent te bestuderen. Hiervoor ontbreekt het ons aan data 

betreffende de veroordelingen die men nadien opliep. We zouden echter kunnen vermoeden 

dat een verhuis naar een nieuwe omgeving zorgt voor een vernieuwing van de 

maatschappelijke relaties. De gedetineerde verdwijnt uit het zicht van de ordediensten en de 

buurt die op de hoogte waren van zijn criminele escapades naar een gebied waar men hier 

mogelijks niet van af wist. Anderzijds verliet de gevangene hiermee ook een groep van vrienden 

en familie die hem bij momenten in bescherming kon nemen. 

 

 

Grafiek 18. Procentuele verdeling van de criminele loopbaan in de jaren na de eerste celstraf naargelang het 

migratiepatroon na deze celstraf (bron: bevolkingsregisters stad Gent334) 

 

 Over wie ik wel informatie had, zijn zij die binnenstedelijk verhuisden na hun eerste 

gevangenschap. Uit de groep van vierentwintig personen uit paragraaf 5.2.1 worden hier 

twintig gedetineerden gededuceerd die binnen de grenzen van de stad Gent bleven wonen, 

waarvan er minimum vijf en maximaal zeven wisselden van woonomgeving in de nasleep van 

hun eerste veroordeling op volwassen leeftijd. Indien in grafiek 18 bekeken wordt wie er nadien 

nog een vonnis opliep, valt te bemerken dat zij die de vertrouwde buurt verlaten hadden voor 
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een andere wijk hierbij in de meerderheid zijn. Dit staat in contrast met de resultaten voor hun 

die wel hun oorspronkelijke woonplaats behielden. 

 Twee sets verklaringen kunnen hiervoor worden opgeworpen. Enerzijds verwijs ik 

daarbij naar de invloed van familie en buurtbewoners. Zij toonden zich misschien bereid om de 

begane overtreding onder de mat te schuiven, op voorwaarde dat de gedetineerde zich in het 

vervolg op het rechte pad begaf. Anderzijds konden zij ook clementie geven voor allerlei 

volgende misdrijven en mee ervoor zorgen dat een veroordeling hiervoor niet aan de orde 

hoefde te komen, bijvoorbeeld door het vermijden van een klachtneerlegging. Dat de 

gedetineerde in een vertrouwde omgeving bleef, zowel op sociaal als economisch gebied, kan 

ertoe hebben bijgedragen dat de delinquent daarenboven geen toevlucht moest zoeken tot 

verdere criminele daden. Dit staat in tegenstelling tot hij of zij die in een nieuwe buurt met 

minder ondersteuning een nieuwe maatschappelijke plek diende te vinden. 

 Anderzijds moeten we ons ook afvragen indien zowel de verhuis als de verdere 

criminele activiteit niet waren ingegeven door dezelfde voorafgaande omstandigheden. Zo was 

een groot aantal van de delinquenten die snel opnieuw voor de rechter verscheen reeds 

betrokken bij delinquentie op minderjarige leeftijd en was een meerderheid van de personen 

uit deze groep afkomstig uit een gezin waar niet langer beide ouders nog in leven waren. De 

genoemde ondersteuning van de omgeving kan dus reeds minder van tel geweest zijn en de 

gedetineerde diende reeds zelf zijn boontjes te doppen, met alle gevolgen van dien. Dit sociaal 

fenomeen zien we mogelijks aan het werk bij Pierre Livinus Vanderbeken, wiens moeder reeds 

jong overleed. Op zijn zestiende werd Vanderbeken reeds veroordeeld tot twee jaar 

gevangenschap na diefstal en na een inbraak moest hij het ouderlijk huis te verlaten. Enkele 

maanden later zien we Vanderbeken dan ook opnieuw opduiken in de opsluitingsdossiers 

omdat hij niet in staat bleek om een opgelopen boete te betalen.335 Zijn omgeving had 

misschien voordien reeds de hoop opgegeven dat de delinquent zich van criminele activiteit 

zou onthouden, waardoor een verlengd verblijf in de woongemeenschap minder aangewezen 

was voor de gedetineerde.  

 

 Ten tweede wil ik de gevolgen bekijken die het huwelijk kan hebben voor de criminele 

carrière. Van zestien personen is vast te stellen dat ze in de vijf jaar voor hun trouwdag nog een 

tijdje doorbrachten in de gevangenis. Van deze groep kwam de helft in de jaren na het huwelijk 

niet meer in aanraking met het gerecht. Een levenspartner kan dus ook in de negentiende eeuw 

temperend werken op de criminele activiteit, iets wat eveneens vastgesteld is door Sampson en 
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Laub voor de huidige periode. De oorzaken zijn waarschijnlijk gelijklopend. Enerzijds is er de 

economische verantwoordelijkheid voor het gezin, die ervoor kan gezorgd hebben dat men zich 

ver weg hield van strafbare daden en de bijhorende periode achter tralies. Anderzijds heeft 

men ook een sociale plicht ten opzichte van de levensgezel, waarvoor men een goede partner 

wil zijn. Omgekeerd kan de huwelijkspartner van de gedetineerde ervoor zorgen dat de 

delinquent uit financiële of maatschappelijke problemen blijft.336 Tevens kan men opwerpen 

dat gehuwde personen een andere positie aannamen in de maatschappij, waarbij vrouwen in 

een strakker sociaal keurslijf dienden plaats te nemen terwijl mannen als gezinshoofd werden 

aanzien. Men kan hierdoor er minder dan bij een vrijgezel toe geneigd zijn om de ordediensten 

erbij te halen indien er deviant gedrag werd vastgesteld. De overheidsstellingen traden 

mogelijks ook minder strikt op jegens een persoon die een verantwoordelijkheid te dragen had 

binnen een gezin. 

 Wel dient bemerkt te worden dat deze invloed niet voor iedere gehuwde delinquent van 

toepassing is. Dit is alvast niet bepaald door de huwelijksleeftijd - ongeacht het latere criminele 

patroon gemiddeld 27 jaar - maar wel onder andere door het aantal veroordelingen op het 

moment van het huwelijk. Hoe vaker men reeds in opspraak kwam omwille van zijn of haar 

delinquente gedrag, hoe waarschijnlijker dat men een nieuw hoofdstuk aan het strafblad breide 

na de trouwdatum. 

 Op omgekeerde wijze kan het weduwnaarschap er mogelijks de aanleiding voor vormen 

dat men zich opnieuw op het criminele pad begeeft. Voor de periode na 1890, een moment 

waarna heel wat van de cohorteleden bij het overlijden van hun partner niet meer opnieuw in 

het huwelijksbootje stapten, beschikken we niet over de gegevens om hieromtrent een 

conclusie te trekken, maar de belevenissen van Pierre Francois Carlier kunnen illustratief zijn 

voor andere personen. In 1885 komt zijn vrouw te overlijden, waarna hij een reeks 

veroordelingen oploopt wegens landloperij en uiteindelijk in 1913 zal sterven in het dépot de 

mendicité te Merksplas.337 Dat Carlier de bedelaarsstaf diende op te nemen kan in verband 

gebracht worden met zijn weduwnaarschap, waarna hij niet langer beroep kon doen op zijn 

echtgenote om economische problemen te vermijden. 

 

 Tot slot heb ik tevens het effect van een wijziging op sociaaleconomisch gebied 

onderzocht. Hiervoor vergeleek ik de opgelopen veroordelingen in de jaren voor de 

beroepswijziging met deze na de verandering. Meer nog dan voorheen dienen we ons ervan 
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bewust te zijn dat de aanduidingen uit de stadsregisters ons slechts een gefragmenteerd beeld 

geven. Een gewijzigde positie als arbeider, bijvoorbeeld verantwoordelijke voor een productie-

eenheid, is niet opgetekend en het exacte moment waarop een verandering plaatsvond is ons 

niet bekend. Enig fingerspitzengefühl was bij momenten dan ook vereist.  

Allereerst bleek een sociale degradatie niet van invloed op de verdere criminele 

carrière: er werden immers geen wijzigingen qua patroon genoteerd. Omgekeerd zien we in 

een tweetal gevallen wel een verandering optreden, die evenwel vaak samenviel met het 

aangaan van een huwelijk. Zo werd Ferdinand Impens, meervoudig gevangen genomen wegens 

zowel diefstal als geweld maar stond hij vanaf 1875 niet langer opgetekend als arbeider maar 

als schipper. In datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met ene Leonie Himpe.338 Wegens een 

gebrek aan huwelijksakte is het onduidelijk of de beroepswijziging het huwelijk voorafging. 

Evenwel is het goed mogelijk dat het vooruitzicht op het stichten van een gezin hem had 

gemotiveerd om zowel een betere job te zoeken als op het rechte pad te blijven. 

 

Ik zou dan ook durven besluiten dat sociale mobiliteit niet meteen ingrijpt op het 

criminele patroon. Dit kan echter wel gezegd worden van enkele demografische events, zoals 

migratie of het huwelijk. Zo droeg een vertrek uit de vertrouwde omgeving bij tot het 

verderzetten van de delinquente activiteiten van een gedetineerde. We kunnen dit toewijzen 

aan een gebrek aan maatschappelijke ondersteuning die dergelijke personen ondervinden, 

maar moeten erop wijzen dat deze mede toe te schrijven is aan factoren die de celstraf 

voorafgingen. Het huwelijk heeft dan weer een temperende invloed op het plegen van 

strafbare feiten of toch op zijn minst op het veroordeeld worden ervoor. Deze verandering qua 

sociale positie, zowel voor zichzelf als voor de omgeving, vormt de aanleiding tot het stopzetten 

van de criminele loopbaan voor sommige delinquenten. Dit geldt in het bijzonder voor zij die 

voordien slechts een beperkt aantal keren met het gerecht in aanraking kwamen.  

 

 

 

6.2. Gevangenschap als transitie 

 

Het tweede onderdeel van dit hoofdstuk stelt zich als doel om een beter begrip te 

creëren van de diverse manieren waarop de celstraf en het gegeven van gevangenschap een 

mensenleven vormgeven. In paragraaf 5.2 belichtte ik reeds de diverse paden waarlangs 
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stigmatisering zich kan manifesteren. Hierbij werd voor de verklaring vaak verwezen naar het 

recidivepatroon van de gedetineerde of eventuele opmerkelijke karakteristieken die reeds voor 

hun eerste celstraf op de voorgrond traden. Nu willen we de verschillende uitingen van 

labelling met elkaar in verband brengen en kaderen binnen zowel het persoonlijke 

levensverhaal als binnen de specifieke Gentse context. Hierbij zal onze groep criminelen 

opgedeeld worden in enkele kleinere groepen met als doelstelling het palet aan verklaringen 

systematischer weer te geven. 

 

In de eerste plaats onderscheiden we de delinquenten van wie ons slechts een kort 

verblijf in Gent bekend is, waardoor het voor ons niet te achterhalen is indien zij verder 

afgerekend werden op hun criminele daden. Deze personen kwamen naar Gent, vaak omwille 

van economische redenen, maar verlieten deze stad opnieuw nadat zij als gedetineerde naam 

hadden gemaakt. Dit mag echter weinig verbazen aangezien zij geen familieleden achterlieten 

en er nog te kort woonachtig waren om een uitgebreide kennissenkring op te bouwen. Vaak 

trokken zij dan ook terug naar hun oorspronkelijke woonplaats.  

Deze groep kan eventueel worden uitgebreid met een aantal personen buiten de 

steekproef die nooit hun wettelijke maar slechts hun feitelijke woonplaats in Gent kenden. 

Desondanks blijkt vooral dat dit type migranten slechts beperkt in getal was binnen de 

delinquente populatie. In onze cohorte geldt deze beschrijving slechts voor een zestal 

personen, waarvan de helft dienstmeiden waren. Dit lage aantal moet gedeeltelijk gezien 

worden binnen zijn context. In de jaren zestig van de negentiende eeuw kreeg de economische 

capaciteit van Gent heel wat klappen te verwerken en de aantrekkingskracht van de Oost-

Vlaamse hoofdstad was dan ook tanende.339 Anderzijds zorgt de steekproefconstructie voor 

een onderschatting van het aandeel van migranten in de negentiende-eeuwse criminaliteit, 

aangezien zij maar een korte periode in Gent aanwezig waren. Desalniettemin creëerden zij 

slechts een beperkt aandeel van de delinquente activiteit. De invloeden van het hun 

toegekende stigma uitten zich immers rechtstreeks in een vertrek uit Gent. In een stad die 

reeds worstelde met zijn inwonersaantal had men dan ook geen nood aan nieuwelingen van 

bedenkelijk allooi. We durven veronderstellen dat dit door de lokale bewoners ook duidelijk 

gemaakt werd en dat de gelabelde migrant zijn conclusies trok en zijn koffers pakte. 

 

Een tweede cluster aan personen voor wie de gevangenschap een ingrijpend event was, 

zijn de vrouwelijke criminelen. Hierbij dienen we ons in de eerste plaats te realiseren dat het 
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oplopen van een gevangenisstraf een gebeurtenis was die vooral een specifieke groep vrouwen 

overkwam. In die zin vertonen zij enige overlapping met de vorige groep, deze van de 

kortstondige migranten. Een meerderheid kon immers geen beroep doen op de steun van 

gezinsgenoten en zowat de helft van de veroordeelde vrouwen verhuisde alleen naar de Gentse 

binnenstad. Hun ouderlijk milieu is hierbij niet van tel, het zijn zij zelf die in de problemen 

gekomen waren. 

De vrouwelijke cohorteleden werden over het algemeen opgepakt wegens een 

bezitsdelict. In paragraaf 4.5 viel reeds te bemerken dat de recidivegraad onder hun erg laag 

was, maar dit kan evenwel verklaard worden door hun verdere levensloop. Op 1 januari 1867 

leefden nog slechts zes van deze dertien criminelen binnen de grenzen van de stad Gent. Ten 

eerste werden twee delinquentes getroffen door cholera. Dit kan toevallig zijn, maar vooral 

armen en verzwakten werden het slachtoffer van deze ziekte.340 Deze vrouwen bevonden zich 

misschien reeds in de problemen. Ten tweede blijkt dat de vrouwelijke gedetineerden vaak hun 

toevlucht tot migratie moesten zoeken. Zij die pas sinds korte tijd in Gent aanwezig waren 

remigreerden naar de vertrouwde geboorteplek, anderen trokken naar een alternatieve 

Belgische industrieplek. Voor vrouwen die op eigen benen dienden te staan mag dit niet 

verrassen. Hun diefstal had hun plaats binnen het negentiende-eeuwse sociale weefsel 

aangetast aangezien zij normaliter een andere, meer bescheiden plek dan de man innamen in 

de publieke ruimte. Vrouwen werden dan ook niet verwacht zich in te laten met criminele 

activiteiten.341  

Daarnaast is het opmerkelijk dat deze vrouwen niet per se definitief vertrokken uit Gent. 

Enkelen zochten namelijk hun huwelijkspartner buiten de stad om nadien eventueel terug te 

keren. De vrouwelijke criminelen vertoonden niet alleen qua migratie een opmerkelijk patroon. 

Ook hun mortaliteitsgraad is vrij hoog ten opzichte van de mannen. Gelijklopend met de 

bevindingen van Lotta Vikström wijzen de demografische parameters er dan ook op dat de 

vrouwelijke delinquenten de gevolgen ondervonden van hun celstraf.342 Dit labellingsproces 

moet wel geplaatst worden binnen de levensloop van deze vrouwen. Zij waren reeds kwetsbaar 

op economisch en sociaal gebied en konden dus niet beschikken over voldoende steun om de 

maatschappelijke effecten van hun gevangenschap te overwinnen. Dat zij schuldig waren aan 

bezitsdelicten, schijnbaar het meest invloedrijke type misdaad, zal hieraan niet hebben 

bijgedragen. Dat zij evenwel tot diefstal veroordeeld werden past binnen hun zwakke 
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economische en sociale positie. Ze vielen dan ook sneller ten prooi aan armoede en misten een 

gezin of buurt die hun door moeilijke tijden heen hielp. De labelling is dus niet puur gemedieerd 

door hun vrouw-zijn maar eerder door de plaats die de vrouwelijke gevangenen reeds voordien 

innamen in de maatschappij in combinatie met hun delinquent gedrag. 

 

De derde verdeling die binnen de groep gedetineerden te maken is, is een klassering op 

basis van het soort delict. Doorheen het vorige hoofdstuk valt de invloed te bemerken die een 

diefstal uitoefende op de verdere levensloop. Daarom besloot ik uit de resterende groep aan 

mannelijke criminelen de personen te isoleren die nooit wegens een bezitsdelict achter tralies 

dienden plaats te nemen en na te kijken in welke mate hun verdere levensloop door deze 

gebeurtenis vorm kreeg. Hierdoor wordt er dieper ingegaan op twaalf van de vijfenveertig 

overige gedetineerden. 

 

Eigen beroep 

Type delinquent 

Dagloner Fabrieks-

werker 

Ambachts

lied 

Handel-

aar 

Rurale 

arbeid 

Totaal 

Niet-

bezitsdelinquent 

1 (8%) 3 (25%) 6 (50%) 0 (0%) 2 (17%) 12 (100%) 

Bezitsdelinquent 5 (15%) 16 (48%) 10 (30%) 2 (6%) 0 (0%) 33 (100%) 

Totaal 6 (12%) 19 (42%) 16 (36%) 2 (4%) 2 (4%) 45 (100%) 

Tabel 10. Nominale verdeling van de eigen beroepsactiviteit ten opzichte van het type delinquent 

(bron: bevolkingsregisters stad Gent343) 

 

Ouderlijk beroep 

Type delinquent 

Dagloner Fabrieks-

werker 

Ambachts

lied 

Handel-

aar 

Rurale 

arbeid 

Totaal 

Niet-

bezitsdelinquent 

3 (25%) 1 (8%) 5 (42%) 1 (8%) 2 (17%) 12 (100%) 

Bezitsdelinquent 11 (35%) 10 (32%) 6 (19%) 2 (6%) 2 (6%) 31 (100%) 

Totaal 14 (33%) 11 (26%) 11 (26%) 3 (7%) 4 (9%) 43 (100%) 

Tabel 10bis. Nominale verdeling van de ouderlijke beroepsactiviteit ten opzichte van het type delinquent 

(bron: bevolkingsregisters stad Gent344) 
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Allereerst moet de vaststelling gemaakt worden dat het hierbij nooit gaat om 

veelplegers. Een meerderheid van deze groep telt slechts één enkel vonnis op het strafblad. Op 

bepaalde gebieden beginnen zij evenwel met dezelfde kaarten aan het leven als de 

veroordeelden wegens diefstal. Eenzelfde percentage personen verloor reeds een ouder, even 

vaak zijn zij van niet-Gentse oorsprong en ook de criminele loopbaan van de ouders blijkt geen 

invloedsfactor. Tevens worden beide groepen even vroeg voor de eerste maal opgesloten. 

Tabellen 10 en 10bis leren ons echter wel wat bij over de verschillen qua sociaaleconomische 

positie tussen deze groepen delinquenten.  

Uit deze tabellen valt een opmerkelijk verschil qua milieu op te maken. Zij die voor een 

bezitsdelict een periode in de cel doorbrachten zijn van een opmerkelijk lagere afkomst dan de 

personen die geen dergelijke veroordeling opliepen. Zo is slechts één op drie niet-

bezitsdelinquenten de zoon van een fabriekswerker of dagloner in tegenstelling tot twee op 

drie bij de criminelen die later betrapt werd op een diefstal. Hierbij zijn we ons ervan bewust 

dat armoede een belangrijke stimulus vormt voor een bezitsdelict waardoor het vermoede 

lagere inkomen van de bezitsdelinquenten geen verrassing is. 

Indien we nagaan hoe de niet-bezitsdelinquenten nadien door het leven gingen, valt op 

hoe relatief gunstig de demografische parameters voor deze personen lijken. In de gehele 

steekproef detecteerden we slechts zeven delinquenten die niet voor hun vijftigste overleden, 

op die leeftijd reeds een huwelijk hadden aangegaan, niet hadden af te rekenen met hoge 

kindersterfte in hun gezin, niet migreerden kortstondig na hun veroordeling en evenmin sociaal 

degradeerden. Vier van deze personen die een schijnbaar rimpelloos leven kenden, behoren tot 

de hier onderzochte groep en de bevolkingsregisters geven voor hun dan ook geen enkele vorm 

van stigmatisering prijs. 

Bij de acht andere niet-bezitsdelinquenten valt op hoe vaak zij slechts af te rekenen 

kregen met één enkele “demografische tegenslag”. Leopold Calis, bijvoorbeeld, trad ondanks 

een veroordeling wegens geweld op 25-jarige leeftijd in het huwelijk en stichtte een kroostrijk 

gezin. Hij overleed evenwel reeds negen jaar later.345 Spreken we hier echter over de gevolgen 

van cumulative disadvantage of eerder over een ongelukkig toeval? Uit de bronnen valt er 

alvast geen eenduidig antwoord op te maken. 

Slechts in een viertal gevallen lijkt zich enige vorm van labelling te manifesteren. Drie 

delinquenten hiervan vertonen enkele gelijklopende kenmerken. Allen waren ze aan de slag als 

fabriekswerker en behoorden ze dus niet tot de meest economisch begunstigden onder de hier 

besproken groep criminelen. Ze traden wel in het huwelijksbootje, maar bleven nadien kampen 
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met meerdere problemen. De kindersterfte in de gezinnen van dit trio is betrekkelijk hoog, net 

als de criminele activiteit van hun nageslacht. Het is dan ook significant dat net zij de enigen 

vormen van het dozijn niet-bezitsdelinquenten die na hun huwelijk nog een celstraf opliepen. 

De vierde gevangene waar enige labelling aan te treffen viel was Desiré Decock, die na enkele 

veroordelingen wegens landloperij Gent achter zich liet. In vergelijking met andere vagebonden 

moeten we wel opmerken dat Decock de enige wees was. Een gebrek aan sociale pullfactoren 

in de stad Gent kan zijn vertrek dan ook gestimuleerd hebben. 

Algemeen mogen we echter zeggen dat een of meerdere veroordelingen voor geweld, 

landloperij of andere niet-bezitsdelicten slechts een transitie lijken te vormen in het levenspad 

indien het criminele patroon zich verder zet na het huwelijk. Deze recidivisten kwamen echter 

uit lagere sociale milieus, wat kan hebben bijgedragen tot moeilijkere levensomstandigheden. 

Het is hierbij niet eenvormig te bepalen in welke mate stigmatisering een rol speelde zonder 

een duidelijke controlegroep, maar het is niet onmogelijk dat dit sociaal mechanisme de positie 

van dergelijke delinquenten in het maatschappelijk weefsel moeilijker maakte, vooral voor hun 

kinderen. In andere gevallen werd een dergelijke veroordeling enigszins onder de mat geveegd 

of lijkt het bijhorende labellingsproces zich alvast niet te uiten in de gegevens die de tand des 

tijds overleefden. De aard van de gepleegde feiten speelt hierbij mogelijks een rol. Voor feiten 

als geweld en landloperij kan er eerder sprake geweest zijn van een arrestatie door de politie 

zonder inmenging van een slachtoffer, waardoor een publieke reactie minder aan de orde was. 

Zij vermeden vaak een tweede arrestatie en konden tegelijkertijd met hun sterkere 

economische positie het hoofd bieden aan de negatieve associaties van een gevangenisstraf. 

 

De resterende 33 delinquenten werden allen op een gegeven moment in hun leven 

veroordeeld wegens diefstal. In acht gevallen bleef het bij deze enkele vermelding op hun 

strafblad. In paragraaf 5.1.3 werd reeds nagegaan in welke mate deze groep zich onderscheidde 

van de latere recidivisten. Hoewel die bevindingen zich vooral richtten op de volledige groep en 

niet alleen op de bezitsdelinquenten, komen een paar conclusies overeen. Deze eenmalige 

dieven kwamen bijvoorbeeld niet uit een beter sociaaleconomisch milieu. Tevens raakten ze op 

een gelijkaardige leeftijd als de recidivisten in aanraking met de wet. In de conclusie van 

hoofdstuk vier was dan ook reeds de vraag geformuleerd welke factoren dan wel het verschil 

maakten tussen een eenmalig gevangenschap na een diefstal en een verdere loopbaan als 

gedetineerde. 

Het bewuste achttal bestaat opmerkelijk genoeg uit allemaal Gentenaren. Daarnaast 

stellen we vast dat op één uitzondering na geen enkele van hun ouders een strafblad had. 
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Indien de mortaliteit onder hun broers en zussen wordt nagegaan, lijkt het erop dat ze 

opgroeiden in betere omstandigheden. Persoonlijk stonden ze tevens op een hogere trede van 

de sociaaleconomische ladder, de helft was ambachtsman en de anderen fabrieksarbeider. 

Slechts één recidivist op vier oefende daarentegen een ambacht uit en we zien binnen die 

groep ook een aandeel van twintig procent aan dagloners. 

De eenmalige bezitsdelinquenten staan op het eerste gezicht dan ook steviger in het 

leven en dit geldt niet alleen op economisch gebied. Een meerderheid van de personen uit deze 

groep had zich reeds verankerd in een bepaalde buurt, dus lijken ze tevens te beschikken over 

een sterke sociale basis. Indien we nagaan van welke vormen van demografische problematiek 

zij het slachtoffer werden, springen slechts twee dingen in het oog. Ten eerste dienden twee 

onder hun af te rekenen met hoge kindersterfte, niet toevallig twee van de fabrieksarbeiders. 

Joseph Goossens, die wegens diefstal van een zilveren zakhorloge drie maanden in de 

gevangenis spendeerde, diende bijvoorbeeld acht van zijn twaalf kinderen voortijdig ten grave 

te dragen. Zelf was deze fabriekswerker eveneens afkomstig uit een gezin met een hoge 

kindersterfte.346 Ten tweede bemerken we een hoge mortaliteit op jonge leeftijd onder dit 

achttal gedetineerden. Hebben we hier te maken met een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden of zorgde hun label van crimineel op lange termijn toch voor een noodlottig 

einde? 

De belangrijke conclusie is dus dat wie na één veroordeling op het rechte pad bleef 

meestal beter gewapend was voor het omgaan met zijn delinquente stempel. Zowel 

economisch als sociaal stonden ze er beter voor en na hun celstraf dienden ze dan ook niet te 

migreren, noch moesten ze vrede nemen met een lager beroep. Hun positie in het sociaal 

weefsel beschermde ze volgens mijn bevindingen dan ook tegen sociale stigmatisering enerzijds 

en weerhield ze van een nieuwe misdaad. Hun vertrouwde omgeving kan hierbij dan ook een 

beslissende rol gespeeld hebben. Ze krijgen een nieuwe kans maar moesten in ruil hiervoor hun 

leven beteren. Aangezien ze algemeen gesproken hun misdaad pleegden gedurende hun jonge 

jaren, werd het beschouwd als een jeugdzonde. De hoge mortaliteit is evenwel niet in 

overeenstemming met dit beeld, maar enkel een beter overzicht in de overlijdensoorzaken kan 

vastleggen wat het belang en de invloed van deze anomalie is. Zo kan bijvoorbeeld de 

bloedspouwing van Gustave Herman die de dood tot gevolg had347, eerder gerelateerd worden 

aan een aangeboren probleem dan aan labelling. 
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Wat ons rest is een groep van 25 gedetineerden die meermaals achter slot en grendel 

vlogen, waaronder minstens één keer wegens een bezitsdelict. Op één uitzondering na draaide 

voor allen wel één of andere demografische parameter in hun nadeel uit. Of ze migreerden 

vroegtijdig, ze overleden jong, ze huwden nooit, ze kenden een achteruitgang qua sociale 

positie of ze werden de vader van een gezin met een hoge kindersterfte. Meer dan ooit is het 

voor deze groep moeilijk te achterhalen of zij het slachtoffer werden van een 

stigmatiseringsproces. Jean-François De Witte, een arbeider die sinds zijn vijfde in Gent 

woonachtig was, liep reeds op jonge leeftijd talrijke veroordelingen op voor diefstal en 

landloperij.348 Het is verleidelijk als onderzoeker om het feit dat hij nooit huwde toe te schrijven 

aan zijn strafblad, maar trappen we hiermee niet in een post factum val?  

Wel stelden we voorheen vast dat of een veroordeling voor diefstal of recidive te 

correleren zijn aan zowel hogere migratiecijfers, een vroegtijdig overlijden, sociale degradatie 

en een hogere kindersterfte. Het verrast dan ook niet dat de recidiverende bezitsdelinquenten 

het meest nadrukkelijk af te rekenen hadden met een moeilijker life after crime. Wat wel als 

opmerkelijk kan gelden, is dat er niet echt sprake is van correlaties tussen de verschillende 

mogelijke uitingen van labelling. Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat gedetineerden die in de 

loop van hun leven sociale achteruitgang boekten, meer kans maakten op een hogere 

kindersterfte. Evenmin kan vastgesteld worden dat een bepaalde groep criminelen te maken 

kreeg met alle negatieve demografische aspecten tegelijk. Slechts een enkeling lijkt op alle 

vlakken in de problemen te komen. Jean Baptiste Loosfeld, bijvoorbeeld, stapelde doorheen 

zijn leven de veroordelingen voor zowel diefstal, geweld als landloperij op. Tevens diende hij 

naarmate zijn leven vorderde vrede te nemen met een job als dagloner en overleed hij 

ongehuwd op 51-jarige leeftijd.349 

We stellen wel vast dat de groep recidiverende bezitsdelinquenten voor het overgrote 

deel bestaat uit fabriekswerkers en dagloners. Van zij die in hun jonge jaren nog een ambacht 

uitoefenden, moesten allen die we nog kunnen volgen op latere leeftijd toen eveneens 

fabriekswerk uitvoeren. In een tijd van economische recessie, die de laatste decennia van de 

negentiende eeuw doorkruiste, was dit een weinig benijdenswaardige situatie. Deze 

bevolkingsgroep was het meest kwetsbaar voor criminele veroordelingen, zowel qua risico voor 

arrestatie als voor het plegen van de strafbare feiten. Het is in die zin opmerkelijk dat de 

huwelijkskansen, de demografische parameter die het minst ingegeven wordt door slechte 

levensomstandigheden, het minst van invloed is op de hier besproken groep. Er kan ook 
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vastgesteld worden dat de personen bij wie criminaliteit na het huwelijk nog voorkwam de 

grootste kans maakten op een hoge kindersterfte binnen het gezin. Maar dit vormt mogelijks 

een nieuwe aanwijzing dat slechte levensomstandigheden zowel delinquentie als kindersterfte 

uitlokte en de hoge mortaliteit onder hun nageslacht dus niet rechtstreeks een gevolg was van 

hun opgebouwde strafblad. 

Speelde stigmatisering dan geen rol in de levens van deze mensen? Vermoedelijk wel, 

maar dit verliep mogelijks niet meteen via de wegen waarover wij informatie beschikken. 

Slechts hier en daar komt een aanduiding naar voor die eenduidig kan wijzen op labelling. De 

moeizame partnerkeuze kan hiervan een voorbeeld zijn. Het lijkt evenwel dat de persoonlijke 

sociale context van deze personen, zoals hun lage economische positie en de hoge mortaliteit 

binnen hun ouderlijk gezin eerder de aanleiding vormde voor hun latere moeizame, 

delinquente levenspad. Wel is te bemerken dat slechts weinigen uit deze spiraal kunnen 

ontsnappen. Sociale promotie vindt bijvoorbeeld slechts plaats nadat men het criminele pad 

verlaten had. Stigmatisering kan in die zin eerder gezien worden als bevestigend dan 

degraderend. 

 

De gevangenschap kan dus slechts voor een beperkt aantal personen bekeken worden 

als een bepalende transitie. Enerzijds zijn er de kortstondige migranten, die na een celstraf 

Gent opnieuw verlaten voor meer vertrouwde oorden. Anderzijds ervaren ook vrouwelijke 

delinquenten op ingrijpende wijze de gevolgen van een gevangenschap. Het gaat hier echter 

om vrouwen die het reeds moeilijk hadden om zich staande te houden in de maatschappij door 

een gebrek aan steun vanuit de omgeving. Deze omstandigheden bevorderden dan ook het 

crimineel gedrag. 

Voor andere groepen personen viel de invloed van dit event eerder mee. Indien men 

bijvoorbeeld zijn patroon van niet-bezitsdelicten na het huwelijk een halt kon toeroepen, lijkt 

het levenspad niet ingrijpend aangepast. Deze gedetineerden konden dan ook vertrouwen op 

een sterkere omgeving en positie. Ook bij een bezitsdelict maakt een ondersteunend milieu een 

groot verschil en men kon het dan ook bij een enkele jeugdzonde laten. Indien men echter een 

langer strafblad begon op te bouwen, dreigde men niet in staat te zijn om aan de slechte 

levensomstandigheden te kunnen ontsnappen. Het gaat hier dan ook in grote mate om 

delinquenten die reeds voor hun celstraf kennis maakten met de harde kant van het Gentse 

stadsleven. 
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HOOFDSTUK 7. Conclusie 

Hoe gaf een delinquent zijn levenspad vorm? 

 

 

In de loop van dit onderzoek bleek hoe de bevolkingsregisters niet zomaar alle 

geheimen van het leven van onze cohorteleden prijsgaven. Tussen de rauwe statistische 

resultaten en hun interpretatie lag een lange weg. Hiervoor steunde ik enerzijds op het kader 

dat aangereikt werd door de levensloopanalyse. Het maakte het mogelijk om mij in te leven in 

de individuele verhalen van de 61 delinquenten die dit onderzoek vormden. Tijd wordt hierbij 

niet alleen het verlopen van de jaren, maar vooral het menselijk omgaan met wijzigende 

posities in het leven. Het blootleggen van de veranderingen die deze statussen hun kleur gaven, 

gebeurde steeds vanuit een wisselwerking tussen agency en maatschappij. De gedetineerde 

creëerde zelf zijn levenspad binnen de lijnen die zijn omgeving hem aanreikte. Deze grenzen 

kregen echter voor een deel hun specifieke vorm door de manier waarop zijn delinquente 

loopbaan maatschappelijk werd geconcipieerd. 

Daarom baseerde ik mij anderzijds op de square of crime om in deze thesis tot meer 

diepgaande inzichten te komen. Dit criminologische model plaatst de gevangenisstraf van de 

dader in een bredere context met het slachtoffer, de overheidsinstanties en de 

maatschappelijke eenheden. Deze tweeledige mindset liet toe om de werkwijze waar de 

Zweedse Lotta Vikström reeds mee aan de slag ging aan te passen aan het gegeven 

bronnenmateriaal en mijn persoonlijke invulling van de onderzoeksvraag. Ik wou vooral te 

weten komen hoe een jonge, Gentse gedetineerde na een celstraf opnieuw de draad oppikte 

en zijn verdere leven vorm gaf in de negentiende eeuw. 

 

De opsluitingsdossiers uit het jaar 1865 van de Nieuwewandeling leverden hierbij een 

steekproef van 61 ongehuwde personen die op dat moment een celstraf van minder dan een 

jaar uitzaten. Evenwel viel al snel te bemerken hoe diefstal voor het merendeel van deze 

gevangenen ooit het pad had geplaveid naar de gevangenis. Dit is te situeren binnen een 

textielstad waar de ordehandhaving bepaald werd door burgerlijke instellingen terwijl de leden 

van de grote massa elk hun persoonlijke, dagdagelijkse strijd leverde voor een beter leven. 

Diefstal lijkt hierbij enerzijds de grootste bezorgdheid van de ordediensten en kan anderzijds 

optreden als de misdaadvorm die het minst goed op informele wijze kon opgelost worden. Na 
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deze eerste veroordeling volgde voor een aantal mannen en vrouwen dan ook een langer 

misdaadpatroon maar dit kon evengoed niet het geval zijn. 

Dit onderzoek toonde dan ook dat niet iedereen zomaar in te passen valt in het 

populaire negentiende-eeuwse beeld van de professionele crimineel van lage komaf. Het 

achterhalen van wat in de bevolkingsregisters te vinden is, leerde mij dat geen twee 

gevangenen gelijk zijn. Ondanks zijn inherente beperkingen biedt deze bron immers een 

gediversifieerde inkijk in het leven van de bestudeerde personen. Het werpt een licht op hun 

persoonlijke tegenslagen en beslissingen, zoals het overlijden van een ouder of een vertrek uit 

Gent, en creëert de ruimte voor een inlevingsvermogen in hun ervaringen. Hieruit blijkt vooral 

dat we steeds moeten uitgaan van deze individuele levensverhalen voor een goed begrip van 

wat er gebeurde. Om de overeenkomsten tussen verschillende individuen te vatten, dienen we 

dus vooral de uniciteit van elke delinquent te vatten. Pas dan kunnen we inzien op welke wijze 

zij konden omgaan met de gevolgen van hun gevangenisstraf.  

De praktische uitwerking van levensloopanalyse kan hierbij wel eens op beperkingen 

stuiten omdat ik niet de auteur wilde zijn van 61 biografieën maar wel de verschillende 

levensopties van een gevangene trachtte bloot te leggen. Het vermijden van onpersoonlijke 

conclusies kan slechts plaatsvinden indien hierbij steeds teruggekoppeld wordt naar hoe elke 

gedetineerde zijn eigen weg baande. Net dat vormde voor mij de kern van een 

levenslooponderzoek, het continu nagaan of de beschreven sociale gebeurtenis gold voor de 

personen in de cohorte en hoe die reactie zich dan wel vormde. Steeds opnieuw is de vraag wat 

het voorgaande statuut van de individuele gevangene was, waarom dit kon leiden tot de 

vastgestelde transitie en hoe dit zijn leven vormgaf. Deze manier van onderzoek lijkt op het 

eerste gezicht een ondankbaar werk van lange adem, maar geeft een uniek inzicht in het 

verhaal van de kleine criminelen die schijnbaar verdwenen zijn tussen de plooien van de 

geschiedenis. 

Hierdoor kon ik het in de voorbije hoofdstukken bevindingen formuleren die niet 

handelen over ‘de delinquent’ maar over mensen van vlees en bloed. Deze vaststellingen 

kunnen regelmatig betwist worden door een tegenvoorbeeld, maar dit betekent niet dat zij 

geen tendens, reactie of omstandigheid weergeven die bij verschillende gedetineerden aan de 

orde was. Dergelijke sociale fenomenen zijn dan ook geen strikte wetmatigheden maar worden 

individueel verwerkt waardoor schijnbaar ‘afwijkende’ levenspaden zich steeds kunnen 

voordoen. 
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Ergens in de loop van de vorige bladzijden vertelde ik hoe gedetineerden de draad 

oppikten na hun celstraf en dit is de correcte metafoor om mijn antwoord op de hoofdvraag 

aan te vatten. Een analyse van de levens van gevangenen begint immers niet bij hun 

gevangenschap maar bij hun geboorte. De beslissingen in hun life after crime krijgen slechts 

betekenis indien ze geplaatst worden ten opzichte van het leven voor de eerste celstraf. Hun 

delinquente gedrag medieerde hierbij bepaalde levensomstandigheden, vergrootte deze uit en 

duwde ze een bepaalde richting in. De invloed van de gevangenschap is deze op een persoon 

die reeds opgegroeid was in een specifieke context. Dat de gevolgen van dit event ingegeven 

zijn door wie men voordien was, betekent echter niet dat de gevangenisstraf en zijn effecten 

niet ingrijpend waren op de levens van onze cohorteleden. Door die diversiteit wil ik mijn 

slotconclusies dan ook niet formuleren als ‘op wie werkte een celstraf het meest in’ maar ‘hoe 

werkte een celstraf bij bepaalde personen in en waarom bij hun net op die manier’. 

Het meest duidelijk werd dit bij het nagaan van de paden van delinquenten die alleen 

naar de stad waren gemigreerd. Na een celstraf verlieten zij Gent opnieuw voor een plek waar 

ze wel terug konden vallen op een groter sociaal netwerk. Hun gevangenschap maakte deze 

migranten ongewenst in de stad en zij hadden geen reden om te blijven in een omgeving die 

hun wantrouwde. De beslissing om zich elders te vestigen leek dan ook snel gemaakt. 

Dit belang van een achterliggend netwerk voor de impact van een veroordeling is een 

motief dat we ook terug zien komen bij de verdere levensloop van de vrouwelijke 

gevangenispopulatie, die haast zonder uitzondering wegens bezitsdelicten achter tralies 

terechtkwam. De bestudeerde parameters geven aan dat zij meer dan wie dan ook worstelden 

met de impact van het labellingsproces dat volgde na hun veroordeling. Een vertrek uit Gent of 

het moeizaam vinden van een huwelijkspartner waren hun deel. Deze veroordeelde vrouwen 

waren niet noodzakelijk van armoedige komaf, maar moesten zich reeds in hun eentje staande 

houden in een slabakkende textielstad. Het stigma van delinquent trof hun hierdoor des te 

harder. De keuze om elders een echtgenoot te vinden is typerend voor dit sociaal verschijnsel 

en dat een terugkomst nadien ook overwogen werd, toont eveneens dat dit label onder betere 

omstandigheden af te schudden viel. 

 

Een andere rode draad lijkt de nefaste impact die een bezitsdelict uitoefende in 

vergelijking met de andere misdaadtypes. De verlokking wenkt om dit volledig toe te kennen 

aan een proces van labelling. Indien we echter de omstandigheden analyseren waarin 

dergelijke gedetineerden - in het bijzonder mannen die langere recidivepatronen vertonen – 

opgroeiden, komt een algemeen beeld van deprivatie naar voren. Het plegen van diefstal werd 
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niet ingegeven door overschot maar eerder door noodwendigheid. Het harde leven in de stad 

zorgde ervoor dat het vaak de onderlaag van de bevolking was die zich wendde tot 

bezitsdelicten. Zij vormden waarschijnlijk de ‘bedreiging’ die de gegoede klasse angst 

inboezemde en de burgerij inspireerde om hier maatregelen tegen te nemen. 

De oorzaken voor hun delinquentie kleurden echter ook hun verdere levensloop. De 

personen die in slechtere omstandigheden opgroeiden, kregen nadien af te rekenen met 

professionele achteruitgang, hoge kindersterfte en dergelijke meer. Het is tekenend dat ook 

betrokkenen bij niet-bezitsdelicten die na hun eerste celstraf een moeizame levensloop kenden 

eveneens allen leefden in zwakker gepositioneerde milieus. Dat het verhaal van mannelijke 

gedetineerden uit de onderbuik van de maatschappij er niet enkel één was van stigmatisering 

valt te ondersteunen door het nagaan hoe deze recidiverende bezitsdelinquenten nadien in het 

leven stonden. Hoewel labelling zich lijkt te manifesteren op de verschillende demografische 

parameters, blijkt hoe dit niet op een eenduidige wijze inwerkte op de individuele levenslopen.  

Indien deze bevindingen geplaatst worden naast de levensloop van eenmalige 

bezitsdelinquenten, valt op hoe deze laatsten op betere sociale en economische achtergronden 

konden rekenen. Deze maakten het mogelijk om de criminele loopbaan te beperken tot een 

jeugdzonde en hierdoor niet gehinderd te worden bij de verdere constructie van hun leven. 

Beïnvloedden de veroordelingen het levensverhaal van dieven in het geheel niet en streden zij 

gewoon dezelfde strijd als de andere Gentenaren die in hun beluiken trachtten te overleven? 

Het plegen van armoedegerelateerde misdrijven kan immers een aanduiding zijn dat men zich 

nog steeds in slechte omstandigheden bevond, wat mogelijks hun recidive veroorzaakte. Het 

verraste dan ook niet dat wie dit patroon verderzette na het huwelijk steeds behoorde tot de 

lagere sociale strata en dat dieven die na hun eerste celstraf moesten vertrekken uit hun 

vertrouwde buurt sneller op een recidiverend spoor terecht kwamen. Anderzijds wijst de 

manier waarop sociale promotie slechts een optie was na het afsluiten van de delinquente 

carrière erop dat zij voordien wel met een zeker label worstelden, maar dat dit van zich 

afgeschud kon worden.  

Of deze mannen het er slechter vanaf brachten dan andere Gentenaars die niet voor de 

rechter verschenen maar zich in dezelfde sociale en economische persoonlijke situatie 

bevonden, kan pas ten volle uitgeklaard worden indien de onderzoeksresultaten geplaatst 

worden naast een zorgvuldig uitgekiende controlegroep. Dat de impact van al dan niet bewust 

labelen door de omgeving niet overschat mag worden, leid ik af uit het gebrek aan 

eenduidigheid in de manieren waarop dat sociaal mechanisme de keuzemogelijkheden van 

mannelijke meervoudige bezitsdelinquenten zou beperkt hebben. Dit staat in tegenstelling tot 
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bijvoorbeeld de eenvormige effecten van labelling die een celstraf had op vrouwen of personen 

die recent in Gent kwamen wonen, twee specifieke groepen in de cohorte. De stigmatisering als 

dief kan voor mannen uit de lagere strata evenwel statusbevestigend gewerkt hebben, 

waardoor men ter plaatse leek te trappelen in het leven. Wie echter reeds beschikte over de 

juiste sociale troeven voor zijn celstraf, kon deze invloed meteen van zich afschudden. 

 

Het laatste woord is evenwel nog niet gezegd over het levensverhaal van delinquenten 

in de negentiende eeuw. Verder onderzoek lijkt vooral aangewezen voor de groepen waarvan 

ons zicht onvolledig blijft door hun hoge migratiegehalte. Zo wekte deze studie bij mij de vraag 

hoe de kortstondige migranten na hun terugkeer naar hun geboorteplek hun leven verder vorm 

gaven. Bleef er een impact van hun Gentse avontuur of begonnen zij opnieuw met een propere 

lei? Een dergelijke vraagstelling vereist evenwel dat de gegevens van bevolkingsregisters uit 

diverse gemeenten en steden beschikbaar zijn en op elkaar afgestemd worden. Ook omtrent 

het levenspad van vrouwelijke delinquenten blijven verschillende vraagtekens overeind. Waarin 

verschilden zij van jonge vrouwen die eveneens alleen leefden in een textielstad maar niet 

betrokken raakten bij criminele activiteiten? 

Een andere piste die verder uitgespit kan worden betreft de invloed van recidive op 

personen in de lagere sociale klasse. In welke mate is de genoemde statusbevestiging 

aanwezig? Het is echter de vraag indien we hiervoor niet op de grenzen stuitten van de 

mogelijkheden van het beschikbare bronnenmateriaal. Mogelijks kan meer kwalitatief gericht 

materiaal de wisselwerking tussen slechte levensomstandigheden en veroordelingen helpen 

ontzenuwen. 

Desondanks bleek doorheen dit onderzoek de rijkdom die seriële bronnen ons kunnen 

aanbieden. De schijnbaar beperkte notities lieten mij toe om een beeld te vormen van het 

levenspad van individuele delinquenten. Zij zochten na hun celstraf hun weg in het leven, met 

vallen en opstaan. De aanwezigheid van sociale en economische valschermen bepaalde hoe 

vlot dit verliep. Als men zich vooral in economisch slechte papieren bevond, dreigden verdere 

aanvaringen met de wet en een verderzetting van de criminele loopbaan. Indien beide echter 

afwezig bleken, was een vertrek uit Gent al gauw de meest voor de hand liggende oplossing. Elk 

op hun eigen manier maakten de gedetineerden uit de onderzochte cohorte zo het beste van 

de keuzemogelijkheden waarover zij beschikten. 
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