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INLEIDING 

 

“Blijf in uw kot.” 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block sprak met deze woorden één van de mogelijks meest 

gebruikte zinnetjes in de afgelopen maanden.1 Het typeert de coronacrisis waarbij we deze maanden 

allemaal zoveel mogelijk onder ons eigen dak moeten blijven. Op die manier kunnen we het SARS-CoV-

2 virus zo snel mogelijk uit onze levens bannen. Voor het schrijven van deze thesis hielp me dit op twee 

manieren. Enerzijds was er geen afleiding van buitenaf om het uittypen van deze thesis te 

dwarsbomen. Anderzijds had ik meteen een inleiding van deze masterproef: “Blijf in uw kot.” Het 

leidde me tot de vraag: “Wat als je geen kot hebt?” Mensen die geen dak boven het hoofd hebben, 

blijken in deze tijd extra kwetsbaar. Opvangtehuizen voor asielzoekers werden gesloten om het virus 

verder in te dijken.2 Er waren bijgevolg mensen die op straat belandden, zonder verblijfplaats en 

zonder werk. 

Mensen die geen dak boven het hoofd hebben, werden in het verleden vaak landlopers genoemd. De 

definitie veranderde van tijd tot tijd en van plaats tot plaats. Een mogelijke generieke definitie van een 

landloper doorheen de geschiedenis zou kunnen inhouden dat deze persoon geen vaste verblijfplaats 

en werk had. De coronacrisis duidt op de kwetsbaarheid van deze groepen. Migranten vanuit het 

Midden-Oosten hebben daarnaast de laatste jaren voor een toename gezorgd van mensen in ons land 

die op zoek zijn naar werk en een dak boven het hoofd. Volgens de definitie zijn dit bijgevolg ook 

landlopers. Als we als historicus afstand nemen van onze tijd en alles in zijn context plaatsen kunnen 

we een beeld van landloperij doorheen de tijd schetsen. Hierdoor wordt het mogelijk om een 

perspectief te ontwikkelen op kwetsbare groepen vandaag en hoe we er een oplossing kunnen voor 

vinden. Het verleden bestuderen is dus van primordiaal belang in onze levens. Hierdoor leren we uit 

onze fouten en ontdekken we manieren om het in het heden beter te doen. Deze studie probeert een 

bijdrage bij het lopende onderzoek naar landlopers in de tweede helft van de negentiende eeuw in 

Antwerpen te leveren.  

 

 
1 ‘Maggie De Block waarschuwt: “Blijf in uw kot, en smijt iemand met een snotneus buiten. Ik meen het hé!”’, 
Het Nieuwsblad, geraadpleegd 20 april 2020, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200303_04874047. 
2 Opvang van asielzoekers, geraadpleegd 20 april 2020, https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/opvang-van-
asielzoekers. 
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1. Afbakening en situering van het onderwerp   

 

De voorgaande bachelorproef aan deze thesis was een literatuurstudie over de behandeling van 

immigranten door de politie en justitie gedurende de periode van het einde van de achttiende eeuw 

tot en met de twintigste eeuw in Groot-Brittannië. Concreet werd onderzocht of de politie sneller 

overging tot arrestatie van immigranten dan tot het arresteren van de autochtone bevolking en werd 

de mate van het gewelddadig optreden hierbij vergeleken. Ook de houding van het gerecht werd onder 

de loep genomen, om zo eventuele discrepanties tussen de juridische gevolgen voor beide groepen 

vast te stellen. Er werd een onderscheid tussen de vier belangrijkste immigrantengroepen van de 

voorbije tweehonderd jaar in Groot-Brittannië gemaakt, namelijk tussen de zwarte, Ierse, joodse en 

de Brits koloniale migranten. Er werd daarbij voornamelijk op de werken van Peter King3 en John Carter 

Wood4 gesteund. Deze masterproef blijft in dezelfde lijn liggen qua onderwerp, maar focust op België 

en in het bijzonder op Antwerpen, die met haar snel uitbreidende haven en hoge immigratiecijfers een 

sterke groei van haar bevolking en economie kende aan het einde van de negentiende eeuw. Deze 

verhandeling spitst zich toe op het dagelijkse optreden van de Antwerpse gemeentepolitie en op een 

welbepaalde groep van mobiele nieuwkomers in de stad, met name de personen die in het jaar 1883 

en 1884 op grond van ‘landloperij’ werden geverbaliseerd.  

Het doel van deze thesis is om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van het profiel van de 

geverbaliseerde ‘landlopers’. Wat waren hun achtergronden, uit welke bevolkingsgroepen kwamen ze, 

welke trajecten en motivaties brachten hen naar Antwerpen en hoe kwamen ze in aanraking met de 

politie? Door een antwoord te formuleren op deze vragen, wil deze thesis een bijdrage leveren tot het 

grootschaliger onderzoek van de promotor professor Margo De Koster, die politieoptredens ten 

aanzien van ‘landlopers’ in negentiende-eeuws Brussel en Antwerpen vergelijkt. 

Deze thesis sluit ook aan bij ander recent onderzoek naar het negentiende-eeuwse stedelijke 

migratiebeleid van historica Ellen Debackere in haar doctoraatsverhandeling van de Universiteit 

Antwerpen5. Ze haalde daarin aan dat het nodig is om het lokale functioneren te onderzoeken om te 

 
3 Peter King, ‘Immigrant Communities, the Police and the Courts in Late Eighteenth and Early Nineteenth-
Century London’, Crime, History & Societies 20, nr. 1 (2016): 1–32; Peter King, ‘Ethnicity, Prejudice, and Justice: 
The Treatment of the Irish at the Old Bailey, 1750-1825’, Journal of British Studies 52, nr. 2 (2013): 390–414; 
Peter King, Crime, Justice and Discretion in England 1740-1820 (Oxford: University Press, 2005). 
4 John Carter Wood, Violence and crime in nineteenth-century England, The shadow of our refinement. (Londen: 
Routledge, 2004); Peter King en John Carter Wood, “Black People and the Criminal Justice System: Prejudice 
and Practice in Later Eighteenth- and Early Nineteenth-Century London”, Historical Research 88, nr. 239 (2015): 
100–124. 
5 Ellen Debackere, ‘Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-
1880’ (Doctoraatsverhandeling, Universiteit Antwerpen, 2016). 
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kijken hoe het nationale beleid zich in werkelijkheid vertaalde.6 Elke stad wordt namelijk door andere 

lokale overheden bestuurd. Hierdoor zet het vooropgestelde nationale beleid zich niet automatisch 

door op lokaal vlak. De individuen, zoals politieagenten in dit onderzoek, die de wetgeving effectief 

moeten handhaven, spelen een belangrijke rol in het lokale beleid inzake landloperij. Haar onderzoek 

toonde aan dat er nog veel ruimte is voor onderzoek bij lokale autoriteiten, zoals Antwerpen. Het is 

interessant om dat nader te onderzoeken aangezien Vlaamse steden in de negentiende eeuw nog een 

grote autonomie genoten. De uitvoering van nationale richtlijnen varieerde daarom vaak van stad tot 

stad omdat het nationaal beleid zich lokaal vaak anders vertaalde. Debackere focust in haar 

doctoraatsverhandeling op hoe de Antwerpse beleidsinstellingen op vlak van buitenlandse 

nieuwkomers in Antwerpen, vanaf de onafhankelijkheid in België tot ongeveer 1880, opereren. Deze 

periode is door een toenemende graad van mobiliteit en internationale migratie gekenmerkt. De 

centrale staat trachtte in deze periode haar grip op de maatschappij door middel van een 

vreemdelingenbeleid te vergroten. Daarom zal deze thesis zich toespitsen op de lokale aanpak, 

namelijk in Antwerpen. 

Het onderzoek van Rik Vercammen en Vicky Vanruysseveldt bevestigde dat het nationaal beleid en 

lokale praktijken niet altijd overeenstemden.7 Ze constateerden dat er verschillen tussen de Antwerpse 

en Brusselse politierechtbanken waren op vlak van de gerechtelijke vervolging van landloperij. Dat is 

in grote mate te wijten aan het feit dat verschillende steden verschillende noden hebben. Brussel was 

de hoofdstad, het administratieve-financiële centrum van België. Daar hadden ze vooral nood aan 

meer geschoolde arbeiders, die te werk gingen in kleine ondernemingen, ambachtelijke bedrijven of 

grote industriële ondernemingen in de randgemeenten. 8  Antwerpen was daarentegen een 

wereldhaven, waar er vraag naar laaggeschoolde, mannelijke en losse arbeidskrachten was.9 In hun 

stelling worden ze bijgetreden door Anne Winter, die stelt dat de lokale arbeidsmarkt een cruciale 

invloed heeft op het lokale beleid ten aanzien van nieuwkomers: “we mogen verwachten dat steden 

waarvan de economische basis sterk afhankelijk was van arbeid door immigranten, zoals de haven van 

Antwerpen, een liberaler beleid ten aanzien van de vreemdelingen zouden hebben gevoerd.”10  

Het bestaande onderzoek suggereert dat de Antwerpse overheden een toleranter beleid voerden ten 

aanzien van nieuwkomers dan hun Brusselse collega’s. De cijfers van de vervolgingen en 

veroordelingen voor landloperij door de Antwerpse en Brusselse politierechtbanken in de studie van 

 
6 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-1880”, 
32. 
7 Rik Vercammen en Vicky Vanruysseveldt, ‘Van centraal beleid naar lokale praktijk’, Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis 15, nr. 1 (2015): 42. 
8 Mina Martens, Histoire de la ville de Bruxelles (Brussel: Culture et civilisation, 1976), 343-346. 
9 Karel Van Isacker, De Antwerpse dokwerker 1830-1940 (Antwerpen: Nederlandsche boekhandel, 1966), 47-48. 
10 Anne Winter, “Caught between Law and Practice : Migrants and Settlement Legislation in the Southern Low 
Countries in a Comparative Perspective C. 1700-1900”, Rural History 19, nr. 2 (2008): 153. 
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Vercammen en Vanruysseveldt bevestigen dit: per 1.000 inwoners waren er in Brussel maar liefst zes 

tot negen maal meer vervolgingen en veroordelingen voor landloperij dan in Antwerpen in de periode 

1900-1910.11  

Wanneer we daar de politiestatistieken uit de jaarverslagen van de stad Antwerpen en stad Brussel 

naast leggen12, merken we dat er ook in de fase vóór de gerechtelijke vervolging, met name het 

opstellen van processen-verbaal voor landloperij en bedelarij door de Antwerpse en de Brusselse 

gemeentepolitie, een opmerkelijk kwantitatief verschil bestond tussen beide steden. Ook de aantallen 

PV’s per 1.000 inwoners waren merkelijk lager in Antwerpen dan in Brussel en dit verschil was nog 

groter in de periode voor 1900, die in dit onderzoek aan bod komt. Daarnaast valt op dat de in deze 

thesis onderzochte jaren 1883 en 1884 opmerkelijke pieken kenden van het aantal PV’s voor 

landloperij en bedelarij in Antwerpen, de op één en twee na hoogste van de gehele periode 1880-

1910. 

Figuur 1: Aantal opgestelde PV’s voor landloperij en bedelarij per 1.000 inwoners, 1880-1910 

 

Op basis van deze grafiek alleen kan uiteraard niet zomaar worden beweerd dat Antwerpen effectief 

een toleranter beleid had ten aanzien van nieuwkomers. Alleen al de werking van de politiediensten 

was afhankelijk van talloze factoren die elk hun invloed hadden op de praktijken op het terrein en de 

aanpak van landlopers, zoals de beschikbare middelen, mankracht, de prioriteiten van lokale 

politiechefs enzovoort. Aangezien de professionalisering van de politiediensten zich al in de laatste 

decennia van de negentiende eeuw doorzet, is deze periode ook om die reden interessant om te 

 
11 Vercammen en Vanruysseveldt, “Van centraal beleid naar lokale praktijk”, 147. 
12 Zie Figuur 1. 
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onderzoeken. Interessant hierbij is bijvoorbeeld om na te gaan of de Antwerpse politie in de piekjaren 

1883 en 1884 consequent landlopers ging arresteren. Hiermee wordt bedoeld of er dagelijks, wekelijks 

of volgens een ander stramien een enorm aantal landlopers werd geverbaliseerd. Mogelijks zijn er 

indicaties die aantonen dat de politie af en toe of in bepaalde periodes een ‘opkuis’ deed om landlopers 

van het straatbeeld te verwijderen. Mogelijks zijn er periodes waarin de politie actief landlopers 

verbaliseerde en dat zou er kunnen op wijzen dat de politie eventueel de straten van landlopers om 

de zoveel tijd wou ontdoen. 

Antwerpen stond in de negentiende eeuw als een wereldhaven gekend. De stad was bereikbaar via 

het land en de zee en was daarnaast dicht gelegen bij de Nederlandse grens. Het westelijke vasteland 

werd via de spoorlijn Keulen-Antwerpen, ofwel de ‘Yzeren Rijn’, in 1843 aan Antwerpen gehecht.13 

Daardoor nam het verkeer van goederen en van personen, inclusief immigranten steeds meer toe. 

Mensen kwamen naar de stad om er werk in te vinden. Vele buitenlanders kwamen eveneens van 

gebieden dichtbij de kust. Buitenlanders kwamen bijna altijd van binnen een radius van ongeveer 100 

kilometer van de kust in 1850-1860.14 De grote migratiestroom richting Vlaanderen vond vooral plaats 

vanaf de jaren 1880.15  

Daarnaast kwamen in die periode heel veel migranten vanuit Vlaanderen zelf. Die migratiestroom 

kwam er door de grote toevoer van graan vanuit de Verenigde Staten naar onze streken. Hierdoor was 

er minder werk voor de Vlaamse boeren, die als een gevolg hun inkomens steeds achteruit zagen gaan. 

Dit is één van de oorzaken waarom er veel landarbeiders hun eigen land/werk verloren en vervolgens 

in loonverband elders op het platteland gingen werken. Een gevolg daarvan was dat er minder mensen 

werk op het platteland hadden en naar de stad migreerden. Hier was de vraag naar arbeiders groot 

omwille van de industrie die zich steeds verder ontwikkelde wat zich in meer werkgelegenheid 

vertaalde. Hierdoor werd de Antwerpse wereldhaven steeds groter en konden ze zich op het einde van 

de negentiende eeuw plaatsen in het rijtje van wereldhavens zoals Hamburg, Liverpool, Londen en 

Rotterdam.16 Er was in de tweede helft van de negentiende eeuw geen enkele andere Belgische stad 

die op dezelfde wijze een enorme bevolkingstoename kende als Antwerpen.17 De totale bevolking in 

steden van Europa die meer dan 5000 inwoners telden, verzesvoudigde in de periode van 1750 tot 

 
13 Floris Prims, Antwerpen door de eeuwen heen (Antwerpen: De Sikkel, 1951), 652-653. 
14 Anne Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860 (Londen: Pickering & Chatto, 
2009), 116. 
15 Pim Kooij en Paul Van Laar, “Migratie en Nederlandse steden 1800-2000”, Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 26, nr. 4 (2000): 248. 
16 Eric Van Hooydonck, “Geschiedenis en erfgoed als instrumenten van een toekomstgericht 
haven(stads)beleid”, in In behouden haven. Liber Amoricum Greta Devos. Reflecties over maritieme regio’s, 
door Hilde Greefs en Ilja Van Damme (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2009), 99. 
17 Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860, 58-59. 
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1914.18 Antwerpen had hierin een groot aandeel dankzij een enorme toestroom aan immigranten. Ook 

omwille van deze redenen legt deze thesis zijn focus op Antwerpen en het einde van de negentiende 

eeuw, 1880 tot 1900 met een daar bijhorende kwantitatieve analyse van het jaar 1883-1884. 

De toenemende migratiestromen situeerden zich in een tijd van sociaaleconomische instabiliteit in de 

jaren tachtig van de negentiende eeuw. Landlopers werden in die context door lokale en centrale 

overheden als een steeds groter probleem beschouwd. De veroordelingen door de Belgische 

politierechtbanken voor landloperij namen snel toe vanaf 1880 en bereikten een piek in het jaar 1891. 

De jaren 1883-1884 bevonden zich relatief in het begin van die crisisperiode en bleek achteraf een 

piekjaar voor de landlopervervolging in Antwerpen. 19  De overheid wou het probleem inzake 

landloperij kordaat aanpakken en in 1891 werd de nationale wet Le Jeune – wet ter beteugeling op de 

landloperij en de bedelarij - gestemd om het volgende jaar van kracht te gaan. Deze wet zorgde voor 

een duidelijker juridisch kader om landlopers te verbaliseren. Het valt dan ook op dat vanaf 1892 de 

veroordelingen voor landloperij juist sterk daalden, zoals in onderstaande grafiek uit het artikel van 

Vercammen en Vanruysseveldt te zien is. Op de wet Le Jeune wordt verder in deze thesis samen met 

de andere wetgeving rond landloperij teruggekomen. Belangrijk hierbij is dat de processen-verbaal 

niet gelijk lopen met het aantal veroordelingen, want niet iedere PV leidde tot een vervolging of 

rechtszaak. De politie stelde de PV’s op en rechtbanken spraken de veroordelingen uit. 

 
18 Paul M. Hohenberg en Lynn Hollen Lees, The Making of Urban Europa, 1000-1914 (Londen: Harvard 
University Press, 1995), 217-226. 
19 Zie Figuur 1. 
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Figuur 2: Aantal veroordelingen voor landloperij en bedelarij en gemiddelde bezettingsgraad van de 
Rijksweldadigheidskolonies per jaar, 1860-1930 

20 

Deze thesis focust op het optreden van de politie van Antwerpen ten aanzien van landlopers en meer 

bepaald op de processen-verbaal die door haar werden opgesteld voor landloperij-gerelateerde 

overtredingen (verder worden deze gedefinieerd). Dit is ook één van de verschillen tussen deze analyse 

en die van Rik Vercammen. Hij ging vooral aan de slag met gerechtelijke veroordelingen van landlopers, 

die vervolgens naar de Rijksweldadigheidskolonies werden gestuurd. Dit waren instellingen waar 

meermaals veroordeelde landlopers en bedelaars werden opgesloten en dwangarbeid moesten 

verrichten. De kolonies werden lange tijd gezien als een plaats waar de landloper kon heropgevoed 

worden en ‘genezen’. Daarna zou hij of zij opnieuw in de maatschappij kunnen worden geïntegreerd, 

met een vaste woonplaats en werk. Vercammen onderzocht of het clichébeeld van de werkschuwe, 

oude of ordeverstorende landloper van toepassing was op de gedetineerden in de kolonies van Wortel 

en Merksplas. Hij startte dit onderzoek omdat de kennis over de levenslopen van de landlopers nog 

relatief beperkt was. Zijn doctoraat toonde aan dat de opgesloten landlopers juist uiteenlopende 

levensloopkenmerken hadden. Het stereotiepe beeld van de landloper klopte dus niet. De onderlinge 

verschillen waren groter dan wat historici doorgaans veronderstelden. Om deze inzichten in verband 

met de profielen en trajecten van ‘landlopers’ verder aan te vullen, is het interessant om de kenmerken 

van de groep van landlopers te bestuderen die in de netten van de politie en in een proces-verbaal 

belandden, wat in deze thesis zal gebeuren. 

 

 
20 Rik Vercammen en Anne Winter, “Een dwalend bestaan?: Mobiliteit bij veroordeelde landlopers in België 
(1870-1914/30)”, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 13, nr. 2 (2016): 56.  
Bron: Annuaire Statistique (Brussel 1860-1930). 
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2. Probleemstelling en onderzoeksvragen  

 

Deze bijdrage focust zich op een beschrijvende kwantitatieve analyse van de processen-verbaal voor 

feiten van landloperij, opgesteld door het Centraal Bureau21 van de Antwerpse politie tussen 4 april 

1883 en 25 januari 188422. Uit de politiestatistieken, gepubliceerd in de jaarverslagen van de stad 

Antwerpen, blijkt dat de Antwerpse politie in die jaren behoorlijk veel processen-verbaal voor 

landloperij uitschreef. Concreet waren er 1715 PV’s inzake landloperij in 1883 en 1559 in 1884, 

respectievelijk 15,4% en 12,9% van het totaal aantal PV’s.23 Het is dan ook interessant om na te gaan 

welke personen en omstandigheden achter deze cijfers schuilgingen. De probleemstelling voor deze 

thesis is dus: Wat is het profiel van de personen die in 1883-1884 werden geverbaliseerd wegens 

‘landloperij’ in de stad Antwerpen? Hiermee wordt bedoeld vanwaar ze kwamen, welke leeftijd, welk 

beroep etc. De intentie is om hierin patronen te ontdekken, die op hen beurt eventueel nieuw 

onderzoek of hypotheses kunnen openen. 

Naast de hogervermelde vragen over het profiel van de landlopers zijn er enkele bijkomende 

onderzoeksvragen. Een eerste is: Hoe kwamen de geverbaliseerde personen in de eerste plaats in 

aanraking met de politie? Ander onderzoek suggereert dat bepaalde landlopers zichzelf aangaven bij 

de politie, met de vraag om tijdelijk om hen tijdelijk op te sluiten.24 In dit onderzoek wordt gekeken of 

er hier ook indicaties van aanwezig zijn. Doorheen de jaren 1880 woedde er in ons land een 

sociaaleconomische crisis. Deze crisis kan invloed gehad hebben op het fenomeen dat landlopers 

zichzelf kwamen aangeven, aangezien ze geen andere optie meer zagen. Wanneer ze zich kwamen 

aangeven werden ze namelijk naar een landloperskolonie25 gestuurd, waar ze wel een dak boven hun 

hoofd kregen. Uit de beschikbare literatuur blijkt dat vooral ouderen zelf bij de kolonies aanklopten 

om hulp en een onderkomen te vragen. Daarom zullen we in deze thesis de hypothese formuleren of 

er binnen onze groep van geverbaliseerde landlopers een verschil is te merken tussen jonge 

arbeidsmigranten die werk kwamen zoeken in Antwerpen en de oudere mensen die omwille van hun 

leeftijd of ziekte geen werk meer konden vinden. Deze laatsten waren mogelijks sneller geneigd om 

zichzelf aan te bieden op het politiekantoor. Er wordt daarbij concreet onderzocht welke factoren 

ervoor zorgden dat oudere groepen zichzelf sneller kwamen aanmelden. 

 
21 Hoofdcommissariaat.  
22 Zie punt 3: Bronnen en methodologie. 
23 ‘Verslag over het Bestuur en de Zakentoestand van de stad Antwerpen, Misdaden, wanbedrijven en 
overtredingen, jaren 1883 en 1884’, z.d. 
24 Marian H. A. C. Weevers, Margo De Koster, en Catrien C. J. H. Bijleveld, ‘Swept up from the Streets or 
Nowhere Else to Go? The Journeys of Dutch Female Beggars and Vagrants to the Oegstgeest State Labor 
Institution in the Late Nineteenth Century’, Journal of Social History, nr. 2 (2012): 416–29. 
25 Landloperskolonie = een instelling voor landlopers, bijvoorbeeld in Merksplas. 
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Daarnaast zal ook de vraag worden gesteld of de landlopers uit Antwerpen en omstreken zelf of uit 

andere regio’s kwamen. Komen jongere landlopers vaker uit andere, verderaf gelegen regio’s? Hoe zit 

dat met de oudere en jongere groepen en waarom kwamen eventueel bepaalde leeftijdsgroepen vaker 

van dichter of verder? Ten derde kunnen ook de beroepen van de landlopers mogelijks een indicatie 

bieden waarom de landloper zich kwam aanbieden. Sommigen landlopers konden vatbaarder zijn voor 

werkloosheid, terwijl er voor anderen juist meer plaats was op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt 

onderzocht of dat eventueel voor ongeschoolde havenarbeiders, door mogelijks een overaanbod 

hieraan, het geval was. Ten slotte: aangezien er in de Antwerpse haven vooral vele jonge mannen 

werkten; was het dan voor vrouwen veel moeilijker om werk te vinden in de stad? Zou het kunnen dat 

hierdoor vooral vrouwen in de landloperij verzeilden? Concreet zal nagegaan worden of eventueel het 

aandeel vrouwen groter of kleiner was ten opzichte van het aandeel mannen. Er zal met andere 

woorden gekeken worden naar genderverschillen in het profiel van de geverbaliseerde landlopers en 

in de trajecten die hen in aanraking brachten met de Antwerpse politie.   

 

3. Bronnen en methodologie  

 

De selectie van het bronnenmateriaal is zeer belangrijk voor een kwantitatief onderzoek. In dit geval 

was het de eerste keer dat deze bronnen zo uitgebreid geanalyseerd werden. Het was dus van groot 

belang om de bronnen vanuit een kritisch oogpunt te benaderen. De kritische houding van de 

historicus is nodig om de waarheid van de bronnen te controleren. Daarnaast moet de historicus 

gefocust omgaan met de bronnen om geen fouten in het onderzoek te maken. Met deze attitude in 

het achterhoofd zijn de reeks bronnen gekozen. Hieronder volgt een overzicht van de bronnen die 

gebruikt werden in de verschillende hoofdstukken van deze thesis. Daarnaast wordt aangehaald hoe 

deze bronnen benaderd werden.  

Deze bijdrage focust zich op een beschrijvende kwantitatieve analyse van de processen-verbaal van 

het Centraal Bureau26 van de Antwerpse politie voor de periode van 4 april 1883 tot en met 25 januari 

1884. De bronnen van waaruit deze thesis vertrok, bevinden zich in het archief van het Centraal Bureau 

van de Antwerpse politie in het Felixarchief van Antwerpen. In de bijlage van deze thesis zit een foto 

van enkele processen-verbaal. Ten tweede wordt gebruik gemaakt van de politiestatistieken van 

jaarverslagen van de Antwerpse en Brusselse politie. Deze statistieken werden opgesteld door 

professor De Koster. De resultaten daarvan staan in de bijlage. Deze cijfers zullen in de analyse gebruikt 

worden om vergelijkingen te maken tussen de cijfers van de PV’s van het Centraal Bureau en de 

 
26 Hoofdcommissariaat. 
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algemene politiestatistieken van Antwerpen, die ook PV’s van de wijkcommissariaten van Antwerpen 

bevatten. 

De bronnen van de processen-verbaal van het Centraal Bureau Antwerpse politie zijn in het verleden 

nog relatief weinig onderzocht. Lang werd gedacht dat de bronnen betreffende landloperij in 

Antwerpen in een ander archief zaten, namelijk in die van de politiewijken en niet in het 

hoofdcommissariaat. Daardoor was hier nog veel ruimte voor onderzoek. De processen-verbaal, die in 

deze thesis worden onderzocht, zitten onder het ‘algemene archief van de centrale werking’ van de 

Antwerpse politie. Deze situeert zich in het archief van de ‘veiligheid’ onder ‘publieke taken’ binnen 

het geheel ‘Archieven van de stad Antwerpen’. De bronnen zijn door hun goede bewaring eenvoudig 

te consulteren. Ze zijn afwisselend in het Nederlands en Frans neergeschreven. De adjunct-

commissarissen wisselden beide talen af. Het is onduidelijk waarom de processen-verbaal de ene keer 

in het Frans en de andere keer in het Nederlands geschreven zijn aangezien er geen enkel patroon in 

zit. Daarnaast volgt ieder proces-verbaal telkens een vast stramien. Eerst wordt de datum 

neergeschreven, daarna de persoon, meestal de adjunct-commissaris, die het proces-verbaal noteerde 

en dan alle gegevens van de geverbaliseerde persoon of de persoon die een verklaring aflegde. Op het 

einde van het proces-verbaalboek staat een alfabetische naamlijst om personen op te zoeken. Uit de 

bronnen bleek dat de politie veel belang aan het nauwkeurig registreren van vergrijpen en in het 

bijzonder landloperij hechtte. Het archief was dus zeer toegankelijk en indien gewenst, konden er 

foto’s van genomen worden. 

In tegenstelling tot de proces-verbaalboeken van de Antwerpse politie die beschikbaar zijn voor de 

jaren 1890, zijn deze voor 1883-1884 die ik gebruikte sterk gestandaardiseerd en bevatten de PV’s voor 

landloperij weinig verklaringen of getuigenissen die aan een kwalitatieve analyse kunnen worden 

onderworpen. Daarom blijft deze studie beperkt tot een beschrijvend kwantitatief onderzoek van de 

kenmerken van de geverbaliseerde personen. In totaal werden in deze thesis 1114 processen-verbaal 

van het Centraal Bureau van de Antwerpse politie geanalyseerd. De eerste werd op 4 april 1883 en de 

laatste op 25 januari 1884 opgetekend. Er is daarmee één van de elf proces-verbaalboeken van het 

Antwerpse Centraal Bureau die beschikbaar zijn in de Antwerpse politiearchieven in deze analyse 

opgenomen. Het eerste boek start op 1 april 1881 en het elfde boek eindigt op 10 augustus 1895. 

Aangezien de basiskenmerken van elk proces-verbaal – ook de niet-landloperij-gerelateerde – uit het 

genomen boek in de gemaakte databank27 werd opgenomen, hebben we een representatief beeld van 

de genoemde periode. Als laatste dient nog opgemerkt te worden dat foutieve dataregistratie omwille 

van een foutieve teksttranscriptie door de soms onduidelijk neergeschreven woorden of getallen in de 

 
27 Zie bijlage. 
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bronnen in minieme mate mogelijk is. Door de grote hoeveelheid data zijn de mogelijks foutieve 

interpretaties verwaarloosbaar. 

De analyse van de processen-verbaal vertrok vanuit het zelfgemaakte Excel-bestand met daarin de 

informatie uit de PV’s van het Centraal Bureau van de Antwerpse politie. Er is besloten om de gegevens 

in Excel te bundelen omdat het eenvoudig toelaat data te categoriseren en daarnaast een vlotte 

toegang heeft tot andere programma’s, zoals bijvoorbeeld SPSS28, om de data te analyseren. Daarin 

werden het nummer van het archiefbestand uit het Felixarchief, het nummer van het PV, de datum, 

de naam van de adjunct-commissaris en de gegevens van betichte, namelijk de naam, de voornaam, 

het geslacht, de woonplaats van de betichte, de geboorteplaats, het beroep, de leeftijdsgroep, de 

beroepscategorie, de geboorteplaatscategorie en eventuele opmerkingen opgenomen. Niet al deze 

zaken waren in de PV’s opgeschreven. Het geslacht van de betichte is aan de hand van zijn of haar 

voornaam bepaald. Bij onleesbare of niet-gekende, buitenlandse namen is het geslacht als onbekend 

gecategoriseerd. De beroepen werden in categorieën volgens de HISCO-classificatie onderverdeeld.29 

Ook de leeftijden werden in groepen onderverdeeld, per vijf jaar, startende van één tot vijf jaar. Dit 

zorgt voor een duidelijkere weergave van de leeftijden. De tabel om de leeftijden te analyseren is 

hierdoor overzichtelijker. De geboorteplaatscategorie is het laatste die er bijgevoegd is. De 

geboorteplaatsen zijn namelijk zeer uiteenlopend, waardoor een overzichtelijke analyse onmogelijk 

was. Er werd in de databank een onderscheid tussen de stad Antwerpen, de agglomeratie Antwerpen, 

de provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams en Waals-Brabant, West-Vlaanderen, 

Wallonië, Brussel (en zijn deelgemeenten), Duitsland, Nederland, Frankrijk, andere landen en 

onbekend gemaakt. Bij de meeste tabellen in deze thesis zijn bepaalde plaatsen gebundeld om de tabel 

overzichtelijker weer te geven. Zo zijn bijvoorbeeld Duitsland, Nederland, Frankrijk en andere landen 

vaak samengenomen onder de noemer ‘Buitenland’.  

Zoals gezegd heeft deze thesis tot doel om een beschrijvende kwantitatieve analyse te maken van het 

profiel van geverbaliseerde landlopers in Antwerpen in de jaren 1883-1884. In de thesis zullen enkele 

patronen besproken worden die opvielen. Op basis van een onderzoek van de profielen van landlopers 

wordt uitgemaakt wie van de landlopers wellicht door de politie werd gearresteerd en dus onvrijwillig 

in de politiegevangenis werd opgesloten enerzijds, en wie de landlopers waren die zich vrijwillig op het 

politiecommissariaat kwamen aanbieden om zich als landloper aan te geven anderzijds. Zoals gezegd 

waren de bronnen zeer gestandaardiseerd, waarbij er geen verdere uitleg neergeschreven stond. Bij 

bepaalde personen was dit wel het geval en die hadden een uitgebreider proces-verbaal. In deze 

gevallen zal er een heel beperkte kwalitatieve analyse worden gemaakt. Dit was echter uitzonderlijk in 

 
28 Statistical Package for the Social Science 
29 Kees Mandemakers, et al. HSN standardized, HISCO-coded and classified occupational titles. Amsterdam: 
IISG, 2018.  
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de archieven terug te vinden. Bij de landloperij-gerelateerde vergrijpen was ongeveer een dertigtal 

keer een opmerking toegevoegd. 

Deze analyse gebruikt geen bronnen van de veroordelingen en rechtszaken, maar louter van de 

processen-verbaal. Deze geven wel een goede indicatie van de politieoptredens ten aanzien van 

landloperij in de gehele stad Antwerpen weer, aangezien de bronnen uit het hoofdcommissariaat 

komen en hier veel meer processen-verbaal voor landloperij werden opgesteld dan door de diverse 

wijkcommissariaten van de stad, naar schatting bijna de helft van alle processen-verbaal voor 

landloperij in de stad.30 Aangehouden landlopers werden standaard naar het hoofdcommissariaat 

begeleid.31  Deze thesis kan daarmee aantonen hoeveel landlopers geverbaliseerd werden en kan 

daardoor als bron dienen om die te vergelijken met andere steden. Daarnaast zal deze analyse, zoals 

eerder gezegd, een beeld schetsen van de individuele landlopers, waarmee deze thesis de weg inslaat 

van new history from below. 

Vercammen gebruikt in zijn doctoraat eveneens de methode van new history from below en 

levensloopanalyses. Hiermee bedoelt hij dat individuele ervaringen van de landloper moeten worden 

belicht om historische veranderingen van en rond het individu beter te kunnen begrijpen. Hij wil dit 

specifiek toepassen door de omgevingsruimte van de landlopers zelf in beeld te brengen. Deze kunnen 

ons meer inzicht geven hoe de relatie tussen landlopers en het beleid was. History from below is dus 

een insteek in de geschiedschrijving die de bredere context van een individu wil achterhalen. Dit is een 

tak van de microgeschiedenis die Carlo Ginzburg met zijn ‘paradigmo indizario’ introduceerde. Hierbij 

is het de bedoeling dat alle kleine details worden onderzocht zodat op die manier een beter beeld van 

de geschiedenis kan ontstaan. 32  Deze thesis zal net als bij Vercammen en Debackere zich laten 

inspireren door deze vorm van de geschiedschrijving en niet de strikte methode ervan toe passen. In 

deze thesis zullen er dus geen levensloopanalyses toegepast worden. Dit zou ons enerzijds te ver van 

de probleemstelling leiden en anderzijds laat het bronnenarsenaal weinig levensloopanalyse toe. De 

beperkte aanwezigheid van egodocumenten van landlopers maakt het moeilijk om een volledige 

levensloopanalyse van de landloper te schetsen. 

Deze thesis behandelt dus niet alles inzake landloperij. Dit onderzoek beperkt zich tot de rol van de 

politie binnen het lokale beleid ten aanzien van landlopers. Om het volledige vervolgingsbeleid in beeld 

te brengen, zouden ook de politierechtbanken moeten betrokken worden. Daarnaast is de politie in 

haar dagelijkse werking ook afhankelijk van de stedelijke overheden. Antwerpen was een grote 

 
30 Dit komt aan bond in de kwantitatieve analyse. 
31 Margo De Koster, “Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende - 
begin twintigste eeuw”, in Werken aan de stad, stedelijke actoren en structuren in de Zuidelijke Nederlanden 
1500-1900, door Margo De Koster e.a. (Brussel: VUB Press, 2011), 258. 
32 Marc Boone, Historici en hun métier, een inleiding tot de historische kritiek (Gent: Academia Press, 2015), 
226. 
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havenstad die daardoor voor verschillende uitdagingen stond op vlak van immigratie, misdaad, 

prostitutie en ordehandhaving. De focus van de politie lag dus niet enkel op landloperij. De stad 

bepaalde mee waar de politie zich vooral op toelegde. Het optreden van de politie ten aanzien van 

landloperij geeft dus geen totaalbeeld weer van de manier waarop het fenomeen landloperij werd 

aangepakt in Antwerpen, maar met de politie komt wel een cruciale eerste actor in beeld. Het waren 

immers de agenten op het terrein die oordeelden of er al dan niet sprake was van de overtreding 

landloperij en dat als dusdanig in een proces-verbaal registreerden.33  De cijfers uit deze analyse 

kunnen niet gebruikt worden om historische conclusies te trekken, maar dienen eerder als vertrekpunt 

om vergelijkingen te maken met andere analyses van andere jaren of steden. Ze kunnen eveneens 

naast analyses gelegd worden van jaarverslagen van politiestatistieken of studies betreffende de 

Rijksweldadigheidsinstellingen zoals de werken van Lotte Bosmans 34 , Pieter Boeynaems 35 , Tony 

Lannoyé36, Peter Van den Broeck37 en Bart Willems38. 

 

4. Opbouw van de thesis  

 

Dit onderzoek wil dus een bijdrage leveren tot het onderzoek van de aanpak van landloperij in 

Antwerpen. Voordat de beschrijvende analyse aan bod komt, wordt er nog uitleg gegeven over het 

fenomeen landloperij doorheen de tijd. Een groot deel van de historiografie onderzoekt namelijk hoe 

‘een landloper’ werd gedefinieerd in verschillende perioden. Het is dus belangrijk om de betekenis van 

het woord in zijn context te kunnen plaatsen. 

In het eerste hoofdstuk worden de processen-verbaal van het Centraal Bureau van de Antwerpse 

politie toegelicht. Eerst wordt er een overzicht gegeven van alle PV’s en wat daarbij opviel. Daarna 

wordt er toegespitst op de bronnen waarin landloperij-gerelateerde vergrijpen aanwezig waren. 

Hierbij worden de verschillende vergrijpen inzake landloperij besproken en wat de opvallendste 

 
33 De Koster, “Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende - begin 
twintigste eeuw” , 260-62. 
34 Lotte Bosmans, ‘“Ik wil wel werken”: Zelfrepresentatie bij landlopers in de Rijksweldadigheidskolonies aan 
het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw’ (Masterproef, Universiteit Leuven, 2019). 
35 Peter Boeynaems, ‘Het Belgische landlopersbeleid tijdens het interbellum. De wisselwerking tussen beleid, 
instelling en individu aan de hand van een kwalitatieve en kwantitatieve benadering’ (Masterproef, Universiteit 
Gent, 2011). 
36 Tony Lannoyé, ‘Landlopers en bedelaars in het bedelaarsgesticht van Merksplas op het einde van de 
negentiende eeuw’ (Masterproef, Universiteit Gent, 2004). 
37 Peter Van den Broeck, ‘Een levenslooponderzoek naar landlopers opgenomen in de 
Rijksweldadigheidskolonie van Wortel of de strafinstelling van Merksplas (1955-1980)’ (Masterproef, 
Universiteit Gent, 2006). 
38 Bart Willems, “Een gevaar voor de maatschappij: het profiel van professionele bedelaars en landlopers in het 
bedelaarsgesticht te Merksplas (1880-1914)” (Masterproef, Universiteit Leuven, 2007). 
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patronen daarin waren op basis van leeftijd, geslacht, beroep en geboorteplaats. De zaken die daarbij 

aan het licht kwamen, worden aan de literatuur getoetst. 

In het tweede hoofdstuk wordt er verder op de bevindingen ingegaan die het eerste hoofdstuk aan 

het licht bracht. Er wordt daarbij concreet onderzocht of de oudere groepen zich sneller gingen 

aanmelden in het politiekantoor, hoe dat kwam en welke indicaties daarvoor waren. Daarnaast wordt 

nagegaan of er algemene patronen, inzake beroepscategorie en geboorteplaatscategorie, aanwezig 

zijn binnen de oudere groepen. Er wordt daarbij gekeken of de sociaaleconomische crisis die er heerste 

in de jaren 1880, de wintermaanden en de omvorming van Antwerpen van een regionaal 

textielcentrum naar internationale haven invloed hadden op oudere mannen om zich eventueel sneller 

te gaan aanmelden ten opzichte van jongere mannen. 

In het volgende hoofdstuk verschuift de aandacht naar de jonge mannen. Antwerpen had zich 

omgevormd tot een wereldhaven en had daarvoor veel arbeidskrachten nodig in de haven. Jonge 

mannen beantwoordden vaak aan het nodige profiel. Het overaanbod aan arbeiders resulteerde in 

een deel jonge mannen die op straat en vervolgens in de landloperij terecht kwamen. In dit hoofdstuk 

wordt onderzocht of de steeds meer gemoderniseerde politie zich focuste op deze jonge mannen 

inzake het arresteren van landlopers. Armoede en landloperij werden namelijk een steeds groter 

probleem in het straatbeeld, waarvoor oplossingen nodig waren. 

In het laatste hoofdstuk worden de genderverschillen belicht. Tijdens het onderzoek viel het op dat 

vooral mannen sterk binnen de landloperij vertegenwoordigd waren. In de bronnen kwamen heel 

weinig vrouwen voor. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe dat kwam. Naar het einde van de 

negentiende eeuw toe vonden vrouwen namelijk ook steeds meer hun weg naar Antwerpen. Dit werd 

niet vertaald in het stijgen van het aantal vrouwen binnen de landloperij. Het hoofdstuk wordt 

vervolgens net als bij de voorgaande hoofdstukken met een tussentijds besluit afgesloten. De aparte 

besluiten van elk hoofdstuk komen dan samen in het algemeen besluit waar een antwoord op de 

probleemstelling(en) wordt gegeven. 
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5. Het fenomeen ‘landloperij’ 

 

Deze thesis handelt concreet over het profiel van de landloper in de jaren 1883-1884. Daarom staat 

dit hoofdstuk eerst stil bij het fenomeen landloperij doorheen de tijd. De focus ligt op hoe de 

autoriteiten omgingen met landlopers en welke maatregelen er ze namen om landloperij in de 

maatschappij te voorkomen. De betekenis van het begrip landloper veranderde doorheen de tijd. Tim 

Cook onderzocht hoe historici omgingen met de term. Hij haalde aan dat veel studies landloperij teveel 

vanuit één perspectief benaderen. Vele historici bekijken landloperij vanuit de wetgeving om zo te 

achterhalen hoe in een bepaalde periode landlopers werden gezien. Hierdoor houden de meeste 

historici volgens hem te weinig rekening met de landloper als individu. Ze worden te vaak over dezelfde 

kam geschoren.39 Vermoedelijk kwam dat omdat er heel veel bronnen, opgesteld door politie en 

justitie, beschikbaar zijn over landlopers.  

De politie/ordebewaking heeft in de geschiedenis namelijk lang de opdracht gehad om landlopers te 

verbaliseren. Overheden zagen landloperij lang als een vorm van criminaliteit.40 Vandaag wordt het 

gezien als iemand die dakloos is. In ons land kan je er sinds 1993 niet meer voor vervolgd worden, 

dankzij de afschaffing van de Belgische wet op beteugeling van de landloperij.41 Deze thesis zal zich 

niet toespitsen op hoe het landlopers is vergaan in de middeleeuwen, waar ze als criminelen door de 

overheid beschouwd werden.42 Dit staat enerzijds te ver van de tijdsperiode in deze verhandeling. 

Anderzijds varieerde het in de middeleeuwen van plaats tot plaats hoe mensen omgingen met 

landloperij. Er was namelijk geen centrale autoriteit die met behulp van een wetgeving het probleem 

landloperij aanpakte. Elke regio, stad, dorp pakte het probleem van landlopers op hun manier aan. Het 

zou dus ook niet lukken om in enkele alinea’s het fenomeen landloperij in de middeleeuwen te 

bespreken. Daarom zal de wetgeving inzake dit thema hier behandeld worden tussen het einde van de 

achttiende eeuw en 1891. 

Op het einde van de achttiende eeuw was er grote toename van het aantal loonarbeiders die 

rondzwierven in Vlaanderen. 43 Er was een beginnende industrialisering van West-Europa bezig, die 

 
39 Tim Cook, Vagrancy: Some new perspectives (Londen, 1979), vii. 
40 Jennifer Davis, “Urban policing and it objects: Comparative themes in England and France in the second half 
of the nineteenth century”, in Policing Western Europe. Politics, professionalism, and public order, 1850-1940, 
door Clive Emsley en Barbara Weinberger (New York, 1991), 4-5. 
41 ‘Vandaag 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in Wortel- en Merksplas-Kolonie’, Koloniën 
van Weldadigheid, 1 maart 2018, https://www.kolonienvanweldadigheid.eu/nieuws/vandaag-25-jaar-na-de-
afschaffing-van-de-wet-op-de-landloperij-wortel-en-merksplas-kolonie. 
42 Leo Lucassen, “Eternal vagrants? State formation, migration, and travelling groups in Western-Europe, 1350-
1914”, in Migration, migration history, history. Old paradigms and new perspectives, door Jan Lucassen en Leo 
Lucassen (Bern, 2005), 233. 
43 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, “L’Invention de la Prison Moderne”, Paedagogica Historica 26, nr. 2 (1990): 
72. 



  
 

                                                      16 
 
 

vooral in de negentiende eeuw voor werkgelegenheid in de industriesectoren zorgde. 44  Dit ging 

gepaard met de opbouw van het Belgische spoorwegennetwerk. Hierdoor bereikten mensen 

makkelijker de stad en was er genoeg arbeidersaanbod om in de industriesectoren aan de slag te gaan. 

Niet iedereen vond werk door het overaanbod aan werkkrachten en zo steeg het aantal mensen 

zonder dak boven het hoofd en zonder werk. Dit resulteerde in een vermeerdering van ordonnanties 

tegen landloperij. 

Tijdens het Franse, Napoleontische bewind in Vlaanderen ontwikkelde er zich een betere registratie 

van landloperij. Dit stond in het verlengde van een betere controle op de maatschappij in navolging 

van het achttiende-eeuwse verlichte denken die zich uitte op politiek vlak. In Frankrijk waren ze op het 

einde van de achttiende eeuw van mening dat alles en dus ook de orde in de maatschappij 

construeerbaar is. Armoede is bijgevolg te voorkomen en op te lossen. Ofwel moesten landlopers 

ergens tewerkgesteld worden en indien ze te lui waren om te werken, werden ze als een crimineel 

beschouwd en vervolgd. Landlopers verdienden dus een straf/vervolging. De wet Code Pénal van 1810 

bevestigde dat. Deze betekende dat landlopers een gevangenisstraf konden krijgen van drie tot zes 

maanden. 45  De gevangenisstraf moest de landloper doen inzien dat hij fout bezig was en in de 

toekomst het juiste pad moest volgen.  

De Code Pénal hield in dat de rechter de mogelijkheid had om de landloper te straffen. Er waren 

verschillende categorieën van straffen. De straf hing af van in welke categorie de landloper geplaatst 

werd. De eerste categorie waren de zieke en oudere landlopers, diegene die er niet zelf voor gekozen 

hadden. Zij werden gestuurd naar een vrije landbouwkolonie in Wortel. Een tweede categorie waren 

de valide bedelaars. Deze werden als te lui gezien om te willen werken. De laatste categorie was de 

maisons de détention. Dit waren de stelende en drinkende landlopers. De tweede en derde categorie 

werden in Vlaanderen naar de instelling in Merksplas gestuurd. Deze was repressiever dan het regime 

van de landloperskolonie in Wortel. In beide kolonies was het de bedoeling om de landloper om te 

vormen tot een burger die in het dagelijkse leven kan re-integreren. Een regime van tucht, orde, religie 

en tewerkstelling moest het genezingsproces volgens de overheid versnellen. Wanneer de landloper 

het vooropgestelde regime volgde, kreeg hij bijstand. Indien hij niet meewerkte, werd hij harder 

aangepakt. 46 Sociale bijstand had in de negentiende eeuw een andere betekenis dan nu. Nu is het 

vooral de bedoeling om mensen te ondersteunen. Toen was het een palliatieve, politiek getinte 

bijstand. De bedoeling was om de landloper te overtuigen van ofwel een liberaal of katholiek 

 
44 Dirk Van Damme, “The Confinement of Beggars in Eighteenth-Century France: The Population of Some 
’Hopitaux Généraux ’ and ‘Dépöts de Mendicité’”, Paedagogica Historica 26, nr. 2 (1990): 117. 
45 Marie-Hélène Renaut, “Vagabondage et Mendicité: Délits périmés, Réalité Quotidienne?”, Revue Historique 
298, nr. 2 (1998): 310. 
46 Van den Broeck, “Een levenslooponderzoek naar landlopers opgenomen in de Rijksweldadigheidskolonie van 
Wortel of de strafinstelling van Merksplas (1955-1980)”; 19-20. 
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gedachtegoed en de repressie lichter te maken.47  De bijstand moest de landloper sneller helpen 

‘genezen’ van zijn probleem om zo vlug mogelijk terug in de arbeidsmarkt terecht te komen. 

In 1848 werd een wet opgericht die het onderscheid tussen landlopers en bedelaars moest 

verscherpen. Zodoende dat elk een ander traject volgde binnen de instellingen. Voorafgaand aan het 

jaar 1848 kon een landloper vrijwillig zich laten opsluiten als die daarvoor toestemming kreeg van de 

onderstandsgemeente. Deze gemeente stond in voor de kosten van de landloper tijdens het verblijf.48 

Vercammen haalt aan dat deze praktijk niet vaak voorkwam.49 Een praktijk die wel veel voorkwam, 

waarbij de toestemming van de onderstandsgemeente niet nodig was, was dat de landloper zich naar 

de Rijksweldadigheidskolonie zelf begaf of zich aanmeldde bij de politie. Het vervolg van deze 

procedure van de veroordeling verliep vervolgens op dezelfde manier als wanneer de politie een 

landloper arresteerde.50 De wet van 1848 zorgde er ook voor dat een buitenlandse landloper die werd 

uitgezet51 kon kiezen aan welke grens hij werd geplaatst.52 

In 1866 werd de wet aangepast omdat het onderscheid tussen landlopers en bedelaars in de praktijk 

nog steeds weinig werd gemaakt. De nationale wetgeving werd dus niet volledig nageleefd.53 Dit was 

ook het geval in sommige steden, zoals Antwerpen. Daarom is het interessant om in deze thesis de 

stad eens nader te belichten. De wet van 1866 moest dus het onderscheid tussen een landloper en 

bedelaar uitklaren. In 1891 werd de wet nogmaals aangepast om duidelijkheid te scheppen. Een ander 

probleem dat de wet aanpakte was de sociale bijstand. Tot in 1891 moest de gemeente vanwaar de 

landloper afkomstig was instaan voor diens zorg. Het was dus mogelijk dat de gemeenten de zorg van 

een landloper probeerden door te schuiven naar een andere gemeente om de kost van de armenzorg 

te beperken. De ganse wetgeving rond landloperij was dus niet waterdicht.  

Naarmate de negentiende eeuw vorderde, steeg het aantal landlopers dankzij de groeiende economie. 

Dit liep gelijk met een stijgende proletarisering. De armoede in de steden werd groter en dat liep gelijk 

met meer steelgedrag. Hierdoor was er meer nood aan ordehandhaving. Dit zorgde dus voor de 

uitbreiding van het politiewezen en steeds duidelijkere wetgeving. De bijstand ontwikkelde ook naar 

een preventieve hulpverlening, waarbij de arme bevolking zich aanleerde voor zichzelf te zorgen, 

 
47 Depreeuw, Landloperij, bedelarij en thuisloosheid. Een socio-historische analyse van repressie, bijstand en 
instellingen, 393. 
48 Vercammen en Winter, ‘Een dwalend bestaan?: Mobiliteit bij veroordeelde landlopers in België (1870-
1914/30)’, 59. 
49 Vercammen, “Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)”, 85. 
50 Ibid, 85-6. 
51 Uitgezet = verbannen. 
52 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-1880”, 
150. 
53 Depreeuw, Landloperij, bedelarij en thuisloosheid, 347-353. 
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waarbij het repressieve gedachtegoed langzaam aan voor een deel verdween.54 Dat ging gepaard met 

het socialisme die naar het einde van de negentiende eeuw toenam in België. In 1891 resulteerde dat 

dus in een aanpassing van de wet waarbij gepoogd werd alle voorgaande problemen op te lossen. De 

wet Le Jeune – wet ter beteugeling van landloperij en bedelarij - definieerde een landloper als iemand 

die geen geld op zak had om brood te kopen.55 Deze wet legde de vrije interpretatie van de vorige 

wetgeving aan banden. 

De Wet Lejeune van 1891 zou meer dan honderd jaar standhouden. In 1993 werd de wetgeving 

opgeheven. Deze ‘Wet ter beteugeling van de landloperij’ hield nog steeds het onderscheid tussen een 

vrijwillige en onvrijwillige landloper. De eerste werden in een repressiever regime geplaatst voor een 

termijn die varieerde tussen de twee en zeven jaar.56 De onvrijwillige landlopers werden in een tehuis, 

waar bijstand primeerde en waar ze voor een onbepaalde duur bleven, geplaatst. In beide plaatsen 

was men verplicht te werken in de mate dat het mogelijk was. De vernieuwing in de wet was dat er 

meer aandacht was voor het individuele traject van de landlopers. Iedere landloper volgde een 

aangepast project om hem zo snel mogelijk in staat te stellen voor integratie in de maatschappij. De 

wetgeving zorgde voor een daling van het aantal landlopers.  

  

 
54 Catharina Lis en Guy Vanthemsche, “Sociale zekerheid in historisch perspectief”, in De sociale zekerheid 
verzekerd. Referaten van het 2251e Vlaamse wetenschappelijke economische congres, door Marc Despontin en 
Marc Jegers (Brussel: VUB Press, 1995), 53-4. 
55 ‘Vandaag 25 jaar na de afschaffing van de wet op de landloperij in Wortel- en Merksplas-Kolonie’. 
56 Yves Pluym, “De rijksweldadigheidskoloniën te Merksplas ten tijde van het interbellum” (Masterproef, 
Universiteit Gent, 2004), 26. 
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KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE PROCESSEN - VERBAAL  

 

HOOFDSTUK 1: Overzicht van de PV’s van het Centraal Bureau van de 

Antwerpse politie, april 1883-januari 1884 

 

1. Overzicht van alle PV’s van het Centraal Bureau 

 

Landloperij-gerelateerde vergrijpen vormden de belangrijkste categorie binnen de PV’s van het 

Antwerpse hoofdcommissariaat van de politie. Naast landloperij zijn daar ook de vergrijpen banbreuk 

en het ontvluchten van de Rijksweldadigheidskolonies bijgerekend. Van de 1114 PV’s uit de periode 

van 3 april 1883 tot en met 24 januari 1884 hadden 566 PV’s te maken met landloperij-gerelateerde 

vergrijpen, iets meer dan de helft dus. In de PV’s van de wijkbureaus zijn naar verhouding veel minder 

landloperij-gerelateerde zaken terug te vinden57, wat erop wijst dat landloperijzaken in de meeste 

gevallen op het hoofdcommissariaat van politie werden geregistreerd. Enerzijds doordat agenten 

gearresteerde personen naar het hoofdcommissariaat brachten58 of anderzijds doordat personen in 

moeilijkheden er zich zelf kwamen aanmelden.59  

Er zijn 566 PV’s voor de relatief korte bestudeerde periode van 9 maanden in 1883-1884. Aan de hand 

van extrapolatie betekent dat 755 PV’s op 12 maanden of een jaar. De cijfers van de jaarverslagen van 

de Antwerpse politie halen aan dat er voor het jaar 1883, 1715 personen inzake landloperij en bedelarij 

zijn geverbaliseerd. Een groot deel van die PV’s, inzake landloperij, werd dus in het 

hoofdcommissariaat opgesteld. Ongeveer 9 op de 1000 personen werd in Antwerpen als 

landloper/bedelaar in 1883 geverbaliseerd. Dit is vergeleken met Brussel een stuk minder voor het jaar 

1883. In Brussel werden er 4392 PV’s geregistreerd voor landloperij en bedelarij. Dat betekende 26 op 

1000 personen. In Brussel was het aandeel PV’s voor landloperij en bedelarij beduidend groter dan in 

Antwerpen. In Brussel waren in dat jaar 37,2% landloperij-gerelateerde PV’s van het totaal en in 

Antwerpen 15,4%.’60  

De overige PV’s die werden opgemaakt door het Centraal Bureau van de Antwerpse politie in de 

onderzochte periode betroffen in de eerste plaats inbreuken door mensen die hun honden uitlieten 

 
57 Zie de percentages vermeld voor de 2de wijk in Antwerpen door De Koster, ‘Politieoptredens…’, 2011. 
58 De Koster, “Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende - begin 
twintigste eeuw”, 258. 
59 Er zijn hiervan enkele indicaties in de bronnen, die later aan bod komen. 
60 “Verslag over het Bestuur en de Zakentoestand van de stad Antwerpen, misdaden, wanbedrijven en 
overtredingen, jaren 1883 en 1884”. 
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zonder leiband (19%) en daarnaast ook openbare ordeverstoringen, geweldzaken61, weerstand aan de 

politie, diefstal en ook de eerste verkeersovertredingen62 komen op. In onderstaande tabel vindt u de 

misdaden terug in volgorde van meest naar minder voorkomend. 

Tabel 1: Soorten overtredingen in de PV’s van het Centraal Bureau (steekproef 1883-1884) 

Misdaad Aantal Percentage63 Cumulatief 

percentage64 

Landloperij-gerelateerd  566 50,1 50,1 

Dieren zonder leiband  212 19,0 69,1 

Andere openbare ordeverstoringen  66 5,9 75,0 

Geweldzaken  51 4,6 79,6 

Diefstal 37 3,3 82,9 

Weerstand aan de politie 37 3,3 86,2 

Verkeersovertredingen 35 3,1 89,3 

Varia 30 2,7 92,0 

Misdaad onbekend of onduidelijk  80 7,2 99,2 

Totaal 1114 100 99,2 

 

De gemiddelde leeftijd van alle geverbaliseerde personen, dus niet enkel van de ‘landlopers’, is 36,71 

jaar. De mediaan ervan is 35 jaar. De gemiddelde leeftijd van de bevolking is aan de hand van een 

gewogen gemiddelde berekend. Er zijn enkel cijfers per 10 jaar, doordat bevolkingstellingen om de 10 

jaar plaats vonden. Voor het jaar 1880 is het gewogen gemiddelde van de bevolking 25 jaar.65 Dit werd 

berekend aan de hand van het aantal personen per leeftijdsjaar dat werd vermenigvuldigd met het 

leeftijdsjaar. Vervolgens werd dit door het aantal opgenomen personen in de statistiek gedeeld. De 

gemiddelde leeftijd van alle geverbaliseerde personen lag dus een stuk hoger. Dat was te wijten aan 

het feit dat de politie weinig minderjarigen verbaliseerde. Eén van de uitzonderingen was het 

voorbeeld van de 12-jarige Henricus Lafond die beticht werd van belediging. Een 28-jarige 

kleermaakster, Rosalia Perica klaagde hem aan “omdat hij op de Vrijdagsmarkt haar met behulp van 

een stok besmeurde met mensendrek en stampte”. Vervolgens heeft de moeder van de jongen een 

verklaring op het politiebureel moeten geven.66 Verder was het uitzonderlijk dat kinderen in een PV 

 
61 Zoals slagen en verwondingen bijvoorbeeld. 
62 Zoals foutief parkeren van een wagen bijvoorbeeld. 
63 Deze percentages zijn telkens afgerond, daarom komt deze tabel niet perfect op 100 % uit. 
64 Het komt niet exact op 100 uit, omdat er met afgeronde cijfers in de tabel is gewerkt. 
65 ‘Statistique de la Belgique. Population. Récensement général du 31 décembre 1880’ (Brussel: Ministerie van 
Binnenlandse zaken, 1884). 
66 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884” (Antwerpen, z.d.), BE SA 74671, Felixarchief, 971. 
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voorkwamen. In de twintigste eeuw in Antwerpen bleek dat jongeren vaker informeel, dus zonder een 

officieel PV, door de politie werden gewaarschuwd.67 Dat verklaart mogelijks deels waarom jongeren 

op het einde van de negentiende eeuw opvallend afwezig zijn in PV’s. De onderstaande grafiek toont 

de verschillende leeftijdsgroepen voor alle PV’s. De grootste groepen bevinden zich tussen 21 en 40 

jaar, met vooral tussen 31 en 35 jaar de meeste processen-verbaal. In de PV’s van landloperij kwamen 

helemaal geen kinderen voor, buiten één uitzondering. Dit komt later in deze thesis aan bod. 

Figuur 3: Leeftijdsgroepen in alle processen-verbaal uit de steekproef 

 

 

 

2. PV’s voor landloperij-gerelateerde vergrijpen 

 

Onder de noemer landloperij hebben we dus verschillende gerelateerde vergrijpen gebundeld. Deze 

waren, naast landloperij zelf, het ontvluchten van een Rijksweldadigheidskolonie en banbreuk. Het 

begrip landloperij omvat dus meerdere zaken. In praktijk was het begrip zeer rekbaar. Landlopers 

werden doorheen de tijd en ruimte vervolgd naargelang de verschuivende prioriteiten van de 

ordehandhavers. 68  In de praktijk69  kon een politieagent vaak zelf beslissen wie hij aanhield voor 

 
67 Margo De Koster en Herbert Reinke, “Geheimen van jongeren: De Antwerpse jeugd en haar nachtleven in de 
vroege twintigste eeuw”, Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit 2 (2012): 43. 
68 Nicolas Rogers, ‘Policing the poor in eighteenth-century London: The vagrancy laws and their administration’, 
Social History 24 (1991): 127–47. 
69 Tot de wet van 1891, zie Inleiding - fenomeen landloperij. 
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landloperij.70 In veel studies wordt er kritiek gegeven op hoe de auteur het begrip definieerde. Er is 

veel discussie over wat een landloper exact is. Vercammen gaf bijvoorbeeld kritiek op historicus Cook 

dat hij de begrippen omtrent landloperij zelf in vraag vergat te stellen. 71  Hij doelt daarmee op 

begrippen als landlopers, vagebonden of zelfs migranten etc. Vercammen doelt hiermee op het feit 

dat de gekozen term een grote invloed heeft op hoe de lezer iets interpreteert. Er moet daarover dus 

duidelijkheid zijn. Debackere doet dit bijvoorbeeld nadrukkelijk in haar doctoraat. Ze duidt aan dat in 

haar doctoraat vreemdeling, nieuwkomer en immigrant op een buitenlandse nieuwkomer slaan.72 

Daarom wordt in deze thesis de bredere definitie ‘landloperij-gerelateerd’ gehanteerd. Het is dus van 

belang dat er ook duidelijkheid rond termen als landloper bijvoorbeeld wordt geschept en omwille van 

die reden werd hieraan in de inleiding van deze thesis uitgebreid aandacht aan besteed. In deze thesis 

worden de verschillende vergrijpen uit onderstaande tabel onder de noemer landloperij geplaatst.  

Tabel 2: Soorten landloperij-gerelateerde vergrijpen (steekproef 1883-1884) 

Soort landloperij Aantal Percentage 

Landloperij 538 95,1 

Banbreuk 24 4,2 

Vluchten uit instelling 5 0,9 

Onduidelijk 1 0,2 

Totaal 566 100,0 

 

In bovenstaande tabel vermelden we de verschillende soorten landloperij-gerelateerde vergrijpen. 

95% betrof de betichting van landloperij (waarvan 3 gevallen in combinatie met diefstal). Banbreuk 

(van uitdrijving) omvat 4,2%. Banbreuk betekende dat de persoon terugkeerde naar de stad na een 

eerdere uitzetting omwille van landloperij. Het vluchten uit de instelling kwam heel uitzonderlijk voor 

in de bronnen. Landlopers werden gemiddeld vijf keer opnieuw naar de kolonie gestuurd.73 Aangezien 

deze thesis maar een tijdsperiode van een jaar behandeld leek het weinig zinvol te onderzoeken of 

bepaalde landlopers meer dan één keer voorkomen in de bronnen. Eenmaal een landloper naar de 

kolonie werd gestuurd moest hij daar X-aantal maanden verblijven tot hij in staat was om terug op 

eigen benen te staan. Indien de landloper zichzelf klaar vond om de kolonie te verlaten kon hij dat 

vragen aan de instelling waar hij verbleef. In de praktijk gebeurde het dat de kolonies daarmee 

 
70 De Koster, “Politieoptredens en het dagelijks ordenen van de stad Antwerpen, eind negentiende - begin 
twintigste eeuw”, 260-62. 
71 Vercammen, “Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)”, 14. 
72 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-1880”, 
36. 
73 Vercammen en Winter, “Een dwalend bestaan?: Mobiliteit bij veroordeelde landlopers in België (1870-
1914/30)”, 58. 
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instemden. 74  Op voorhand leek de kans klein dat bepaalde personen binnen een jaar opnieuw 

geverbaliseerd werden, aangezien ze pas de kolonie mochten verlaten wanneer het tij voor hen 

gekeerd was. Ze hadden dus toekomstperspectieven en liepen niet het gevaar om meteen weer in de 

landloperij te verzeilen.  

Toch waren er enkele voorbeelden die aantonen dat dezelfde persoon mogelijks opnieuw 

geverbaliseerd werd. Zo is er het voorbeeld van de 38-jarige werkman Jean Baptiste Bruggemans uit 

Antwerpen. Hij werd op 17 april 1883 geverbaliseerd door Adjunct Roose voor landloperij.75 Op 29 

oktober van datzelfde jaar werd er een Joannes Baptiste Bruggemans uit Antwerpen, dagloner en 39 

jaar geverbaliseerd.76 Het is mogelijk dat dit om dezelfde persoon gaat. Het is eveneens mogelijk dat 

dit een naamgenoot was. Joannes en Jean zijn wel verschillend, maar zijn wel naamvarianten van 

elkaar. Een tweede voorbeeld is de 49-jarige Albertus Adolf Casteels uit Antwerpen, zonder beroep, 

die op 17 juli 1883 werd geverbaliseerd.77 Op 11 december 1883 werd opnieuw een 49-jarige Albertus 

Adolf Casteels zonder beroep opgenomen in de PV’s.78 Mogelijks gaat het hier opnieuw om dezelfde 

persoon.  

Verder waren er nog enkele andere namen die twee keer voorkwamen in de bronnen. De voornamen, 

leeftijd en beroepen waren niet altijd hetzelfde, maar vaak wel gelijkaardig zoals bij Jean en Joannes. 

Mogelijks is dit te wijten aan een onnauwkeurige registratie of een naamgenoot. Het is dus niet met 

zekerheid te zeggen dat het wel telkens om dezelfde persoon ging. Indien het wel dezelfde persoon 

was, toont dit mogelijks aan dat de persoon niet de verplichte aantal maanden in de kolonie had 

verbleven. Dit kan op meerdere zaken wijzen, namelijk dat de persoon nooit veroordeeld was om zijn 

tijd in de kolonie te zitten, hij ontsnapt was of vroeger was vrijgelaten. De hier onderzochte bronnen 

bieden echter te weinig informatie om dit te kunnen nagaan. De PV’s vermeldden logischerwijs niet of 

de geverbaliseerde persoon vervolgens ook vervolgd en veroordeeld werd en naar welke kolonie hij of 

zij mogelijk werd gestuurd, aangezien dat pas later gebeurde. De bronnen van de verschillende 

landloperskolonies in België, de inschrijvingsregisters, zouden dus naast de proces-verbaalboeken 

moeten worden gelegd van de Antwerpse politie om te kijken of een bepaalde landloper in de PV’s en 

in de bronnen van de kolonies voorkomt. Hierbij is het echter nog steeds mogelijk dat het om een 

naamgenoot gaat. De opsluitingdossiers gaven leeftijd, geboorteplaats, gezinssamenstelling, beroep 

en eerder opgelopen veroordelingen weer. Daarnaast waren hierin ook enkele correspondenties van 

en met veroordeelde mannen teruggevonden. Er werden eveneens zaken aan oudere dossiers van de 

landlopers toegevoegd, waardoor we een beter beeld van de levensloop van de landlopers krijgen. 

 
74 Vercammen, “Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)”, 91. 
75 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 456. 
76 Ibid, 1151. 
77 Ibid, 811. 
78 Ibid, 1342. 
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Daaruit bleek dat landlopers niet altijd omwille van hun mobiel bestaan werden gearresteerd, maar 

ook omdat ze als ‘lastpakken’ door de lokale autoriteiten werden gezien.79 Daarnaast toonden de 

registers aan dat landlopers vaak meerdere keren werden veroordeeld en dat landlopers zichzelf 

kwamen aangeven omdat ze de Rijksweldadigheiskolonies als laatste toevluchtsoord zagen. Het 

bijkomend raadplegen van de archieven van de landloperskolonies was helaas niet mogelijk in het 

kader van dit thesisonderzoek als gevolg van de corona-maatregelen. 

 

3. Verschillende vormen van landloperij 

 

Zoals eerder gezegd, waren de bronnen vaak zeer gestandaardiseerd. Bij de meeste PV’s was de 

landloper geregistreerd met ‘beticht van landloperij’ zonder verdere uitleg. Bij de andere betichtingen, 

bijvoorbeeld bij banbreuk, waren er soms wel opmerkingen bij het proces-verbaal neergeschreven. Zo 

was er het voorbeeld van Mathieu Coolen, 26 jaar, schoenmaker en afkomstig uit Maastricht, 

Nederland. Hij was geverbaliseerd voor banbreuk op 16 april 1883. In het verslag stond dat hij al eens 

eerder was gearresteerd omdat hij in staat van landloperij verkeerde. Hij had ook zes maanden in de 

gevangenis gezeten vanwege diefstal. Dit proces-verbaal werd vervolgens naar de rechtbank 

doorgestuurd.80 Indien er een opmerking in het PV geschreven was, vermeldde het proces-verbaal 

ofwel dat de persoon gevlucht was of de reden waarom hij verbannen was. Het is mogelijks dat enkel 

voor meer opvallende zaken of personen, bijvoorbeeld bij recidivisten, er een opmerking werd bij 

geschreven. Er staat echter te weinig informatie in de bronnen om daar een sluitend oordeel over te 

vellen. Volgend onderdeel probeert een patroon te zoeken bij personen die in de bronnen beticht 

werden van banbreuk. Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over diegenen die gevlucht waren 

uit de instelling, aangezien er maar vijf in de bronnen voorkomen. 

In onderstaande tabellen ziet u dat het grootste deel personen die beticht werden van banbreuk 

eerder jonge mannen waren. Daarnaast zien we ook dat ze vaker uit een andere regio, buiten de regio 

Antwerpen, kwamen. Velen waren hoog- of middelgeschoolde handarbeiders. Men kan aannemen dat 

ze niet wanhopig op zoek waren naar werk: ze behoorden niet tot de groep van laag- of ongeschoolde 

dagloners die dagelijks naar de haven gingen op zoek naar werk. 10 op 24 van de geverbaliseerden 

voor banbreuk behoorden tot de categorie van hoog- en middelgeschoolde manuele beroepen, 

bijvoorbeeld schoenmaker, horlogemaker, etc. Daarnaast behoorden 6 van de 24 tot de laag- of 

ongeschoolde manuele beroepen, zoals voerman bijvoorbeeld. Er waren ook veel missing values, 

waarbij het beroep van de betichte niet geregistreerd was. De verbannelingen hadden dus algemeen 

gezien minder kans om werkloos te worden, omdat ze in het algemeen vaker een beroep uitoefenden 

 
79 Ibid, 73. 
80 Ibid, 452. 
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waarvoor je geschoold moest zijn. Dit kan er mogelijks op wijzen dat ze niet vanwege landloperij 

werden verbannen. Nochtans stond er wel telkens in de bronnen dat ze geen vaste woning hadden. 

Het was dus mogelijk dat deze verbannelingen in het verleden een misdrijf hadden gepleegd. Daardoor 

waren ze vervolgens verbannen en dusdanig in de staat van landloperij terecht gekomen.  

Tabel 3: Leeftijdsgroepen en banbreuk 

Leeftijdsgroep Beticht van banbreuk 

11-20 2 

21-30 13 

31-40 2 

41-50 4 

51-60 3 

Ouder dan 61  0 

Totaal 24 

 

Tabel 4: Geboorteplaats – banbreuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu er meer duiding is over de landloperij-gerelateerde vergrijpen worden deze vanaf nu gebundeld 

onder de noemer landloperij. Het verdere verloop is als volgt: eerst is er een algemene analyse van de 

leeftijdsgroepen, geslacht, geboorteplaatsen en scholingsgraad van de beroepen. Daarna komen er 

nog drie verschillende hoofdstukken die bepaalde onderzoeksvragen apart zullen onderzoeken. 

  

Geboorteplaatscategorie Banbreuk 

Antwerpen en agglomeratie 6  

Provincie Antwerpen 1 

Vlaamse provincies 9 

Wallonië 0 

Agglomeratie Brussel 2 

Buitenland  6  

Onbekend 0 

Totaal 24 



  
 

                                                      26 
 
 

4. Leeftijdsgroepen binnen landloperij 

 
Tabel 5: Leeftijdsgroepen landlopers 

Leeftijdsgroep Aantal Percentage Cumulatief percentage 

< 16 1 0,2 0,2 

16-20 47 8,3 8,5 

21-25 68 12,0 20,5 

26-30 51 9,0 29,5 

31-35 74 13,1 42,6 

36-40 76 13,4 56,0 

41-45 54 9,5 65,5 

46-50 58 10,2 75,7 

51-55 42 7,4 83,1 

56-60 42 7,4 90,5 

61-65 31 5,5 96,0 

66-70 9 1,6 97,6 

> 71 3 0,6 98,2 

Leeftijd onbekend 10 1,8 100,0 

Totaal 566 100,0 100,0 

 

De leeftijdsgroepen 21 tot 25, 31 tot 35 en 36 tot 40 jaar waren het sterkst vertegenwoordigd. Samen 

omvatten de leeftijdsgroepen van 21 tot 40 jaar 47,5%. De eerstgenoemde groep waren dus jonge 

mensen. Dit wijst wellicht op een groot deel jonge mannen die naar de stad migreerden op zoek naar 

werk. 81  Deze groep zal uitgebreid geanalyseerd worden in het hoofdstuk ‘Opgepakte 

arbeidsmigranten’. De andere twee groepen waren eveneens sterk vertegenwoordigd in alle 

processen-verbaal. 82  Dit kan er dus op wijzen dat de politie zich niet specifiek op een bepaalde 

leeftijdsgroep focuste in haar interacties met landlopers. De oudere groepen worden uitgebreid 

behandeld in het hoofdstuk ‘Arrestatie of aanmelding’. In deze thesis wordt iemand als ‘ouder’ 

beschouwd vanaf 36 jaar. Er is hiervoor gekozen omdat het op die manier de bevolking in twee splitst, 

namelijk jong en oud. Daarnaast waren er enkele indicaties in de bronnen van personen die zichzelf 

gingen aanmelden. Deze aanmeldingen kwamen pas voor bij personen boven de 36 jaar. 

 

 
81 Van Isacker, De Antwerpse dokwerker 1830-1940,47-8. 
82 Zie Figuur 3, p. 21. 
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Tabel 6: Geslacht landlopers 

 

De tabel toont duidelijk aan dat er veel meer mannen aanwezig waren onder de geverbaliseerde 

landlopers dan vrouwen, namelijk 530 mannen tegenover 34 vrouwen en twee waarvan het geslacht 

onduidelijk was. Het geslacht komt hier aan bod om te tonen dat er vooral mannelijke landlopers 

waren. Hierdoor wordt in dit onderzoek vaak gesproken over jonge of oudere mannen. Het geslacht 

wordt verder nog uitgebreid behandeld in het hoofdstuk ‘Genderverschillen’. Daar zal een verklaring 

gegeven worden hoe het komt dat er zoveel mannen en zo weinig vrouwen onder de landlopers waren 

in Antwerpen in het jaar 1883-1884.  

De gemiddelde leeftijd van de landlopers was 39 jaar en de mediaan is 38. Het gemiddelde was dus 

niet echt onderhevig aan extreme uitlopers. Het gemiddelde lag in lijn met de cijfers over de 

Rijksweldadigheidskolonie in Merksplas. Daar was de gemiddelde leeftijd 34 jaar van een landloper die 

voor de eerste keer in de instelling werd opgesloten.83 Het gewogen gemiddelde van de volledige 

bevolking in Antwerpen voor het jaar 1880 was 25 jaar.84 Het gewogen gemiddelde was dus een stuk 

lager dan de gemiddelde leeftijd van de landloper. Dit is logisch want in het gewogen gemiddelde van 

de volledige bevolking werden ook alle kinderen opgenomen die het gemiddelde sterk naar beneden 

trokken. Kinderen werden niet als landloper geverbaliseerd. De enige uitzondering in deze bronnen 

was de 15-jarige Emile Becker, uit Leuven.85 Ten tweede was dat gemiddelde ook gevoeliger voor 

uitersten aan de kant van het maximum. Burgers die heel oud werden, waren vermoedelijk geen 

landloper aangezien een landloper vaak in slechte omstandigheden leefde. Hoe slechter die waren hoe 

minder het waarschijnlijk was dat je een heel oude leeftijd haalde, bijvoorbeeld boven de tachtig jaar 

in het eind negentiende-eeuwse Antwerpen.  

De tabel en het gemiddelde tonen aan dat de landlopers dus niet enkel alleen maar uit oude mannen 

bestond. Ongeveer 42% is jonger dan 36 jaar. Er waren maar elf mensen ouder dan 65 jaar 

geverbaliseerd. Wellicht kwam dat doordat hoe ouder mensen zijn, hoe minder ze in aantal 

voorkwamen. In de Rijksweldadigheidskolonies zaten dus niet alleen oude mannen. De bedoeling van 

 
83 Vercammen, “Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)”, 121. 
84 ‘Statistique de la Belgique. Population. Récensement général du 31 décembre 1880’. 
85 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 661. 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 530 93,6 

Vrouw 34 6,0 

Onbekend 2 0,4 

Totaal 566 100 
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die instellingen was de landlopers omvormen naar mensen die bekwaam waren om te terug te gaan 

werken. Dat betekende dus hoe ouder je was, hoe minder moeite de instelling waarschijnlijk nog deed 

om je terug werk bekwaam te maken. Daarom waren jonge mannen wellicht ook zeer sterk binnen de 

landloperskolonies vertegenwoordigd. 

Om te kijken hoe oudere en jonge groepen zich ten opzichte van elkaar verhouden kan onderstaande 

bevolkingspiramide van de Antwerpse bevolking 1880 helpen. De bevolkingspiramide toont aan dat 

de groep 20-24 jarigen heel sterk vertegenwoordigd waren, zelfs meer dan de groep 30-34 en 35-39. 

Bij de PV’s inzake landloperij waren de dertigers het sterkst vertegenwoordigd. Dat betekent dus dat 

een groot deel van die jonge mannen niet in de landloperij verzeilde en dus werk en een woning 

hadden, gezien het enorme aantal jonge mannen niet zo massaal in de PV’s als in de 

bevolkingspiramide terugkomt. De volkstelling van 1880 vertoonde grote verschillende met de 

voorgaande volkstellingen. 86  Er was namelijk een grote toename van het aantal jongeren in 

tegenstelling tot de afname van het aantal ouderen. Doordat er geen gegevens beschikbaar zijn tussen 

de jaren 1866 en 1880 is het moeilijk om te achterhalen in welke jaren die verjonging exact heeft plaats 

gevonden. 

Figuur 4: Bevolkingspiramide van de Antwerpse bevolking 1880 

87 

 
86 Tom Vanderheeren, “Een kwantitatieve analyse van de bevolking en mortaliteit in Antwerpen in de tweede 
helft van de 19e eeuw” (Masterproef, Universiteit Gent, 2009), 52. 
87 Ibid., 45. 



  
 

                                                      29 
 
 

5. Geboorteplaats- en beroepscategorie binnen landloperij 

 
Tabel 7: Geboorteplaatscategorie landlopers 

Geboorteplaatscategorie Aantal Percentage 

Antwerpen en agglomeratie 144 25,4 

Provincie Antwerpen 93 16,4 

Oost-Vlaanderen 90 15,9 

Andere Vlaamse provincies 82 14,5 

Wallonië 31 5,5 

Brussel en agglomeratie 53 9,4 

Buitenland 53 9,4 

Onbekend 20 3,5 

Totaal 566 100,0 

 

De cijfers van de geboorteplaatscategorieën tonen aan dat de meeste landlopers uit Antwerpen of de 

Antwerpse provincie, gevolgd door zijn Vlaamse buurprovincies kwamen. In de literatuur wordt 

meermaals aangehaald dat de immigranten in steden voor een groot deel uit de onmiddellijke 

omgeving van de stad kwamen.88 Het valt op dat er maar een klein aantal uit Limburg kwam, namelijk 

1,4%, in tegenstelling tot Oost-Vlaanderen (15,9%). Wellicht kwam dat omdat deze laatste dichter bij 

Antwerpen lag. Daarnaast is het aantal buitenlanders ook beperkt (9,4 %). Het grootste deel kwam van 

Duitsland en Nederland. Dit is logisch want deze landen liggen het dichtst bij Antwerpen. Van 1850 tot 

1880 kwamen de meeste immigranten in België van Duitsland, Nederland en Frankrijk.89 Meestal 

waren de buitenlandse landlopers afkomstig uit steden of dorpen die dicht bij de Belgische grens lagen, 

bijvoorbeeld Aken of Maastricht. Volgens de wetgeving van 1848 kwamen zij niet in de 

Rijksweldadigheidskolonies terecht, maar werden ze aan de grens afgezet.90 In Merksplas waren er 

volgens een steekproef slechts 11% buitenlanders. 91  Vanaf 1880 werden de verblijven van 

buitenlanders drastisch korter. Ze werden sneller door het moderniserende politieapparaat opgepakt 

en uitgezet. Dit was waarschijnlijk om tegemoet te komen aan de verslechterde sociaaleconomische 

omstandigheden. Debackere suggereerde dat de lokale overheid wellicht de instroom van 

 
88 Hilde Greefs en Anne Winter, ‘Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880’, Journal of Urban History 42, nr. 1 (2015): 1–20; Winter, Migrants and 
Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860. 
89 Greefs en Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, 7. 
90 Uitleg werd gegeven in de inleiding, fenomeen landloperij. 
91 Vercammen, “Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)” 125-27. 
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nieuwkomers die op zoek waren naar betere leefomstandigheden een halt wilden toeroepen. 92 

Daarnaast werd er ook niet altijd een PV opgesteld door de politie bij een buitenlandse landloper. 

Indien die geen verdere problemen veroorzaakte, werd die terug naar de grens gestuurd.93 Dat heeft 

dus een grote rol gespeeld in het feit dat buitenlandse landlopers niet veel in de PV’s voorkwamen. In 

de praktijk lag wellicht het aandeel buitenlande landlopers in het straatbeeld een stuk hoger. Na 1880 

kwamen migranten van steeds verder in het buitenland en verder landinwaarts.94 In de bronnen zijn 

daar enkele voorbeelden van. De 40-jarige René André was afkomstig uit Anost in Frankrijk.95 Deze 

stad ligt op enkele honderden kilometers van België en van de kust. 

De migraties naar Antwerpen gebeurden steeds meer over grotere afstanden. In het jaar 1850 waren 

er 599 buitenlandse immigranten in het Antwerpse bevolkingsregister geregistreerd. Dat aantal bleef 

stijgen tot het jaar 1880. Toen waren er 1364 buitenlandse immigranten in Antwerpen.96 Een andere 

opvallende verandering was dat het aandeel stedelijke immigranten 97  daalde, terwijl het aantal 

landelijke immigranten tussen de jaren 1850 en 1880 steeg.98 Dat valt te verklaren door een grote 

toename van migranten vanuit de meer landelijke regio’s achter de Schelde uit de Vlaamse 

provincies.99 De analyse van de processen-verbaal van 1883-1884 kwam daarmee overeen. Er waren 

ongeveer 16% geverbaliseerde landlopers afkomstig uit Oost-Vlaanderen. Wellicht migreerde een 

groot deel daarvan in de decennia na 1850 richting Antwerpen. 

Het is niet eenvoudig om conclusies te trekken over in welke mate de geboorteplaatscategorie van de 

landlopers iets te maken had met hoe ze in de landloperij verzeilden. Het was mogelijk dat een deel 

landlopers al enkele jaren door Vlaanderen ronddoolde. Daardoor is het moeilijk om te achterhalen of 

de geboorteplaats nog een rol speelde in het feit dat de landloper in Antwerpen terechtkwam. Ten 

tweede is het niet duidelijk hoelang de landlopers reeds in Antwerpen verbleven. Een conclusie die 

wel gemaakt wordt, is dat migranten uit omliggende regio’s meer kans hadden dan migranten die van 

verder kwamen om in de landloperij te geraken. Stedelijke migratiepatronen waren namelijk 

onderhevig aan het zogenaamde ‘distance-decay’ effect. De uitleg hiervan is tweeledig. Het betekende 

dat de meeste inwijkelingen afkomstig waren van omliggende dorpen en regio’s. Afstand was dus 

 
92 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-1880”, 
258. 
93 Ibid, 150. 
94 Hilde Greefs en Anne Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single 
Foreign Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, Journal of Urban History 42, nr. 1 (2015): 7. 
95 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884” 1346. 
96 Greefs en Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, 7. 
97 Stedelijke immigranten = immigranten die vanuit andere steden kwamen. 
98 Greefs en Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, 7. 
99 Catharina Lis, Social Change and the Labouring Poor: Antwerp, 1770-1860 (New Haven: Yale Univeristy Press, 
1986), 46-7. 
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omgekeerd evenredig met het aantal immigranten. Hoe dichter de afstand bij de stad, hoe meer 

immigranten er naar toe kwamen. Daarnaast betekende het ook dat afstand recht evenredig was met 

de sociale positie. Van hoe verder je kwam, hoe vaker je een meer geschoold beroep uitoefende. Dit 

verklaart ook deels waarom mensen die van verder kwamen, minder voor landloperij geverbaliseerd 

werden.100 Dat verklaarde dus het aantal landlopers daalde naargelang de toenemende afstand van 

Antwerpen, aangezien hoe meer je kon, hoe meer kans je op werk had. Er was eveneens veel migratie 

vanuit Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en Frankrijk.101 Deze buitenlandse migranten kwamen 

echter weinig in de PV’s voor. Volgens de bovenstaande theorie van hoe verder je kwam, hoe hoger je 

geschoold was is dit logisch. Samen met het feit dat buitenlanders meestal zonder PV terug aan de 

grens werden gezet,102 verklaart dat waarom er weinig buitelanders in de bronnen aan bod kwamen. 

Onderstaande tabel toont de beroepscategorie van de geverbaliseerde landlopers aan. 

Tabel 8: Beroepscategorie landlopers 

Niet manueel/manueel Beroepscategorie Aantal Percentage 

Niet manueel Hoger geschoolde – hogere managers 3 0,5 

Middel geschoolde – lagere 

professionals, clerici en verkoop 

personeel  

18 3,2 

Lager geschoolde – lagere clerici en 

lager verkoop personeel 

2 0,4 

Manueel Middel en hoger geschoolde 

arbeiders 

140 24,7 

Middel en hoger geschoolde - boeren 

en vissers 

6 1,1 

Lager geschoolde - arbeiders 86 15,2 

Lager geschoolde - landarbeiders 4 0,7 

Ongeschoolde - arbeiders 28 4,9 

Ongeschoolde - landarbeiders 1 0,2 

Ongeschoolde - onbenoemd 136 24,0 

 Geen beroep geregistreerd 142 25,1 

Totaal 566 100,0 

 
100 Anne Winter, Migranten maken de stad: migratie, diversiteit en conflict in een historisch perspectief (Brussel: 
VUB Press, 2015), 23. 
101 Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860, 126. 
102 Debackere, ‘Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-1880’, 
84. 
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De grootste groepen waren de manuele beroepen 103 , in de eerste plaats laag- en ongeschoolde 

arbeiders, die bijna de helft uitmaakten en een kwart midden- en hoger geschoolden. Daarnaast werd 

in een kwart van de gevallen geen beroep geregistreerd: bij deze laatste groep is het onduidelijk of 

deze mensen geen beroep hadden, of dat het niet in het proces-verbaal werd neergeschreven. De 

midden- en hoger geschoolde arbeiders hadden waarschijnlijk vroeger een job in de nijverheidssector, 

bijvoorbeeld schoenmaker. Door de toenemende industrie samen met de sociaaleconomische crisis in 

de jaren 1880 waren ze waarschijnlijk hun job verloren en kwamen ze vervolgens in de landloperij 

terecht. De ongeschoolde groepen bestonden vooral uit werkmannen en dagloners. Hoewel er heel 

veel vraag naar was, boden dergelijke jobs toch geen werkzekerheid. Vaak gingen deze mannen elke 

dag naar de haven op zoek naar werk. Indien er geen werk voor hen was of het werk aan iemand anders 

werd gegeven, konden ze zo gemakkelijk in de landloperij verzeild geraken. Dit gold ook voor andere 

mensen die reeds werkloos waren. 

In onderstaande tabellen is de beroepscategorie gekoppeld aan de geboorteplaats. Niet alle 

geboorteplaatsen zijn in de tabellen opgenomen. Er zijn twee tabellen weergegeven. Eén tabel met de 

omliggende regio’s en provincies en een tabel met het buitenland. Deze keuze is gemaakt om de 

resultaten overzichtelijk weer te geven. Van de andere provincies is er maar een beperkt aantal data, 

dus is het moeilijk om er uitspraken over te doen. Bij het buitenland is er eveneens weinig data. Het 

viel wel op dat er bij veel buitenlanders geen beroep is geregistreerd. Dit kan erop wijzen dat ze geen 

werk hadden en dat ze naar Antwerpen kwamen in de hoop hier er wel te vinden of dat er weinig 

aandacht aan de PV’s van buitenlanders werd besteed. Bij buitenlanders volgde er wellicht amper een 

rechtszaak, aangezien ze meestal gewoon het land werden uitgezet.104 Bij de omliggende regio’s waren 

er weinig patronen op te merken. Enkel bij Vlaams en Waals-Brabant waren er ook meer landlopers 

waar geen beroep was geregistreerd. Dit kan erop wijzen dat zij ook geen beroep hadden en dat ze 

eerst in dichtbijzijndere Brussel werk probeerden te zoeken en daarna naar Antwerpen als laatste optie 

waren gekomen. Het is dus mogelijk dat Antwerpen met zijn bloeiende haven en industrie als een 

laatste reddingsboei werd gezien om werk te vinden. Daarnaast werden er in Antwerpen minder 

landlopers geverbaliseerd in vergelijking met Brussel. Dat kan erop wijzen dat Antwerpen dus voor 

landlopers veiliger was dan Brussel. In Brussel werden 18 op 1000 en in Antwerpen 9 op 1000 inwoners 

voor landloperij geverbaliseerd in 1883.105 

 
103 De grijze categorieën. In het vervolg staan de manuele beroepen ook telkens in het grijs in de tabellen. 
104 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-
1880”, 150. 
105 ‘Verslag over het Bestuur en de Zakentoestand van de stad Antwerpen, Misdaden, wanbedrijven en 
overtredingen, jaren 1883 en 1884’. 



  
 

                                                      33 
 
 

Tabel 9: Beroepscategorie - omliggende geboorteplaatscategorie 

Beroep/Geboorteplaats Antwerpen en 

agglomeratie 

Provincie 

Antwerpen Limburg 

Oost-

Vlaanderen 

Vlaams en 

Waals-Brabant 

Niet manuele 

beroepen106 

3 3 1 3 1 

Middel en hoger 

geschoolde arbeiders 

39 22 1 21 8 

Middel en hoger 

geschoolde - boeren en 

vissers 

0 2 0 1 2 

Lager geschoolde - 

arbeiders 

17 9 1 22 8 

Lager geschoolde - 

landarbeiders 

0 2 0 0 0 

Ongeschoolde - 

arbeiders 

10 5 0 3 3 

Ongeschoolde - 

landarbeiders 

1 0 0 0 0 

Ongeschoolde - 

onbenoemd 

41 32 4 21 7 

Geen beroep 

geregistreerd 

33 18 1 19 18 

Totaal 144 93 8 90 47 

 

Tabel 10: Beroepscategorie - verdere geboorteplaatsen 

Beroep/Geboorteplaats Duitsland Nederland Frankrijk Een ander land 

Niet manuele beroepen 2 2 1 0 

Middel en hoger 

geschoolde arbeiders 

2 6 2 3 

Middel en hoger 

geschoolde - boeren en 

vissers 

1 0 0 0 

 
106 Alle beroepen in de kolom hieronder zijn wel manuele beroepen. 
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Lager geschoolde - 

arbeiders 

7 1 1 1 

Lager geschoolde - 

landarbeiders 

2 0 0 0 

Ongeschoolde - 

arbeiders 

3 0 0 0 

Ongeschoolde - 

landarbeiders 

0 0 0 0 

Ongeschoolde - 

onbenoemd 

2 1 0 0 

Geen beroep 

geregistreerd 

8 5 3 0 

Totaal 27 15 7 4 

 

Er zou dus een correlatie moeten zijn tussen de scholingsgraad en de afstand tussen de geboorteplaats 

- Antwerpen. Aangezien van hoe verder je kwam, hoe meer kans er was dat je een hoger geschoold 

beroep uitoefende. Onderstaande tabel toont aan dat er geen correlatie was tussen de afstand van de 

landloper zijn geboorteplaats tot Antwerpen en zijn scholingsgraad. Dit is te zien aan de Pearson 

Correlation. Hoe dichter die 1 of -1 nadert, hoe sterker het verband is. De waarde 0 betekent dan dat 

er geen verband is. Dit is te wijten aan het feit dat hoe hoger je geschoold bent, hoe minder kans je 

had om in de landloperij terecht te komen. Hierdoor kwamen er heel weinig hooggeschoolde 

landlopers voor. Het distance-decay effect is gebaseerd op de volledige bevolking. Hier zijn enkel 

landlopers in de berekening genomen. Een groep landlopers vormen dus geen representatieve 

weergave van de volledige bevolking. 

 

Tabel 11: Correlatie beroepscategorie - geboorteplaatscategorie 

Correlations 

 
Beroepscategori

e 

Geboorteplaatsc

ategorie 

Beroepscategorie Pearson Correlation 1 -,047 

Sig. (2-tailed)  ,265 

N 566 566 

Geboorteplaatscategorie Pearson Correlation -,047 1 

Sig. (2-tailed) ,265  

N 566 566 
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6. Besluit overzicht PV’s inzake landloperij 

 

De meeste vergrijpen werden als landloperij geregistreerd. Daarnaast kwam er ook banbreuk voor. 

Het vluchten uit instellingen was eerder uitzonderlijk. De leeftijd van de landlopers kwam relatief 

overeen met de leeftijdspiramide uit die tijd voor de mannelijke kant. Voor de vrouwen is het niet 

mogelijk een conclusie te maken, aangezien het aantal vrouwelijke landlopers miniem was. De 21-25 

jarigen waren de grootste groep binnen de algemene bevolking en vertegenwoordigden ook een groot 

deel binnen de landlopers. Daarnaast waren de dertigers het sterkst in aantal aanwezig. De gemiddelde 

leeftijd van de landlopers kwam niet overeen met de gemiddelde leeftijd van de algemene bevolking. 

Dit was logisch aangezien kinderen niet meegerekend worden binnen landloperij.   

De meeste landlopers kwamen uit Antwerpen zelf en de omliggende regio. Daarnaast waren de 

buurprovincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-(Waals-)Brabant sterk vertegenwoordigd. De meeste 

landlopers die migranten waren kwamen dus uit nabijgelegen gebieden. Dit kwam overeen met de 

theorie van hoe verder je kwam, hoe hoger je was opgeleid en hoe meer kans je had om werk te vinden. 

Hierdoor verzeilde je minder snel in de landloperij. Vervolgens was het opmerkelijk dat weinig 

landlopers uit andere landen kwamen. Diegene die toch vanuit het buitenland kwamen, waren vaak 

afkomstig uit gebieden dichtbij de Belgische grens. Dit sluit dus eveneens aan bij de bovenstaande 

theorie. Indien ze van verder kwamen, was er namelijk meer kans dat ze beter opgeleid waren en 

minder snel in de landloperij zouden verzeild geraken. Daardoor waren de beroepen die de landlopers 

deden vaak minder geschoolde beroepen. 
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HOOFDSTUK 2: Arrestatie of aanmelding?  

 

Een persoon kon op verschillende manieren voor landloperij geverbaliseerd worden. Ofwel kwam de 

persoon zichzelf aanmelden ofwel werd de persoon gearresteerd. Een andere masterstudent107 die 

ook een analyse van de PV’s betreffende landloperij uitvoerde, stelde zeer veel PV’s vast waarbij de 

landlopers zichzelf kwamen aangeven. In andere onderzoeken inzake landloperij kwamen ook 

indicaties terug van vrijwillige aanmelding.108 In de PV’s van 1883-1884 kwam dat veel minder voor. 

Deze bronnen waren, zoals reeds gezegd, zeer gestandaardiseerd en was er weinig extra informatie 

over de betichte. Soms was deze wel aanwezig. Zo waren er enkele PV’s waarbij er genoteerd was dat 

de betichte zichzelf als landloper kwam aanmelden. Dit hoofdstuk vertrok van deze indicaties van 

aanmeldingen en onderzocht of de leeftijd, beroep en afkomst van de betichte een rol speelde bij het 

feit dat de landloper zich kwam aanmelden. 

Zo was er het voorbeeld van de landloper Cornelius Willem Strulens die zichzelf kwam aangeven. Hij 

was geboren in Brussel en verklaarde dat hij reeds een tijd zonder werk zat. Zijn leeftijd werd helaas 

niet geregistreerd. Verder haalde Strulens aan dat hij Frankrijk en België tevergeefs had doorlopen op 

zoek naar werk. Daarom kwam hij zichzelf aangeven om hem naar het gesticht in Hoogstraten te 

brengen.109 Een ander voorbeeld is de 58-jarige Jan Timmers. Hij kwam zich zelf aangeven bij de politie 

op 25 oktober 1883. Hij was afkomstig uit Zelzate en was kleermaker van beroep. Hij was een tijd 

geleden vrijgelaten uit de instelling en ging tevergeefs naar Vilvoorde op zoek naar werk. Daarna 

probeerde hij het in Antwerpen, waar hij er eveneens geen vond. Vervolgens is Timmers zichzelf gaan 

aangeven bij de politie.110  

 

1. Belang van sociaaleconomische crisis 

 

Het is mogelijk dat naarmate de jaren 1880 vorderden landlopers zich vaker kwamen aanmelden in 

verhouding met de arrestaties. Er was namelijk een sociaaleconomische crisis die wellicht het leven 

van de landlopers er niet makkelijker op maakte. Vooral voor ouderen, zoals Jan Timmers, was het 

daardoor moeilijker om nog werk te vinden. Hij haalde zelf aan dat hij geen werk meer vond en kwam 

daarom zichzelf aangeven. Een ander voorbeeld is de 37-jarige Edward Isaac Dutoit. Hij was eveneens 

zichzelf komen aangeven op 20 april 1883 en erkende dat hij geen woning en werk had. Hij was 

 
107 Zijn naam is Malik El-Maouhab Asategui. 
108 Weevers, De Koster, en Bijleveld, ‘Swept up from the Streets or Nowhere Else to Go? The Journeys of Dutch 
Female Beggars and Vagrants to the Oegstgeest State Labor Institution in the Late Nineteenth Century’. 
109 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 590. 
110 Ibid, 1108. 
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afkomstig uit Boezinge (West-Vlaanderen) en was daarvoor kleermaker.111 Nog een ander voorbeeld 

was de eveneens 37-jarige Jacques Arnold Coenraads. Hij was ferblantier (sic.) van beroep en afkomstig 

uit Frankrijk. Deze verklaarde op 27 augustus 1883 dat hij in 1870 drie maanden in de gevangenis heeft 

gezeten. Daarna is hij afgezet aan de Hollandse grens. Hij kwam zich aangeven omdat hij geen eten, 

woning of werk had. Opvallend is dat hij van Frankrijk afkomstig was en toch aan de Hollandse grens 

werd gezet.112 Dat kwam omdat buitenlandse landlopers zelf mochten kiezen aan welke grens ze 

werden afgezet. 113  Deze persoon was dus verbannen. Toch verbaliseerde de politie hem van 

landloperij en niet van banbreuk. Dit toont mogelijks aan dat heel veel van de bronnen het standaard 

proces-verbaal volgen. Daarin stond vaak dat de geverbaliseerde beticht werd van landloperij, maar 

soms wezen de feiten op banbreuk en werd dat niet zo neergeschreven. Dat toont dus aan dat de 

bronnen niet exact de realiteit weergaven en dat maakt het moeilijk om conclusies te trekken inzake 

aanmelding of arrestatie.   

Een voorbeeld dat bevestigde dat er niet altijd nauwkeurig werd opgeschreven of de persoon voor 

landloperij, vluchten of banbreuk werd beticht is de 21-jarige Jan Baptiste Joris op 14 augustus 1883. 

Hij was schoenmaker van beroep en afkomstig uit Antwerpen. Hij had geen woning en werd beticht 

van landloperij.114  In het proces-verbaal stond dat hij gevlucht was uit de landloperskolonie van 

Hoogstraten. Dus eigenlijk zou er in het PV moeten staan dat hij beticht werd van banbreuk. Dit proces-

verbaal gaf dus niet volledig nauwkeurig de werkelijkheid weer. Ook bij sommige andere PV’s was het 

zo dat het proces-verbaal gewoon de standaardprocedure volgde en niet alle details bevatte van hoe 

het PV tot stand was gekomen. Daarom is het mogelijk dat er meer personen zichzelf kwamen 

aanmelden dan dat de bronnen op het eerste moment deden vermoeden. Er staat namelijk maar 

enkele keren neergeschreven in de bronnen dat een persoon zichzelf kwam aanmelden. Wellicht 

waren er dus veel meer mensen die zich kwamen aanmelden als landloper dan voorheen gedacht.  

 

2. De wintermaanden 

 

Het is interessant om de verschillen tussen de wintermaanden en zomermaanden nader te 

onderzoeken. In de winter is het namelijk meer gewenst om een dak boven het hoofd te hebben dan 

in de zomer. Mogelijks kwamen er in de wintermaanden meer aanmeldingen voor. De maanden 

februari en maart waren helaas niet opgenomen in het proces-verbaalboek. Daarom konden enkel de 

wintermaanden december en januari worden onderzocht. Daarnaast was er ook het feit dat de politie 

 
111 Ibid, 470. 
112 Ibid, 610. 
113 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-
1880”, 84. 
114 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 910. 
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in de wintermaanden gemiddeld meer buitenlandse landlopers het land uitzette dan tijdens de andere 

maanden.115 Dat kan er eventueel op wijzen dat de politie actiever het probleem van landloperij tijdens 

de wintermaanden aanpakte. 

In de wintermaanden werden er niet meer opmerkingen in de PV’s geschreven in vergelijking met 

andere maanden. Er is wel het voorbeeld van Josephus Maes, een 40-jarige sigarenmaker uit 

Antwerpen op 16 januari 1884. Hij is in Leuven werk gaan zoeken, maar vond er daar geen. Daarom is 

hij teruggekeerd en zichzelf komen aangeven.116 Bij enkele anderen was het eveneens het geval dat ze 

geen werk meer vonden. Dit kon er mogelijks op wijzen dat ze radeloos waren en zichzelf daarom 

kwamen aangeven, zoals bij Josephus Maes. Hij was afkomstig uit Antwerpen en vond daar geen werk, 

vervolgens trachtte hij in Leuven werk zoeken, maar tevergeefs. Terugkeren naar Antwerpen en zich 

aangeven, was mogelijks zijn laatste optie om toch aan eten en een dak boven het hoofd te krijgen in 

een landloperskolonie.  

Als we de periode bekijken van 1 december 1883 tot en met 24 januari 1884 zijn er 122 mensen die 

geverbaliseerd werden voor landloperij. In de zomermaanden juli en augustus waren er 98 mensen die 

in de PV’s waren opgenomen voor landloperij. Op zich was dit geen extreem groot verschil. 

Opvallender waren de twee maanden voorafgaand aan de winter, namelijk oktober en november. In 

die maanden zijn er 158 mensen geverbaliseerd voor landloperij. Dit kon erop wijzen dat mensen die 

dakloos waren zichzelf met de wintermaanden in het verschiet kwamen aangeven. De 

landloperkolonies waren dan wellicht nog minder bevolkt en waren ze dan misschien nog zekerder van 

een verblijf in een kolonie. In de wintermaanden wou wellicht niemand dakloos zijn. Het valt op dat de 

helft van de totale PV’s inzake landloperij binnen het kwartaal van oktober tot en met januari 

plaatsvond. Het totaal aantal processen-verbaal zijn over een periode van negen maanden opgesteld. 

Het was dus niet zo dat er in de (pre-)wintermaanden extreem veel meer PV’s van landloperij waren. 

Maar de lichte meerderheid kan er wel op wijzen dat wanneer het koud werd dat mensen zich 

eventueel sneller kwamen aanmelden. Daarom is ook onderzocht of bepaalde leeftijdsgroepen vaker 

voorkwamen in deze (pre-)wintermaanden. 

Wat op het eerste zicht opviel voor de maanden oktober en november is dat er 88 van de 158 mensen 

boven de 36 jaar waren in de PV’s. Dit was 56% en dit kwam overeen met de 56% van het totale aantal 

mensen boven de 36 jaar die voor landloperij opgepakt werden. De hypothese was dat ouderen minder 

snel aan werk konden geraken en dus ook eventueel zich sneller kwamen aangeven tijdens de 

wintermaanden of ervoor. Deze cijfers wijzen er echter niet op dat ouderen zich effectief sneller 

kwamen aanmelden. De hypothese wordt hiermee dus nog niet gestaafd. Tijdens de wintermaanden 

 
115 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-
1880”, 258. 
116 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 55. 
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januari en december zijn er 58 van de 122 mensen boven de 36 jaar geverbaliseerd voor landloperij. 

Hier was dus ook geen opvallend patroon te zien dat oudere mensen meer dan jongere in de PV’s 

voorkwamen tijdens de wintermaanden. De wintermaanden en ook de andere periodes in het jaar 

vertoonden weinig opvallende patronen inzake de leeftijdsgroepen. Daarnaast was het niet zo dat 

ouderen of jongeren op bepaalde dagen in de week meer geverbaliseerd werden dan andere dagen. 

Het weekend toonde eveneens geen verschillen met andere dagen aan. Het was niet het geval dat op 

sommige dagen enkel ouderen werden geverbaliseerd of enkel jongere. Er was eveneens geen verschil 

tussen het aantal PV’s in het begin of einde van de maand. De politie ging dus niet in bepaalde periodes 

zich focussen op landloperij en bepaalde leeftijdsgroepen. Het bleek evenzo dat het niet zo was dat de 

politie in bepaalde periodes de straten landloperijvrij trachtte te maken.  

 

3. Te oud om te werken? 

 

In onderstaande tabel zijn de frequenties van de leeftijdsgroepen in de processen-verbaal 

weergegeven. Vorige hoofdstukken toonden aan dat er enkele indicaties waren in de bronnen die erop 

wezen dat ouderen zichzelf vaker aanmeldden in het politiekantoor als landloper. In de 

(pre)wintermaanden bleken er een klein aantal meer PV’s opgesteld te zijn in vergelijking met de 

zomermaanden. Dat was mogelijks te verklaren doordat er meer vrijwillige aanmeldingen waren. 

Daarbij waren er wel geen indicaties om de leeftijd als oorzaak aan te duiden, hoewel ouderen steeds 

minder kansen kregen op arbeid en meer kans hadden om in de landloperij te verzeilen. De ouderen 

zullen nu verder belicht worden, met name vanwaar ze kwamen en welke beroepen ze uitoefenden. 

De beroepscategorieën van de 36-plussers verschilden niet extreem met die van de jongere groepen. 

Van de 36-plussers was ongeveer 26% in een middel tot hoger beroepscategorie tewerkgesteld. Van 

de jongeren onder 36 jaar was ongeveer 34% middel tot hoger geschoold. Een verklaring hiervoor komt 

later in deze thesis aan bod. Daarnaast is er een verschil te zien tussen het aantal werkmannen, 

werkvrouwen en dagloners. Binnen de oudere groepen waren deze veel meer aanwezig tegenover de 

jongere, namelijk 30% bij de ouderen ten opzichte van 17% bij de jongere groepen, elk afzonderlijk 

binnen het aantal ouderen117 en jongeren118.  

Het beroep van werkmannen, werkvrouwen, dagloners hield meer risico in om werkloos te worden. 

Ze hadden telkens maar werk voor één of meerdere dagen. Elke dag kwamen ze zich aanbieden aan 

de haven om er werk te verrichten. De kans om werkloos te worden bij werkmannen en dagloners is 

groter dan bij een beroep waar je voor langere tijd werkzekerheid hebt. Vele bedrijven in de haven, 

waar veel dagloners aan de slag gingen, namen vaak niemand vast in dienst, maar wierven enkel aan 

 
117 Zie tabel 13: beroepscategorie oudere landlopers. 
118 Zie tabel 17: beroepscategorie jongere landlopers. 
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wanneer ze nood hadden aan goedkope arbeidskrachten.119 Aangezien deze arbeiders vaak tot de 

oudere leeftijdsgroepen horen, werd het waarschijnlijk elke dag moeilijker om aan werk te geraken, 

naarmate je fysiek afzwakte. Jonge mannen bijvoorbeeld werden sneller aangenomen dan ouderen bij 

fysieke arbeid, omdat ze de hardere arbeid beter aankonden. Een oudere persoon was fysiek vaak 

minder geschikt voor deze arbeid. Dit kan erop wijzen dat deze oudere mannen dus sneller werkloos 

werden en hierdoor ook sneller in de landloperij terecht kwamen. Door het verkleinen van hun 

toekomstperspectieven verhoogde de kans dat ze zichzelf bij de politie aanmeldden. De hypothese dat 

ouderen zich sneller aanmeldden wordt hierdoor dus gestaafd. 

Tabel 12: Leeftijdsgroepen landlopers 

Leeftijdsgroep Aantal Percentage Cumulatief percentage 

< 16 1 0,2 0,2 

16-20 47 8,3 8,5 

21-25 68 12,0 20,5 

26-30 51 9,0 29,5 

31-35 74 13,1 42,6 

36-40 76 13,4 56,0 

41-45 54 9,5 65,5 

46-50 58 10,2 75,7 

51-55 42 7,4 83,1 

56-60 42 7,4 90,5 

61-65 31 5,5 96,0 

66-70 9 1,6 97,6 

> 71 3 0,6 98,2 

Leeftijd onbekend 10 1,8 100,0 

Totaal 566 100,0 100,0 

 

  

 
119 Stephan Vanfraechem, Een sfeer om haring te braden. Arbeidsverhoudingen in de haven van Antwerpen, 
1880-1972 (Gent: Academia Press, 2005), 14-6. ; Van Isacker, De Antwerpse dokwerker 1830-1940, 71.; Greta 
Devos, “De Antwerpse naties tijdens de periode 1815-1940”, in De Antwerpse naties. Zes eeuwen actief in stad 
en haven, door Greta Devos, Gustaaf Asaert, en Fernand Suykens (Tielt: Lannoo, 1993), 141–255. 
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Tabel 13: Beroepscategorie oudere landlopers 

Beroepscategorie/leeftijdsgroep 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 60 Totaal 

Niet manuele beroepen 3 0 1 2 3 0 9 

Middel en hoger geschoolde 

arbeiders 

18 16 11 9 9 8 71 

Middel en hoger geschoolde - 

boeren en vissers 

0 0 0 0 2 1 3 

Lager geschoolde - arbeiders 17 3 10 4 5 6 45 

Lager geschoolde - landarbeiders 0 0 0 0 0 0 0 

Ongeschoolde - arbeiders 2 4 3 2 2 1 14 

Ongeschoolde - landarbeiders 0 1 0 0 0 0 1 

Ongeschoolde - onbenoemd 25 15 15 16 10 12 93 

Geen beroep geregistreerd 11 15 18 9 11 15 79 

Totaal 76 54 58 42 42 43 315 

 

4. Van regionaal textielcentrum naar wereldhaven 

 

De oudere leeftijdsgroepen waren dus meer vertegenwoordigd bij de werkmannen, werkvrouwen en 

dagloners onder de geverbaliseerde landlopers. Dit was mogelijks deels te wijten aan de opleving van 

de Antwerpse haven en industrie. Antwerpen was in de lange negentiende eeuw uitgegroeid van een 

regionaal textielcentrum naar een bloeiende internationale zeehaven en handelscentrum. In het begin 

van de negentiende eeuw had de stad ongeveer 50 000 inwoners om te groeien naar een aantal van 

270 000 inwoners in 1900. Deze stijging hadden ze vooral te danken aan het grote deel jonge 

migranten die naar de stad kwamen. 120  Vooral sinds 1840 kende de stad een grote stroom aan 

immigranten. Deze kwamen zowel vanuit België als van over de grens. De lokale bevolking werd 

hierdoor negatief beïnvloed. Vele kleine nijverheidsbedrijven verdwenen. Hierdoor verloor een groot 

deel van de lokale, vooral oudere bevolking hun jobs.121 Ofwel bleven ze werkloos ofwel gingen ze op 

zoek naar nieuw werk, wat tijdens een sociaaleconomische crisis niet vanzelfsprekend was. De PV’s 

toonden aan dat 25% van de oudere landlopers zonder beroep werden geregistreerd. Een ander groot 

deel ging wellicht aan de slag als dagloner in de haven. De ouderen kregen daar zoals gezegd minder 

kans dan de jonge immigranten. In de haven waren het vooral jonge mannen, vaak afkomstig van 

 
120 Greefs en Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, 3-4. 
121 Harald Deceulaer, Pluriforme patronen en een verschillende snit: Sociaal-economische, instituionele en 
culturele transformaties in Antwerpen, Brussel en Gent, ca 1585- ca 1800 (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 
2001), 203-30. 
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buiten Antwerpen, die de jobs inpalmden omdat er vooral vraag was naar sterke, fysieke arbeiders. De 

jonge arbeidsmigranten waren dus wel gebaat bij de evolutie van een regionale textielcentrum naar 

een internationale havenstad. In volgende tabel zie je hoeveel van de oudere leeftijdsgroepen van 

Antwerpen zelf kwamen. 

Tabel 14: Geboorteplaatscategorie oudere landlopers 

Geboorteplaatscategorie 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 60 Totaal 

Antwerpen en agglomeratie 22 16 22 13 7 8 88 

Provincie Antwerpen 17 7 4 8 6 10 52 

Oost-Vlaanderen 12 4 10 10 11 12 59 

Andere Vlaamse provincies 6 12 8 7 9 7 49 

Wallonië 4 1 3 0 3 1 12 

Agglomeratie Brussel 7 9 4 3 2 2 27 

Buitenland 7 4 3 0 3 3 20 

Onbekend 1 1 4 1 1 0 8 

Totaal 76 54 58 42 42 43 315 

 

Deze tabel toont aan dat ongeveer 28% uit Antwerpen of zijn agglomeratie kwam van de oudere 

leeftijdsgroepen. Anderen waren wellicht met de immigratiegolf vanaf 1840 richting Antwerpen 

getrokken. Een groot deel daarvan was wellicht (vroeger) tewerkgesteld in de nijverheidssectoren. 

Velen verbleven in 1883 dus al meerdere decennia in Antwerpen. Daardoor had de betekenis van de 

geboorteplaats in 1883 wellicht een kleine rol inzake of je al dan niet landloper was. Er was helaas niet 

te achterhalen hoe lang deze landlopers reeds in Antwerpen verbleven op het moment dat ze 

geverbaliseerd werden voor landloperij. Daarnaast verbleven vele migranten tijdelijk in de stad totdat 

ze naar een andere stad trokken.122 Het is wel dat 44% uit de provincie Antwerpen kwam. Het grote 

deel Antwerpenaren wijst erop dat niet alle landlopers migranten waren die in de stad hun werk 

hadden verloren of geen werk meer vonden. Het toonde aan dat een groot deel Antwerpenaren zich 

in kwetsbare groepen bevonden. Ofwel vonden ze dus geen werk ofwel waren ze het kwijt. Veel 

landlopers kwamen uit kwetsbare groepen die periodes afwisselden tussen verblijven in de instelling 

in Merksplas met periodes bestaande uit werk of bedelen.123 Indien een landloper zich in één van de 

kwetsbare groepen bevond, bijvoorbeeld in armoede opgegroeid, een fysieke of mentale handicap, 

alleenstaand, etc. was het niet eenvoudig om éénmaal je in die vicieuze cirkel zat, eruit te geraken. Dit 

was zeker het geval indien je al van leeftijd was. Dat staaft de hypothese in het feit dat hoe ouder je 

 
122 Sophie de Schaepdrijver, Elites for the Capital? Foreign Migration to Mid-nineteenth-century Brussels 
(Amsterdam: PDIS, 1990). 
123 Vercammen, ‘Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)’. 
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werd hoe meer kans je had om in de landloperij te verzeilen en er niet meer uit te geraken, waardoor 

je wellicht je sneller bij de politie als landloper aanmeldde.  

Het grote aantal immigranten zorgde voor een sterke groei van de haven, maar aan de andere kant 

zorgde het in de jaren 1880 ook voor een overaanbod aan werkkrachten. De haven trok steeds nieuwe 

werkkrachten aan, maar wanneer de economie even verslechterde of minder sterk groeide, betekende 

dit dat vele arbeiders zonder werk zaten. Een andere keerpunt van de medaille was dat dit overaanbod 

er eveneens voor zorgde dat de werkgevers in staat waren om de lonen laag te houden. Dat zorgde 

ervoor dat een deel arbeiders vaak in armoede leefden, ook als ze effectief werk hadden, waardoor ze 

geen financiële basis konden ontwikkelen voor als ze eens zonder werk zaten. Dit was zowel voor de 

immigranten als voor Antwerpenaren zelf, die in deze laag- en ongeschoolde sectoren werkten, het 

geval. 124  Dit was een vaak voorkomend probleem in negentiende-eeuwse havensteden. Het 

overaanbod van mannelijke, goedkope werkkrachten liep in veel steden hand in hand met een slechte 

behuizing en ongezonde leefomstandigheden.125 Dit kwam omdat de bevolking sneller steeg dan de 

behuizing, waardoor er een tekort ontstond aan infrastructuur.126  

In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat er weinig verband was tussen de beroepscategorieën van 

de landlopers en de afstand van hun geboorteplaats tot Antwerpen. De onderzoeken van Lee, 

Vanfraechem, Lis etc. bevestigden deze vaststelling. In onderstaande tabel is onderzocht of de leeftijd 

van de landlopers een invloed uitoefende op de beroepscategorie en de afstand van de geboorteplaats 

tot Antwerpen. De correlatiecoëfficiënt was echter hetzelfde gebleven. De conclusie is dus dat de 

leeftijd weinig tot geen invloed uitoefende op het verband van de geboorteplaats en beroepscategorie. 

De hypothese dat ouderen vaker van de omliggende regio’s kwamen en dus minder kans hadden om 

hoger geschoold te zijn, volgens het ‘distance-decay’ effect wordt hier dus niet gestaafd. Wellicht 

opnieuw om de reden omdat enkel landlopers geen representatief beeld zijn van de samenleving 

waarop het distance-decay effect is gebaseerd. 

  

 
124 Stephan Vanfraechem, Een sfeer om haring te braden. Arbeidsverhoudingen in de haven van Antwerpen, 
1880-1972 (Gent: Academia Press, 2005), 19.; Lis, Social Change and the Labouring Poor: Antwerp, 1770-1860, 
62. 
125 Robert Lee, “The Socio-Economic and Demographic Characteristics of Port Cities: A Typology for 
Comparative Analysis?”, Urban History 25, nr. 2 (1998): 163. 
126 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-
1880”, 57. 
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Tabel 15: Correlatie geboorteplaatscatergorie - beroepscategorie oudere landlopers 

Correlations 

Control Variables 

Geboorteplaatsc

ategorie 

Beroepscategori

e 

Leeftijdsgroepen Geboorteplaatscategorie Correlation 1,000 -,047 

Significance (2-tailed) . ,270 

df 0 553 

Beroepscategorie Correlation -,047 1,000 

Significance (2-tailed) ,270 . 

df 553 0 

 

Een groot deel landlopers kwam wel uit de omliggende regio’s van Antwerpen. Mogelijks is dit te wijten 

aan de druk die steeds groter werd op de rurale economie.127 Door de invoer van goedkoop graan en 

andere landbouwproducten uit Canada en de VS was er voor de Vlaamse boer steeds minder geld. 

Daardoor moest er dus bespaard worden. Hierdoor was er minder werkgelegenheid op het platteland. 

Dit was een reden waarom vele mensen sinds 1840 het platteland verlieten en naar de nabijgelegen 

stad Antwerpen verhuisden om daar te gaan werken. Een groot deel oudere landlopers verliet dus hun 

ruraal gebied. Ze verlieten dus omwille van die pushfactoren het platteland.128 

 

5. Besluit aanmelding of arrestatie 

 

De thesis vertrok van de hypotheses dat er meer aanmeldingen van landloperij waren dan aanvankelijk 

gedacht en dat ouderen in verhouding tot jongere landlopers zich vaker kwamen aanmelden in het 

politiekantoor als landloper. Hierdoor kregen ze een dak boven het hoofd in één van de 

landloperkolonies. Dit hoofdstuk bracht enkele indicaties die deze stelling konden staven. Zo verloren 

er heel wat mensen omwille van de sociaaleconomische crisis in de jaren 1880 hun job. Hierdoor 

kwamen wellicht meer personen zich aangeven als landloper, al is het onduidelijk welke 

leeftijdsgroepen. Ook de (pre-)wintermaanden gaven blijk van iets meer PV’s dan in de 

zomermaanden, wat opnieuw kan wijzen op meer aanmeldingen. Daarnaast was er de omvorming van 

een regionaal textielcentrum naar een wereldwijd handelscentrum. Hierdoor verloren heel was 

mensen hub job, vooral ouderen in de nijverheidssectoren. Deze kwamen vervolgens terecht in een 

vicieuze cirkel van armoede omdat ze steeds minder kans hadden op werk in de haven waar ze vooral 

nood hadden aan jonge sterke mannen. Dit impliceerde ook dat ouderen door het minder hebben van 

toekomstperspectieven zich mogelijks sneller kwamen aangeven als landloper. Al moet hier zeker de 

 
127 Winter, Migranten maken de stad: migratie, diversiteit en conflict in een historisch perspectief, 17-18. 
128 Anne Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860 (Londen: Pickering & Chatto, 
2009), 101. 
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leeftijd genuanceerd worden, want het feit of de landloper zich reeds in een kwetsbare groep bevond 

speelde vaak een grotere rol dan de leeftijd. De beroepscategorie van de oudere landloper, waarvan 

aangenomen wordt dat hij zich vaker aanmeldde, was meestal laag-, ongeschoold ofwel een beroep 

uit de nijverheidssectoren. 
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HOOFDSTUK 3: Opgepakte arbeidsmigranten  

 

In dit hoofdstuk worden de arbeidsmigranten onderzocht. Van deze groep werd vooraf gedacht dat ze 

bestonden uit jonge mannen en in tegenstelling tot de oudere groepen meer gearresteerd werden 

door de politie dan dat ze zichzelf aanmeldden. Van de oudere bleek dat ze zichzelf mogelijks kwamen 

aanmelden als landloper omdat ze geen toekomstperspectieven meer zagen en dus beter af waren in 

een instelling met een dak boven hun hoofd en elke dag zeker van een min of meer gevulde maag. De 

jongere groepen hadden daarentegen, ook al waren ze eventueel werkloos, nog meer vooruitzichten. 

Ze waren nog jong en dus vaak nog geschikt om zwaardere arbeid te verrichten in vergelijking met 

oudere groepen. Daarom wordt er vanuit gegaan dat de jongere groepen zich minder snel kwamen 

aanmelden. Aangezien ze toch sterk vertegenwoordigd waren binnen de geverbaliseerde landlopers 

was het mogelijk dat zij meer door de politie werden gearresteerd in tegenstelling tot de oudere 

groepen. Indicaties die erop wijzen dat jongeren vaker werden gearresteerd, kunnen ook impliceren 

dat de oudere landlopers door de politie meer met rust werden gelaten. Dat zou op zijn beurt de 

hypothese staven dat ouderen zichzelf meer kwamen aangeven. Daarnaast heeft dit hoofdstuk 

aandacht voor de groei van de stad Antwerpen dankzij de vele jonge arbeidsmigranten die er aan de 

slag gingen. Er wordt stilgestaan bij vragen zoals hoe het kwam dat er zoveel jongeren naar Antwerpen, 

en wat de gevolgen daarvan waren, trokken. 

 

1. Jonge mannen in de stad 

 

Er zijn wel een achttal gevallen waarbij vermoedelijk de politie de landlopers arresteerden. Bij deze 

stond er telkens dat de personen gevlucht waren uit Hoogstraten. Wellicht heeft de politie ze nadien 

opgepakt en kwamen deze landlopers niet zichzelf aangeven. Aangezien het niet logisch is wanneer je 

eenmaal vlucht uit een instelling, je nadien meteen jezelf aangeeft om in een instelling geplaatst te 

worden. Het ging telkens om relatief jonge mannen tussen de 21 en 30 jaar. Daarnaast waren er enkele 

opmerkingen bij andere jonge mannen die naast landloperij nog een misdaad hadden begaan. Zo was 

er Charles Huybrechts, een 23-jarige jonge man die van Nederland kwam. Hij was metser van beroep. 

Op 18 november 1883 werd vastgesteld dat hij bij een diefstal betrokken was. Hij was in een vechtpartij 

verwikkeld geraakt en had daarbij een horloge die tijdens het gevecht op de grond was gevallen 

gestolen. Dit werd achteraf bevestigd door een getuige.129 Dit kan erop wijzen dat bij de arrestatie van 

de persoon voor diefstal werd vastgesteld dat deze persoon geen vaste woning en werk meer had. 

Vervolgens werd hij gearresteerd voor landloperij. Het was ook mogelijk dat de politie hem officieel 

 
129 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 1244. 
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voor landloperij arresteerde, omdat hij een buitenlander was. Hierdoor moest de politie geen 

bijkomende procedure starten voor diefstal, maar konden ze hem omwille van landloperij eenvoudig 

de grens uitzetten en hiermee procedurekosten en tijd besparen. 

Hieronder bevindt zich de tabel van de leeftijdsgroepen. Ongeveer 20% van de landlopers was tussen 

de 16 en 25 jaar. Het waren allemaal jonge mensen in het begin van hun ‘werkleven’. Deze groep zal 

concreter worden onderzocht. Er zal gekeken worden vanwaar ze kwamen en welke beroepen ze 

hadden. Er wordt onderzocht of er verschillen zijn met de oudere groepen. Daarnaast wordt er 

bekeken of er indicaties zijn die aantonen dat bepaalde geboorteplaatsen of beroepscategorieën 

typisch voor jonge mensen in die tijd waren. Voor de stad Antwerpen waren deze jonge mensen een 

zegen. De immigratie van jonge, vrijgezelle immigranten compenseerde hoge mortaliteitscijfers van 

kinderen en boorlingen. De immigratie zorgde voor een goede, jonge leeftijdsstructuur.130  Er kan 

gesteld worden dat de stad Antwerpen nood had aan de vele migranten om de grote mortaliteit in de 

stad te counteren. 

Tabel 16: Leeftijdsgroepen landlopers 

Leeftijdsgroep Aantal Percentage Cumulatief percentage 

< 16 1 0,2 0,2 

16-20 47 8,3 8,5 

21-25 68 12,0 20,5 

26-30 51 9,0 29,5 

31-35 74 13,1 42,6 

36-40 76 13,4 56,0 

41-45 54 9,5 65,5 

46-50 58 10,2 75,7 

51-55 42 7,4 83,1 

56-60 42 7,4 90,5 

61-65 31 5,5 96,0 

66-70 9 1,6 97,6 

> 71 3 0,6 98,2 

Leeftijd onbekend 10 1,8 100,0 

Totaal 566 100,0 100,0 

 
130 Anne Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860 (Londen: Pickering & Chatto, 
2009), 39. 
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2. Antwerpen had nood aan sterke jonge arbeiders 

 

In onderstaande tabel zijn de beroepscategorieën gegeven van de wat we in deze thesis als jonge 

mannen beschouwen, namelijk 16-20 en 21-25. Er waren onderling weinig extreme verschillen op vlak 

van scholingsgraad. Bij de groep 21-25 zijn er wel telkens meer per beroepscategorie, maar dat lag in 

de lijn van de grote vertegenwoordiging van die leeftijdsgroep in het algemeen. Vergeleken met de 

oudere leeftijdsgroepen die behandeld werden in het hoofdstuk ‘Aanmelding of arrestatie’ zijn er 

enkele verschillen. Er was een klein verschil te merken voor de laaggeschoolde beroepen zoals 

dagloner of werkman. Voor die twee groepen jonge mannen bestaan de landlopers telkens uit 

ongeveer 20% ongeschoolden. Bij de 36-plussers schommelt dat percentage van elke leeftijdsgroep 

telkens rond de 30%. Jonge mannen die niet geschoold waren hadden dus minder kans om werkloos 

te worden. Dit valt te verklaren door de hoge nood aan goedkope, sterke, dus vaak jonge, 

arbeidskrachten in de haven. Deze stonden vooral in voor het laden, lossen en vervoeren van goederen 

in de haven. 131  

Daarnaast waren de middel en hoger geschoolde beroepscategorieën voor manuele arbeid ook in 

grotere getale aanwezig binnen de groep jonge landlopers. Dit viel waarschijnlijk te verklaren door het 

feit dat de uitbreiding van de haven ook voor een bloei in andere sectoren zorgde die aan de haven 

gerelateerd waren. Vooral in de tertiaire sector was dit het geval. Deze breidde sterk uit in navolging 

van het stijgende havenverkeer. Hierdoor werden verschillende verzekermaatschappijen en banken 

opgericht.132 Voor deze sectoren was enige scholing wel nodig, bijvoorbeeld zaken als constructiewerk, 

handel, transport, office werk, etc.133 De scholing daarvoor zal waarschijnlijk in de jaren ervoor aan 

populariteit gewonnen hebben. Jongeren schoolden zich mogelijks daardoor meer in die sectoren 

omdat er vraag naar was. Hierdoor waren er wellicht meer jongeren beter opgeleid dan ouderen. Dat 

zou er ook kunnen op wijzen waarom er meer jonge dan oudere landlopers actief waren in hoger 

geschoolde beroepen. In het heden zijn opleidingen waar vraag naar is, vaak ook populair. Nu is er 

bijvoorbeeld steeds meer vraag naar ingenieurs, waardoor er steeds meer mensen zich erin scholen. 

De populariteit van STEM-scholen 134  in navolging van de nieuwe leerplannen in het secundair 

onderwijs is daarvan een bewijs.135 

 
131 Debackere, “Tussen stad en staat. Het lokale beleid ten aanzien van buitenanders in Antwerpen, 1830-1880” 
54-5. 
132 Karel Veraghtert, “De industriële ontwikkeling”, in Industriële Revoluties in de provincie Antwerpen, door 
Roland Baetens (Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1984), 18. 
133 Jos De Belder, ‘Elementen van sociale identiteit van de Antwerpse bevolking op het einde van de 18e eeuw: 
Een kwantitatieve studie’ (Doctoraatsverhandeling, Universiteit Gent, 1974). 
134 Science Technology Engineering & Mathematics scholen. 
135 ‘STEM-revolutie op de schoolbanken, maar leidt die ook tot meer ingenieurs?’, De Morgen, 25 januari 2019, 
https://www.demorgen.be/gs-bc227dc1. 
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Tabel 17: Beroepscategorie jongere landlopers 

Beroepscategorie/leeftijdsgroep <  21 21-25 26-30 31-35 Totaal 

Niet manuele beroepen 1 5 2 6 14 

Middel en hoger geschoolde arbeiders 17 19 16 14 66 

Middel en hoger geschoolde - boeren 

en vissers 

1 0 0 2 3 

Lager geschoolde - arbeiders 10 12 6 12 40 

Lager geschoolde - landarbeiders 0 0 2 2 4 

Ongeschoolde - arbeiders 4 4 3 2 13 

Ongeschoolde - onbenoemd 4 12 10 16 42 

Geen beroep geregistreerd 11 16 12 20 59 

Totaal 48 68 51 74 241 

 

De beroepscategorieën vertoonden enkele verschillen tussen jongere en oudere groepen. Vervolgens 

werd er ook gekeken naar de geboorteplaats. Bij de ouderen viel het op dat 44% van de landlopers 

afkomstig uit Antwerpen was. De jonge mannen tussen de 16 en 25 jaar kwamen voor 29% uit 

Antwerpen. Dit toont dus een duidelijk verschil aan. Daarnaast kwamen jongeren niet voornamelijk uit 

de omliggende regio’s, zoals het bij de ouderen vooral het geval was. Dit was mogelijks te wijten aan 

het feit dat Antwerpen steeds een grotere stad en beter bereikbaar werd. De stad won daarnaast 

steeds meer aanzien in heel het land. Een andere reden was dat het eigen was aan groeiende 

havensteden de tendens te hebben om nieuwkomers van steeds verdere gelegen plaatsen aan te 

werven.136 Dankzij de haven nam de bereikbaarheid van de stad toe. Bij deze jongere groepen kon er 

mogelijks meer gesproken worden van arbeidsmigranten. Deze kwamen naar de stad met de bedoeling 

om in Antwerpen te komen werken. Deze werden dus vooral naar de stad getrokken en hadden de 

pullfactoren vooral de bovenhand in tegenstelling tot de ouderen waar mogelijks de pushfactoren 

eerder de bovenhand hadden. Het was namelijk zo dat wanneer je migreerde over grotere afstand niet 

lukraak een stad uitkoos, maar een stad waarvan je wist dat er werkgelegenheid is. Bij Antwerpen was 

dat in grote mate het geval. De haven zorgde voor een grote vraag aan ongeschoolde arbeid. Daarnaast 

was er ook in haven-gerelateerde sectoren vraag naar geschoolde arbeid.  

  

 
136 Robert Lee, “The Socio-Economic and Demographic Characteristics of Port Cities: A Typology for 
Comparative Analysis?”, Urban History 25, nr. 2 (1998): 147–72; Leslie Page Moch, Moving Europeans: 
Migration in Western Europe Since 1650 (Bloomington: Indiana University Press, 2003), 133-43. 
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Tabel 18: Geboorteplaatscategorie jongere landlopers 

Geboorteplaatscategorie/leeftijdsgroep <  21 21-25 26-30 31-35 Totaal 

Antwerpen en agglomeratie 6 19 12 18 55 

Provincie Antwerpen 9 9 7 14 39 

Oost-Vlaanderen 6 9 6 9 30 

Andere Vlaamse provincies 7 7 5 14 33 

Wallonië 3 3 7 6 19 

Agglomeratie Brussel 5 9 5 5 24 

Buitenland 10 10 8 4 32 

Onbekend 2 2 1 4 9 

Totaal 48 68 51 74 241 

 

3. De sterke bevolkingstoename in de stad dankzij migratie 

 

Naast de vele pullfactoren die de stad Antwerpen had om er werk te vinden, was er nog een 

veranderend patroon die ervoor zorgde dat het aantal inwoners van Antwerpen bleef stegen. Lange 

tijd werd er naar Antwerpen gemigreerd voor een deel van je leven. Je ging er enkele jaren of enkele 

seizoenen per jaar werken. Na verloop van tijd had je genoeg gespaard om je bijvoorbeeld terug in je 

regio van herkomst te settelen. Door de bloei van de haven ontstonden er vele jobs waarin je kon 

groeien. Je kon je opwerken in je job en/of je kon jezelf bijscholen. Die jobmogelijkheden zorgden 

ervoor dat je langere tijd in de stad bleef. Daarnaast was de grootste pullfactor de mogelijkheid om er 

te huwen. Vele jonge vrijgezelle mannen leerden in de stad jonge vrijgezelle vrouwen kennen die er 

eveneens waren om werk te vinden. Hierdoor werd de drempel verkleind om in de stad te blijven en 

verhoogd om de stad terug te verlaten naar je regio van herkomst. De huwelijksmogelijkheden zorgden 

er dus voor dat een groot deel arbeidsmigranten permanent in de stad bleven en die niet meer of 

minder snel verlieten.137 Al was de blijvende instroom van immigranten nog steeds de belangrijkste 

factor waarom het aantal inwoners zo hard steeg. Daarnaast waren de dalende mortaliteitscijfers ook 

belangrijk. Onderstaande grafiek toont aan dat er ook nog steeds veel emigratie was. Deze volgde 

ongeveer dezelfde tred als de immigratie doorheen de negentiende eeuw. Deze grafiek is berekend op 

basis van het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde van de migratiecijfers. Hierdoor wordt de lange 

termijn duidelijk en worden de uitzonderlijke jaren op de grafiek onzichtbaar.138 De immigratie had 

 
137 Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860, 131. 
138 Vanderheeren, “Een kwantitatieve analyse van de bevolking en mortaliteit in Antwerpen in de tweede helft 
van de 19e eeuw”, 29-30. 
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een grote rol gespeeld in de evolutie die Antwerpen doormaakte van een regionaaltextielcentrum naar 

een wereldwijd handelscentrum. 

Figuur 5: Immigratie en emigratie te Antwerpen in de periode 1849-1991 

139 

 

4. De politie versus armoede en landloperij 

 

De sociaaleconomische crisis van de jaren 1880 strooide roet in het eten van vele arbeidsmigranten 

hun toekomstplannen. Velen verloren hun job en vonden geen nieuwe job meer. De pullfactoren 

waarvoor ze naar de stad kwamen waren niet meer. Velen die nog niet stabiel gesetteld waren, 

belandden daardoor op straat. Dat kon mogelijks het verschil tussen de groep 21-25 jarigen en de 

groep 26-30 jarigen op vlak van hun aandeel in de PV’s verklaren. Deze laatstgenoemden hadden 

misschien al een sterkere basis gevormd waarop ze konden steunen in tijden van crisis. Bij diegene 

onder de 25 waren velen waarschijnlijk nog vrijgezel en waren nog maar pas begonnen met hun job. 

Hierdoor hadden ze weinig om op terug te vallen tijdens de sociaaleconomische crisis. Er was eveneens 

een grote kans dat ze alleen naar de stad waren getrokken. Hierdoor konden ze op weinig steun van 

buitenaf rekenen indien ze zonder werk kwamen te zitten. Velen bevonden zich hierdoor in een 

kwetsbare groep om bijgevolg in armoede en in de landloperij terecht te komen in de grote stad die 

Antwerpen geworden was. 

 
139 Ibid, 29. 
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De toegenomen migratie naar Antwerpen zorgde ervoor dat de stad kon uitgroeien tot een grote stad 

met veel en nieuwe uitdagingen. De stad werd geconfronteerd met een massaal aantal nieuwkomers. 

Daarmee gingen werkloosheid, toenemende commerciële en handelsactiviteiten, meer verkeer, te 

kort aan woningen, landloperij, et cetera gepaard.140 Er was nood aan een verbeterde infrastructuur 

van de stad en een betere organisatie van de stad. De ordehandhaving werd sterk uitgebreid op vlak 

van controle en administratie. Het korps van de politie werd groter en er waren nieuwe bevoegdheden 

die aan de noden van de moderne stad moesten beantwoorden. Dat blijkt uit jaarverslagen van de 

politietstatistieken die een aanzienlijke toename van registraties van politie-arrestaties, processen-

verbaal en van de intensiteit van de vervolging in het algemeen door politierechtbanken 

aantoonden.141 Dit betekende niet perse een grotere stijging van het aantal criminele activiteiten, 

maar eerder van hogere activiteit van het politiekorps. Het politieapparaat moderniseerde dus mee 

met zijn tijd en de groei van de stad. Dat bleek uit het stijgende aantal PV’s tussen 1880 en 1900.142  

Figuur 6: Aantal PV’s Antwerpen van 1880 - 1900 

  

De vele jonge immigranten waren allemaal op zoek naar werk. Diegene die nergens aan de slag konden 

of hun werk verloren hadden, kwamen vaak in de landloperij terecht. Daarom kan er wellicht 

aangenomen worden dat de politie deze jonge mannen probeerde te arresteren en vervolgens verder 

te verwijzen naar een landloperkolonie. Armoede kon criminaliteit aanwakkeren bij mensen, dus 

moest de politie wellicht optreden tegen de landloperij. Er was een wel een daling van het aantal PV’s 

voor landloperij na 1883-1884, maar het was mogelijk dat dat kwam door een daling in het aantal 

 
140 Clive Emsley, Crime, police and penal policy: European experiences ( 1750 – 1860 ) (New Haven, 1986) 23-38. 
141 Margo De Koster, Barbara Deruytter, en Antoon Vrints, “Police–Public Relations in Transition in Antwerp, 
1840s–1914”, European Review of History: Revue Européenne d’histoire 25, nr. 1 (2 januari 2018): 117-18. 
142 ‘Verslag over het Bestuur en de Zakentoestand van de stad Antwerpen, Misdaden, wanbedrijven en 
overtredingen, jaren 1883 en 1884’. 
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aanmeldingen, doordat de sociaaleconomische crisis in kracht afnam. Nadien was er wel weer een 

stijging, maar het aantal inwoners in Antwerpen was eveneens gestegen. Het is dus moeilijk te 

achterhalen of de politie zich minder of meer focuste op landlopers te arresteren na 1883-1884.  

Figuur 7: Aantal PV's inzake landloperij in Antwerpen 1880 - 1900 

 

Er kan wel gekeken worden of de registraties van landlopers op vaste periodes in de maand of week 

werden gedaan. Hieruit bleek dat er iedere dag PV’s werden opgesteld inzake landloperij. Er werd 

daarbij geen onderscheid gemaakt tussen leeftijd/beroep etc. Het was uitzonderlijk dat er een dag 

voorbij ging waarbij geen enkele landloper geverbaliseerd werd. De politie moest vooral de noden van 

de lokale bevolking invullen. Het politienetwerk was namelijk nog in volle opbouw en genoot niet het 

volledige vertrouwen van de bevolking, wat lang in de historiografie beweerd werd. De politie kon 

namelijk een vijandige menigte nog niet de baas. De wetgeving werd dus nog niet vanzelfsprekend 

vlekkeloos nagevolgd.143 

 

5. Besluit opgepakte arbeidsmigranten 

 

Er zijn enkele indicaties die erop wijzen dat jongere arbeidsmigranten vaker werden gearresteerd ten 

opzichte van oudere groepen. In de bronnen waren er voorbeelden van jongere die gearresteerd 

werden voor diefstal, waarbij ook aan het licht kwamen dat ze een landloper waren. Daarnaast 

moderniseerde het politieapparaat mee met de toenemende jonge arbeidsmigranten in de stad. 

 
143 Margo De Koster, “De verhouding politie-bevolking in historisch perspectief. Wederzijdse afhankelijkheid en 
stilzwijgende contracten”, Justitiële Verkenningen 36, nr. 2 (2010): 83-4. 
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De jonge arbeidsmigranten speelden een belangrijke rol in de groei van Antwerpen richting een 

wereldwijd handelscentrum. De stad had veel pullfactoren die de jonge arbeidsmigranten aantrokken. 

Er was veel werkgelegenheid, vooral in de haven-gerelateerde beroepen. Deze trokken veel jonge 

mannen aan omdat er veel fysiek sterke arbeiders nodig waren. Jonge mannen beantwoordden meer 

aan dat profiel dan oudere. De cijfers toonden aan dat de jongere mannen die niet geschoold waren 

procentueel minder in de landloperij terecht kwamen dan de oudere leeftijdsgroepen. Dit waren wel 

geen enorme verschillen. De cijfers toonden ook aan dat er procentueel meer jongeren aanwezig 

waren in de hoger geschoold beroepscategorieën van de manuele sectoren. De verklaring daarvan was 

enerzijds omdat ze zich wellicht vaker schoolden. Anderzijds was het omdat jongere arbeidsmigranten 

vaker van verder kwamen, over de provinciegrenzen heen, dan de oudere bevolking. Dit sluit aan bij 

het distance-decay effect, waarbij van hoe verder je kwam, hoe vaker je meer geschoold was.  

De stad was dus met zijn haven een trekpleister voor jonge werkkrachten. Naast werkgelegenheid 

waren er voor de jonge mannen ook meer huwelijksmogelijkheden dan op het platteland. Er waren 

meer vrouwen waarmee ze konden trouwen. Hierdoor steeg de kans dat ze met hun vrouw voor 

langere tijd of permanent in de stad bleven. De tegenkanting voor jonge mannen was wel indien ze 

snel zonder job kwamen te zitten ze er helemaal alleen voorstonden. Hun financiële basis was minder 

sterk. Daarom geraakten velen jonge mannen in de landloperij terecht. Dat aantal steeg aanzienlijk 

doorheen de jaren 1880. De politie moderniseerde eveneens in die periode, wat een aanwijzing kan 

zijn dat ze de problemen in de stad wilden aanpakken, zoals landloperij. Het is dus mogelijk dat de 

jongere mannen sneller gearresteerd werden om landloperij in het straatbeeld te verwijderen.  
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HOOFDSTUK 4: Genderverschillen  

 

Eén van de belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen was dat de maatschappij oudere 

vrouwen als waardige armen beschouwde.144 De verwachting op vlak van gender was daarom dat er 

veel minder vrouwen in vergelijking met mannen in de processen-verbaal zouden voorkomen. Een 

tweede reden voor deze hypothese was dat vrouwen minder werkzekerheid in de stad hadden dan 

mannen, waardoor ze minder snel naar Antwerpen trokken. Vrouwen mochten eveneens van hun 

familie minder snel risico’s, bijvoorbeeld naar een grote stad verhuizen, nemen dan mannen. Vrouwen 

hadden in de negentiende eeuw minder inspraak in hun familie en mochten daarom minder 

zelfstandige beslissingen nemen dan de mannen. Daarnaast werden veel meisjes/vrouwen huisvrouw 

en bleven ze in het ouderlijke huis tot ze trouwden. Doordat vrouwen minder risico’s namen kan er 

verondersteld worden dat ze ook minder risico liepen om zonder job te zitten en vervolgens in de 

landloperij terecht te komen. Naar het einde van de negentiende eeuw toe veranderde dat patroon 

steeds meer en trokken ook meer vrouwen naar de groeiende stad om er werk te zoeken. 145 

Vermoedelijk kwamen er vervolgens meer vrouwen in de landloperij terecht. In dit hoofdstuk wordt 

er gekeken hoe vaak vrouwen in de PV’s in het jaar 1883-1884 voorkwamen en wat de oorzaken ervan 

waren.  

 

1. In het kielzog van de bloei van de haven 

 

Toen de textielsectoren in de eerste helft van de negentiende eeuw sterk achteruitgingen betekende 

dat voor vele vrouwen het verlies van hun job, aangezien velen in die sectoren aan de slag waren. 

Enkele decennia was het moeilijk voor een vrouw om werk te vinden in Antwerpen. De mogelijkheid 

om als vrouw werk te vinden in de stad verbeterde opnieuw sterk naar het einde van de negentiende 

eeuw toe.146 Na verloop van tijd zorgde namelijk de omvorming van Antwerpen naar een havenstad 

ook voor vrouwen voor nieuwe werkmogelijkheden. Vooral vanaf 1880 was dit het geval. Vele jonge, 

alleenstaande mannen kwamen in die periode naar Antwerpen. Hierdoor was er veel ruimte voor de 

ontwikkeling van de prostitutie-industrie, die meegroeide in het kielzog van de havenuitbreiding. In 

1870 was er nog geen enkele vrouwelijke immigrant als prostituee ingeschreven in het 

bevolkingsregister. In 1880 bleek 22% van de vrouwelijke immigranten te werk gesteld in de 

 
144 Vercammen, “Leven aan de rafelrand, landlopers en bedelaars in Belgische Rijksweldadigheidskolonies 
(1870-1930)”, 138. 
145 Greefs en Winter, ‘Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880’, 5-7. 
146 Hilde Bras, ‘Maids to the City: Migration Patterns of Female Domestic Servants from the Province of 
Zeeland, the Netherlands (1850-1950)’, History of the Family, nr. 8 (2003): 217–46. 
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prostitutie.147 Aangezien deze thesis het jaar 1883 specifiek nam voor de processen-verbaal werd 

verwacht dat weinig vrouwen uit de prostitutie na enkele jaren reeds in de landloperij zouden verzeild 

zijn. De vrouwen waren maar enkele jaren ouder sinds dat ze migreerden naar de stad. Indien ze hun 

job verloren konden ze het mogelijks nog proberen in een andere stad of in een ander ‘bordeel’. Er 

zullen dus wellicht weinig reeds als te oud werden geacht, waardoor ze hun job verloren en in de 

landloperij terecht kwamen. Naast de prostitutie was er voor vrouwen veel minder werkgelegenheid 

in vergelijking met de mannen die in allerlei sectoren aan de slag gingen. Vrouwen konden naast de 

prostitutie-industrie nog terecht in detailhandel148 en huishoudelijke dienstverleningen.149 De cijfers 

tonen aan dat er heel weinig vrouwen in het jaar 1883-1884 in de landloperij terecht kwamen, namelijk 

6% vrouwelijke landlopers ten opzichte van 93,6% mannelijke. 

Tabel 19: Geslacht landlopers 

 

In de Nederlandse Staatsarbeidsinstelling in Oestgeest werden vrouwelijke landlopers opgesloten. 

Deze waren vaak afkomstig van de lagere sociale en kwetsbaarste groepen van de maatschappij.150 

Het grootste deel bestond uit oude, alleenstaande of zieke vrouwen. Daarnaast waren er eveneens 

ongehuwde moeders aanwezig. Deze vrouwen hadden vaak geen steun meer van familie en vanwege 

hun verleden ook niet van andere liefdadigheidsinstellingen, zoals van de parochie bijvoorbeeld. Dit 

kwam wellicht doordat ze door de maatschappij werden uitgestoten vanwege hun handicap, 

bastaardkind of een ander taboe. Dit toonde aan dat de levenscyclus van vrouwen belangrijk was om 

aan te tonen hoe de vrouwen in de armoede en landloperij terechtkwamen. Deze vrouwen kwamen 

zo goed als niet voor in de PV’s van de Antwerpse hoofdcommissariaat. In het volgende topic wordt 

onderzocht hoe het kwam dat vrouwen die toch in de landloperij terecht kwamen weinig 

geverbaliseerd werden. 

 

 
147 Hilde Greefs en Anne Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single 
Foreign Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, Journal of Urban History 42, nr. 1 (2015): 11. 
148 Het leveren van kleine fysieke goederen. 
149 Weevers, De Koster, en Bijleveld, “Swept up from the Streets or Nowhere Else to Go? The Journeys of Dutch 
Female Beggars and Vagrants to the Oegstgeest State Labor Institution in the Late Nineteenth Century”, 11. 
150 Ibid. 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 530 93,6 

Vrouw 34 6,0 

Onbekend 2 0,4 

Totaal 566 100 
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2. Weinig geverbaliseerde vrouwelijke landlopers 

 

Figuur 8: Bevolkingspiramide van de Antwerpse bevolking 1880 

151 

De bevolkingspiramide van Antwerpen in het jaar 1880 toont aan dat de verdeling tussen vrouwen152 

en mannen153 relatief gelijk is. Het overgrote deel aan mannen bij de geverbaliseerde landlopers kwam 

dus niet door een oververtegenwoordiging van mannen in de Antwerpse bevolking. Dat kan op 

verschillende zaken wijzen. Waarschijnlijk was het maatschappelijk verplicht om als man een beroep 

te hebben. Indien je geen beroep en geen vaste woning kon aanduiden werd je als man waarschijnlijk 

sneller geverbaliseerd als landloper. Bij vrouwen was het daarentegen niet maatschappelijk verplicht 

om te werken. Velen bleven thuis als huisvrouw. Daarom viel het wellicht minder op als er een vrouw 

zonder werk zat in tegenstelling tot een man. Met andere woorden als vrouw moest het mogelijks dus 

extra opvallen in het straatbeeld dat je een landloper was, vooraleer je gearresteerd werd als 

landloper. Het feit dat vrouwen veel minder voorkomen in de processen-verbaal wijst erop dat 

vrouwen die in de landloperij waren verzeild geraakt zichzelf ook niet kwamen aanmelden bij de politie 

als landloper.    

 
151 Tom Vanderheeren, “Een kwantitatieve analyse van de bevolking en mortaliteit in Antwerpen in de tweede 
helft van de 19e eeuw” (Masterproef, Universiteit Gent, 2009), 45. 
152 Vrouwen staan rechts in de bevolkingspiramide 
153 Mannen staan links in de bevolkingspiramide 
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De Koster, Bijleveld en Weevers suggereerden dat er de kans bestond dat deze vrouwen zich vrijwillig 

als soort van overlevingsstrategie lieten opsluiten. 154  De vrouwen konden dat doen door zich 

rechtsreeks bij de instelling te gaan aanmelden. De instelling was wellicht hun laatste hoop op 

onderdak. Dat zou ook verklaren waarom er zo weinig vrouwen in de Antwerpse PV’s voorkomen. 

Indien vrouwen in verhouding meer dan mannen zich rechtstreeks aan de instelling aanmeldden, 

kwamen ze ten opzichte van de mannen minder in contact met de Antwerpse politie en werd het PV 

niet in Antwerpen opgesteld, maar in de gemeente of regio van de instelling. Vrouwen kwamen in 

verhouding vaker uit omliggende regio’s van Antwerpen en kennen de regio verhoudingsgewijs 

daardoor mogelijks beter. Bij de mannelijke landlopers was een groot deel afkomstig uit verder 

afgelegen regio’s. Deze kenden wellicht de regio minder goed. Daarom meldden ze zich mogelijks aan 

bij de Antwerpse politie en niet rechtstreeks bij de instelling omdat ze die niet wisten liggen. Daarnaast 

is het ook mogelijk dat in die tijd, waarbij de politiemodernisering nog volop aan de gang was, er geen 

PV werd opgesteld indien een persoon zich vrijwillig aan de instelling kwam aanmelden. Indien 

vrouwen dat meer deden dan mannen verhoudingsgewijs zou dit ook deels kunnen verklaren waarom 

er veel minder vrouwen in de PV’s voorkwamen.  

Mogelijks werden er meer vrouwen geverbaliseerd in de jaren na 1883. De jaren tussen 1850 en 1880 

in Antwerpen stonden in teken van expansie, landelijkheid én vervrouwelijking.155 Dat laatste zou er 

dus mogelijks voor gezorgd hebben dat na verloop van tijd ook meer vrouwen in de landloperij 

terechtkwamen indien ze hun job verloren en vervolgens gearresteerd werden of zichzelf kwamen 

aanmelden. Volgende cijfers in onderstaande tabel uit het onderzoek van Greefs en Winter, die 

samengesteld werden aan de hand van de vreemdelingendossiers van de stad Antwerpen, toonden 

aan dat de nieuwkomers in Antwerpen op vlak van geslacht steeds meer in verhouding kwamen. De 

cijfers zijn in procenten.156 Onderzoek aangaande PV’s van de jaren na 1883 zouden kunnen aantonen 

of er zich effectief een vervrouwelijking binnen de landloperij plaatsvond. 

Tabel 20: Vervrouwelijking doorheen de laatste decennia in Antwerpen 

 

 
154 Weevers, De Koster, en Bijleveld, “Swept up from the Streets or Nowhere Else to Go? The Journeys of Dutch 
Female Beggars and Vagrants to the Oegstgeest State Labor Institution in the Late Nineteenth Century”, 424-
26. 
155 Greefs en Winter, “Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880”, 6. 
156 Ibid, 6. 

Geslacht/jaar 1850 1860 1870 1880 Totaal 

Mannen 66 59 54 51 56 

Vrouwen 34 41 46 49 44 
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Om deze cijfers te bekomen, werden 5000 vreemdelingendossiers geanalyseerd over de vier 

verschillende referentiejaren 1850, 1860, 1870 en 1880. De conclusie was dat er heel veel 

alleenstaanden en jongvolwassenen onder de nieuwkomers waren. De mediane leeftijd bij de mannen 

was 24 en bij de vrouwen 23. Er is niet geweten of deze personen van plan waren om samen te wonen 

met een eventuele partner of alleen eenmaal ze in Antwerpen aankwamen. Daarnaast verbleven veel 

nieuwkomers vaak tijdelijk in de stad. 157  Wellicht kan aangenomen worden dat vooral 

jongvolwassenen vaker tijdelijk in de stad bleven in vergelijking met ouderen, omdat deze zich meestal 

nog minder standvastig gesetteld hadden dan ouderen. Dat kan betekenen dat daardoor jonge mensen 

minder kans hadden om in de landloperij terecht te komen. Mogelijks verlieten ze sneller dan ouderen 

de stad bij het verliezen van hun job. Het niet-hebben van een job speelde vaak een grote rol om de 

stad te verlaten. Jonge vrouwelijke landlopers probeerden wellicht nog in een andere stad werk te 

zoeken. Samen met het feit dat oudere, arme vrouwen vaak als waardige armen werden gezien en dus 

niet vervolgd werden voor landloperij, verklaart ook deels waarom er zo weinig vrouwen in de PV’s 

voorkwamen. 

Onderstaande tabel toont aan hoe de verdeling was tussen mannen en vrouwen op vlak van de 

beroepscategorie. Uit de tabel valt te concluderen dat vrouwen die voor landloperij in de processen-

verbaal waren opgenomen bijna altijd uit ongeschoolde beroepen kwamen. Dit waren vaak beroepen 

zoals huisvrouw of dienstmeid. 

Tabel 21: Beroepscategorie – geslacht 

Categorie Man Vrouw Onbekend  Totaal 

Niet manuele beroepen 23 0 0 23 

Middel en hoger geschoolde arbeiders 137 3 0 140 

Middel en hoger geschoolde - boeren en vissers 6 0 0 6 

Lager geschoolde - arbeiders 87 1 0 88 

Lager geschoolde - landarbeiders 4 0 0 4 

Ongeschoolde - arbeiders 17 9 0 26 

Ongeschoolde - landarbeiders 1 0 0 1 

Ongeschoolde – onbenoemd 124 12 0 136 

Geen beroep geregistreerd 131 9 2 142 

Totaal 530 34 2 566 

 

Mogelijks verloren vrouwen net als mannen hun job omwille van hun oudere leeftijd en werden ze 

vervolgens door jongere vrouwen vervangen. Daarom is het interessant om na te gaan uit welke 

 
157 de Schaepdrijver, Elites for the Capital? Foreign Migration to Mid-nineteenth-century Brussels. 



  
 

                                                      60 
 
 

leeftijdsklassen de vrouwen en mannen kwamen.  

 

Tabel 22: Leeftijdsgroepen - geslacht 

Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal 

< 21 41 6 48 

21-25 64 4 68 

26-30 50 1 51 

31-35 72 2 74 

36-40 72 4 76 

41-45 49 5 54 

46-50 55 3 58 

51-55 40 2 42 

56-60 37 5 42 

> 60 41 2 31 

Totaal158 521 34 555 

 

Deze tabel toont aan dat er bij de vrouwen weinig patroon aanwezig was voor welke leeftijdsgroepen 

als landloper werden geverbaliseerd. Zoals eerder aangehaald werden vooral oudere vrouwen als 

waardige armen gezien. Het is dus mogelijk dat deze vrouwen niet opgepakt werden, maar zichzelf 

kwamen aangeven. Mogelijks in tegenstelling tot jongere vrouwen die dan eerder opgepakt werden. 

Zo is er het voorbeeld van een 25-jarige dienstmeid, Marie Claire Mathys, afkomstig uit Antwerpen. Ze 

werd ’s nachts door agent Verschueren voor landloperij aangehouden omdat ze zich op iemand anders 

zijn grond begaf.159  Een ander voorbeeld die aantoonde dat “oudere vrouwen” zichzelf mogelijks 

sneller kwamen aangeven, is de 35-jarige Anna Catharina Bogaerts die op 9 september 1883 naar het 

politiebureau begaf omdat ze in banbreuk verkeerde.160 Zij was dus al iets ouder, maar nog steeds 35, 

wat in deze thesis niet als ouder wordt beschouwd. Mogelijks geraakte ze niet aan een nieuwe job, 

waardoor ze zichzelf genoodzaakt zag om zich aan te melden bij de politie. De andere bronnen die 

vrouwen behandelen zijn zeer gestandaardiseerd, waardoor er weinig extra informatie was uit te 

halen.  

 

 
158 11 values ontbreken door onbekend geslacht of leeftijd. 
159 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 502. 
160 Ibid, 1009. 
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3. Verband tussen geslacht en geboorteplaats 

 

De geboorteplaats van de mannen en vrouwen kon een aanwijzing vormen voor waarom sommige 

mannen sneller in de landloperij terecht kwamen dan vrouwen. De meeste studies tonen aan dat 

vrouwen vooral korte en regionale trajecten deden op vlak van migratie. 161  Korte en regionale 

trajecten werden eveneens vaker gedaan door mensen uit lage en ongeschoolde beroepscategorieën. 

De migratie naar vroegmoderne steden had volgens Anne Winter de structuur van een piramide. Deze 

theorie sloot aan bij het distance-decay effect. De onderste rij van de piramide stelde de grootste groep 

migranten voor vanuit dichtbij gelegen gebieden. Deze waren meestal lager opgeleid. Hoe hoger naar 

de top van de piramide, hoe hoger iemand opgeleid was en vaker vanuit een verder gelegen regio 

afkomstig was. Deze hadden meer opportuniteiten om in specifieke beroepen, waarvoor hogere 

scholing nodig is, terecht te komen.162 Vrouwen waren meestal lager opgeleid, dus moesten ze volgens 

de piramidetheorie vaak uit de dichtbijgelegen gebieden komen. De beroepscategorie zei echter niet 

alles over de afstand van de migratie. Er waren nog factoren die daarbij een rol speelden, bijvoorbeeld 

het sociale weefsel rond de migratie. De migrant zijn/haar migratieroute was dus afhankelijk van de 

informatie en ondersteuning van en bij zijn migratie. Daarnaast kon een eventuele ketenmigratie ook 

een invloed hebben. Indien vele mensen emigreerden uit een bepaald dorp, verkleinde de drempel 

voor andere buurtbewoners. Ze beschikten namelijk vervolgens over meer informatie op vlak van 

migratie.163 

  

 
161 Jean-Pierre Poussou, ‘Les migrations internes et à moyenne distance en France à l’époque moderne et 19e 
siècle’, in Première conférence européenne de la Commission Internationale de Démographie Historique, door 
Antionio Eiras Roel en Ofelia Rey Castelao, 1 (Santiago de Compostella: Xunta de Galicia & CIDH, 1994), 205–24; 
Bras, ‘Maids to the City: Migration Patterns of Female Domestic Servants from the Province of Zeeland, the 
Netherlands (1850-1950)’. 
162 Anne Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860 (Londen: Pickering & Chatto, 
2009), 38. 
163 Charles Tilly, “Transplanted Networks”, in Immigration Reconsidered: History, Sociology and Politics, door 
Virginia Yans-McLaughlin (Londen: Oxford University Press, 1990), 79-95; Simonne Wegge, “Chain Migration 
and Information Networks: Evidence from Nineteenth-Century Hesse-Cassel”, Journal of Economic History 58, 
nr. 4 (1998): 957–87. 
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Tabel 23: Geboorteplaatscategorie - geslacht 

Geboorteplaatscategorie Man Vrouw Onbekend Totaal 

Antwerpen en agglomeratie 135 9 0 144 

Provincie Antwerpen 90 3 0 93 

Vlaamse provincies 155 17 0 172 

Wallonië 30 1 0 31 

Agglomeratie Brussel 53 0 0 53 

Buitenland 50 2 1 53 

Onbekend 17 2 1 20 

Totaal 530 34 2 566 

 

De tabel toont aan dat de meeste vrouwen die voor landloperij werden geverbaliseerd uit de 

omliggende gebieden kwamen, ofwel kwamen ze uit Antwerpen, de provincie Antwerpen of andere 

nabijgelegen Vlaamse provincies. Deze tabel staaft dus de piramidetheorie. Deze theorie werd ook 

hard gemaakt door het feit dat gegoede burgers meer informatiekanalen inzake migratie hadden. Hoe 

hoger je opgeleid was, hoe meer informatiekanalen je had. Daardoor wist je beter naar welke steden 

je beter kon migreren om er geschikt werk te vinden. Deze kanalen waren er omdat de 

interpersoonlijke contacten tussen gegoede burgers beter ontwikkeld waren. 164  Armere burgers 

daarentegen wisten minder wat er zich allemaal in de wereld afspeelde. Daardoor waren ze minder 

snel geneigd dan gegoede burgers om over langere afstand te migreren.  

Het feit dat die gegoede burgers vaker hoger opgeleid waren en dus meestal mannen waren, 

gecombineerd met dat de vrouw meer in de greep van haar familie werd gehouden, heeft er mogelijks 

voor gezorgd waarom vrouwen minder migreerden over grote afstanden. Al zijn er wel enkele 

recentere studies die aantonen dat vrouwen ook betrokken waren bij migratie over langere 

afstanden.165 Er is echter nog weinig consensus daaromtrent, omdat het aantal studies nog relatief 

beperkt is. Voor België is er nog heel weinig onderzoek naar vrouwelijke landlopers gedaan en is er dus 

heel weinig tot geen bewijs dat vrouwen in België over langere afstanden, ongeveer van twee 

provincies verder, migreerden.  

 
164 Winter, Migrants and Urban Change: Newcomers to Antwerp 1760-1860, 24. 
165 Christiane Harzig, Peasant Maids, City Women: From the European Countryside to Urban America (Ithaca: 
Cornell University Press, 1997); Verschillende bijdrages in Women, Gender and Labour Migration: Historical and 
Global Perspectives, door Paul Sharpe (Londen: Routledge, 2001), 145–62; Dirk Hoerder en Jörg Nagler, People 
in Transit: German Migrations in Comparative Perspective, 1820-1930 (Washington: Cambridge University, 
1995). 
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4. Nood aan meer onderzoek over vrouwelijke landlopers 

 

Er is dus nog weinig onderzoek naar vrouwelijke landlopers verricht. Er is wel het onderzoek166 naar de 

migratietrajecten van vrouwelijke migranten in Nederland op het einde van de negentiende eeuw. Het 

onderzoek was zeer vernieuwend omdat het vrouwelijke landlopers behandelde. Het onderzoek 

bestudeerde vrouwen die in de Rijksweldadigheidsinstelling in Oestgeest opgesloten werden omdat 

ze schuldig waren aan bedelen en/of landloperij. Het bleek dat in die kolonie vooral laag-, 

ongeschoolde en de meest kwetsbare vrouwen van de samenleving terecht kwamen. Het merendeel 

bestond uit oude en alleenstaande vrouwen, waarvan sommigen kinderen buiten het huwelijk hadden. 

Daarnaast waren er veel vrouwen die ziek waren of met een psychische of lichamelijke handicap 

kampten. Zoals gezegd kwamen mensen pas in een instelling terecht wanneer ze ertoe veroordeeld 

werden. Het is mogelijk dat oude vrouwen die opgepakt werden of zichzelf kwamen aanmelden, 

aanstuurden om opgenomen te worden in een kolonie. Dit kon eveneens het geval zijn bij 

alleenstaande vrouwen. Mensen dus die nog weinig toekomstperspectieven kenden. Diegenen die nog 

jong en werkloos waren, maar anders weinig problemen kenden, wilden vermoedelijk minder snel naar 

een instelling dan oudere of alleenstaande vrouwen. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom in de 

kolonies vooral de kwetsbaarste groepen aanwezig waren. Jonge vrouwen, die bijvoorbeeld nog niet 

getrouwd waren of geen buitenechtelijk kind hadden, konden vaak nog terecht in andere 

liefdadigheidsinstellingen, bijvoorbeeld van de parochie etc. De status van een ongehuwde moeder of 

een moeder met een bastaard zorgde ervoor dat je bijvoorbeeld niet bij de armenzorg van de parochie 

terecht kon. 167  Het was dus mogelijk dat je als jonge vrouw nog terecht kon in een 

liefdadigheidsinstelling van de parochie, met als voorwaarde dat je je geloof niet verloochend had, 

zoals het hebben het van een buitenechtelijk kind. Dat betekende dus dat jonge vrouwen zich minder 

snel kwamen aangeven als landloopster in tegenstelling tot bepaalde vrouwen die door de 

maatschappij waren afgekeurd. 

Er is nog ruimte naar meer onderzoek over vrouwen inzake landloperij, maar de bronnen zijn beperkt. 

Momenteel zijn er nog heel weinig egodocumenten van vrouwelijke landlopers gevonden, indien die 

er al zouden zijn. Egodocumenten zouden de levenslopen van de vrouwen beter kunnen construeren, 

waardoor er een duidelijker beeld van de vrouwelijke landloper kan geschetst worden. Soms is er wel 

geweten of de vrouw al dan niet alleenstaand is, hoe oud ze is of welk beroep ze deed. Er is echter heel 

weinig geweten over hoe het leven van bepaalde vrouwen is verlopen. Levensloopanalyses zouden het 

belang van familiebanden en andere vormen van ondersteuningen kunnen aantonen die belangrijk 

waren om het zwerversbestaan te voorkomen. Voorlopig kan een beeld geschetst worden over 

 
166 Weevers, De Koster, en Bijleveld, ‘Swept up from the Streets or Nowhere Else to Go? The Journeys of Dutch 
Female Beggars and Vagrants to the Oegstgeest State Labor Institution in the Late Nineteenth Century’. 
167 Ibid, 416. 
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vrouwelijke landlopers aan de hand van een combinatie van de archieven van vrouwelijke 

landloperskolonies, de processen-verbaal van de politie en de archieven van de rechtbanken met 

betrekking tot dossiers waarin vrouwen aan bod komen. Indien er geen egodocumenten aan het 

onderzoek kunnen worden toegevoegd zal er vooral kwantitatief moeten geanalyseerd worden. Die 

resultaten moeten dan vergeleken worden zowel over de jaren heen als met de resultaten van andere 

steden. Dit zou kunnen aantonen dat er in sommige steden meer of minder werkgelegenheid was voor 

vrouwen dan in andere steden. Verder kan het ook nog meer aantonen dat vrouwen hun 

migratiebewegingen complexer en autonomer waren dan dat er altijd is gedacht zoals Winter en 

Greefs concludeerden.168 Indien sommige namen in verschillende bronnen terug komen, kan ervan die 

persoon wel een verloop geschetst worden over waar die allemaal heeft verbleven en welke 

veroordelingen en PV’s ze op haar naam staan heeft. 

Er is meer onderzoek verricht over mannelijke landlopers. Mannelijke landlopers waren in aantal met 

meer en logischerwijs komen ze daardoor vaker in bronnen voor. Er zijn enkele levensloopanalyses van 

mannen gemaakt. Dat zorgt ervoor dat er een beter beeld van de mannelijke landloper kan geschetst 

worden. Frank Caestecker deed bijvoorbeeld een levensloopanalyse van Philogone Guéquière. 

Caestecker toonde aan waar Guéquière was geboren en uit welk gezin hij kwam. Deze persoon had 

aanvankelijk een rustig en vrij comfortabel leven. Vanaf dat hij ongeveer 35 jaar was, waren er 

indicaties dat hij begon rond te dolen. Sommige periodes dwaalde hij in Frankrijk, andere in België. 

Caestecker linkte het leven van deze persoon aan de sociaaleconomische situatie en de heersende 

problematiek van de landloperplaag die er op het einde van de negentiende eeuw in Vlaanderen en 

België heerste. Philogone werd voor meerdere zaken veroordeeld, bijvoorbeeld voor landloperij, 

banbreuk, dronkenschap, slagen en verwondingen. Uit Caestecker zijn analyse blijkt dat de persoon in 

de zomer soms wel werk had, maar vooral in de wintermaanden werkloos was. Daarnaast is hij 

meerdere malen geïnterneerd in Merksplas.169 

Ten slotte is het belangrijk om de cijfers over de vrouwelijke landlopers uit deze thesis niet te 

veralgemenen, aangezien er niet genoeg cijfermateriaal is inzake vrouwen om er conclusies uit te 

halen. Naast het feit dat de vrouwen niet veel voorkomen in de bronnen, is het ook mogelijk dat er 

fouten zijn gebeurd bij het registreren van de bronnen. Zo is er het voorbeeld van de 59-jarige Virgine 

De Valck, een dienstmeid die afkomstig is uit Buggenhout. Er staat dat ze geen vaste woning had. In 

het proces-verbaal wordt ze beticht van landloperij. Bij de opmerkingen staat er echter dat haar hond 

zonder medalie rondliep.170 Het is dus mogelijk dat bij het opmaken van het PV een fout is gebeurd en 

 
168 Greefs en Winter, ‘Alone and Far from Home: Gender and Migration Trajectories of Single Foreign 
Newcomers to Antwerp, 1850-1880’. 
169 Frank Caestecker, ‘Crisis en landloperij. De nieuwe actieve staat op het einde van de negentiende eeuw’, in 
België, Een geschiedenis van onderuit, door Jan Dumolyn en Tjen Mampaey (Antwerpen: EPO, 2012). 
170 “Processen-verbaal 3 april 1883 - 25 januari 1884”, 760. 
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dat deze vrouw niet voor landloperij beticht moest worden, maar voor het feit dat ze haar hond zonder 

leiband hield. Vercammen en Winter haalden wel aan dat niet iedereen die geverbaliseerd werd voor 

landloperij effectief een mobiel bestaan kende. 171  Landloperij was zoals eerder gezegd een ruim 

begrip. Je kon dus voor verschillende vergrijpen beticht worden van landloperij. Met de cijfers van de 

vrouwen moet dus heel bedachtzaam omgegaan worden. 

 

5. Besluit genderverschillen  

 

In de bronnen kwamen er opvallend veel minder vrouwen voor dan mannen bij geverbaliseerde 

landlopers. Nochtans was er de decennia voor 1880 een vervrouwelijking van de stad Antwerpen aan 

de gang die vanaf 1880 een versnelling aannam. In 1883 was die versnelling van de vervrouwelijking 

nog niet te zien in de PV’s van landloperij. Dit had wellicht meerdere oorzaken. Vermoedelijk waren 

nog maar weinig vrouwen hun werk verloren waardoor ze in de landloperij konden terecht komen. 

Daarnaast focuste de politie zich niet op vrouwen. Ze werden eerder als waardige armen gezien, 

waardoor ze minder snel geverbaliseerd werden. Ten tweede viel het ook niet op als een vrouw zonder 

werk zat, aangezien er veel als huisvrouw leefden. Ten derde gingen veel vrouwen zich wellicht 

rechtstreeks bij de instelling aanmelden, waardoor het PV mogelijks niet door de Antwerpse politie 

werd opgesteld. 

De vrouwelijke landloper kwam minder voor dan een mannelijke landloper. Over het profiel van de 

vrouwelijke landlopers is er weinig uitspraak te doen, aangezien er moeilijk een representatief beeld 

kan geschetst worden van haar. Dit is te wijten aan het feit dat hierover te weinig data beschikbaar is. 

Het is daarom ook moeilijk om over haar leeftijd of beroep een uitspraak te doen. Er is in de literatuur 

bijgevolg vraag naar meer onderzoek over vrouwelijke landlopers. Er wordt wel aangenomen dat de 

vrouwelijke landloper meestal uit de omliggende regio van de stad kwam. 

 

 

 

 

  

 
171 Vercammen en Winter, “Een dwalend bestaan?: Mobiliteit bij veroordeelde landlopers in België (1870-
1914/30)”, 52. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

Deze masterproef vertrok vanuit de vraag: ‘Wat is het profiel van de eind negentiende-eeuwse 

landloper in Antwerpen?’. Het omvattende antwoord op de vraagstelling zou zijn: het profiel was heel 

divers en de enige constante was dat het een persoon zonder werk en woning was. Dit zou er helaas 

op wijzen dat deze thesis weinig nut had. Daarom werd er in deze thesis ook een hypothese 

geformuleerd die onderlinge verschillen binnen de groep landlopers aankaartte. Enerzijds waren er de 

jonge arbeidsmigranten die werk kwamen zoeken en anderzijds waren er de oudere mensen die 

omwille van hun leeftijd en ziekte geen werk meer konden vinden. De thesis had het doel deze 

verschillen te verduidelijken en te onderzoeken hoe deze verschillende groepen in aanraking met de 

politie kwamen, namelijk werden ze gearresteerd of kwamen ze zich als landloper aanmelden in het 

politiekantoor. Of het ging om aanmelding of arrestatie van de landlopers had weinig belang voor de 

verdere vervolging. Daarom werd dit waarschijnlijk ook niet opgenomen in het PV. Daarnaast werd 

nagegaan of de sociaaleconomische crisis en de omvorming van een regionaal textielcentrum naar een 

wereldhaven verschillende invloeden hadden op de oudere en jongere landlopers. De bedoeling was 

dat er hierdoor verschillende patronen binnen het profiel van landlopers aan het licht kwamen. 

De oudere groep landlopers waren mannen die meer dan 36 levensjaren achter de rug hadden. In de 

bronnen waren er enkele indicaties die aangaven dat zij zichzelf aan het politiekantoor aanmeldden. 

Samen met het feit dat de bronnen zeer gestandaardiseerd waren, werd daardoor verwacht dat het 

aantal aanmeldingen bij 36+ hoger lag dan dat bronnen deden vermoeden. Een groot deel uit deze 

groep kwam vaak vanuit Antwerpen of uit de nabije regio. Door de sociaaleconomische crisis verloor 

een groot deel hun job. Er waren binnen deze groep al een groot aantal werklozen aangezien velen 

omwille van de evolutie naar een wereldhaven hun job in de nijverheidssectoren waren verloren. Velen 

van de ouderen probeerden opnieuw werk te vinden in de haven als werkman of dagloner. In de haven 

werden die jobs echter vaak door de jongere, fysiek sterkere arbeidsmigranten ingenomen. Dit was 

wellicht één van de oorzaken waarom ouderen in de landloperij terecht kwamen. 

De landlopers in het algemeen kwamen meestal uit lager en vooral ongeschoolde beroepen. Wellicht 

probeerde het overgrote deel aan een job in de haven te geraken. Door het overaanbod aan 

werkkrachten konden werkgevers de lonen laag houden, waardoor velen niet aan een financiële basis 

konden bouwen. Daardoor bleven ze kwetsbaar waardoor ze bij het verliezen van hun job snel in de 

landloperij terecht kwamen. Het was wel mogelijk dat jongeren vaker de kracht nog hadden om het in 

een andere stad te proberen. Ouderen daarentegen hadden minder toekomstperspectieven. Ze waren 

fysiek minder sterk en hadden daardoor minder kans om nog ergens werk te vinden. Daarnaast 

kwamen jongeren in tegenstelling tot de ouderen ook vaak van verder gelegen regio’s in België. Dat 

wijst erop dat ze grotere risico’s namen dan de ouderen die uit de nabije regio kwamen. Ouderen 
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kenden wellicht de slagen van de zweep en gingen zich daarom in verhouding meer aanmelden als 

landloper. Het bleek daarbij dat vele landlopers meerdere keren in hun leven in een landloperskolonie 

verbleven. Ouderen die dus meer kans hadden om er al eens vertoefd te hebben, waren wellicht 

sneller geneigd bij werkloosheid om zich aan te melden als landloper dit in tegenstelling tot jongeren 

waarbij dergelijke instellingen niet deel van het plan waren toen ze naar Antwerpen migreerden.  

Over het profiel van vrouwelijke landlopers is het niet mogelijk een uitspraak te doen. Ze kwamen 

namelijk te weinig in de processen-verbaal voor om er een algemeen beeld van te schetsen. Mogelijke 

oorzaken hiervan waren dat vrouwen vaker als waardige armen werden beschouwd, het niet opviel 

als ze werkloos waren en dat vrouwen wellicht vaker dan mannen zich rechtstreeks bij de instelling 

aanmeldden, waardoor de PV niet in Antwerpen werd opgesteld. 

De landloper was dus heel divers. Een volledig algemeen profiel schetsen aan de hand van de 

processen-verbaal van het Centraal Bureau in Antwerpen van 1883-1884 , die alle landlopers dekt, lukt 

dus niet. Al zijn er wel twee vaste patronen te ontdekken. Aan de ene kant heb je de oudere landlopers, 

die werk probeerden te vinden in ongeschoolde beroepen. Velen waren vroeger aan het werk in de 

nijverheidssectoren, maar hadden die job moeten opgeven en probeerden daarom wellicht in de 

haven aan de slag te geraken. Meestal kwamen ze uit Antwerpen of de nabije regio. Aan de andere 

kant heb je de jonge landloper, die begin de twintig jaar was. Hij was een arbeidsmigrant en zocht 

eveneens werk in de haven. Door het overaanbod aan werkkrachten was het vaak de ongeschoolde 

arbeider die in de landloperij terecht kwam. 
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- Er werden twee bestanden in Excel doorgestuurd. 

 - Zelfgemaakte databank van de landlopers. 

- Verslag van politiestatistieken inzake PV’s van Antwerpen en Brussel, gemaakt door prof. dr. 

De Koster 
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HISCO-kwalificatie 

manual higher skilled 1 higher managers graaf, particulier, rentenier, ondernemer postwagen, luitenant, bouwmeester, 
koopman, makelaar, handelaar, belegger 

  

  2 higher professionals notaris, predikant, apotheker 

  

medium skilled 3 lower managers kapitein, adjudant, korporaal, sergant, officier 

  

  4 lower professionals, 
clerical and sales 
personel 

herbergier, ijzerverkoper, kruidenier, winkelier, logementhouder, oud klerenkoper, 
belastingsemployé, kroeghouder, klerk, commissionair, muzikant, bankwerker, 
magazijnier, colporteur, bankwerker, magazijnier, colporteur 

  

lower skilled 5 lower clerical and sales 
personel 

boterverkoper, tapper, garcon de café, bureelknecht 

manual medium & high skilled 6 foremen  meester timmerman 

  

  7 medium & high-skilled 
workers 

molenaar, bakker, broodmaker, peperkoekbakker, brouwer, kleermaker, zadelmaker, 
hoefsmid, schoenmaker, slotenmaker, timmerman, loodgieter, kleermaakster, 
pruikenmaker, schoenmaker, loodgieter, glazenmaker en alle -gezellen en -gasten, 
graveur, machinist, passementwerker, katoendrukker, borstelmaker, kok, matrasmaker, 
metser, naaister, lelikslager, drukker, meubelmaker, zilversmid, ferblantier, blikslager, 
chaudronnier, kachelmaker, horlogemaker, aardewerker, plafondmaker, steenhouwer, 
smid, barbier, kuiper 

    8 farmers and fisherman koehouder, schaapherder 



  
 

I 
 

  

lower skilled 9 lower-skilled workers stijfselmaker, soldaat, molenaarsknecht, stratenmaker, serveerster, beenhouwer, 
portier, sigarenmaker, schilder, koetsier, voerman, schaliedekker, suikerraffinadeur, 
knopendraaier, leertouwer, zager, hotelbediende, woekerman, behanger, harenspinner, 
hoveniersgast, huidevetter, smidsgast, metserdiener, koolmijner, boodschapper, stoker, 
schouwveger, schipper, matroos, bakkersgast, beenhouwersgast, tekenaar, stoffeerder, 
straatwerker, wever, steenkapper, boekbinder, ijzerdraaier, letterzetter, mandenmaker, 
stoelbinder, bloemenmaker, kantwerkster 

  
  10 lower-skilled farm 

workers 
  

  

unskilled   unskilled workers krantenventer, voddenverkoopster, leurster, dienstknecht, postknecht, meisje van 
plezier, dienstmeid, dokwerker, nachtwerker, dienstknecht, ook bedelaar en landloper, 
huisvrouw, grondwerker 

    12 unskilled farm workers landbouwersknecht, knecht 

    13 onbenoemd werkman, werkvrouw, dagloner 

 


