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	 1	 Kortrijk, Rijksarchief, Oud Stadsarchief (OSAK), nr. 14676/2: 

Informatie nopende het gedrag van Jacobus Mandericq, 
1785.

Jacob	Mandericq,	meester	slotenmaker	in	Kortrijk,	was	op	het	slechte	pad.	Hij	
was	getrouwd	en	had	kinderen,	maar	keek	volgens	zijn	buren	niet	naar	hen	om.	
In	 1785	 werd	 er	 een	 onderzoek	 ingesteld	 naar	 zijn	 gedrag.	 Zijn	 buren	 werden	
ondervraagd	en	wisten	verbazingwekkend	veel	over	hem.	Het	was	niet	ongewoon	
dat	hij	pas	 in	het	holst	van	de	nacht	dronken	 thuiskwam	en	dan	vloekte	op	zijn	
kinderen,	‘de	gebeuren	stoorende	in	hunne	ruste’.	Dat	was	echter	nog	niet	het	ergste.	
Sommigen	vermoedden	namelijk	dat	hij	 er	 een	affaire	op	nahield	met	de	vrouw	
van	Guillelmus	Seisse	(een	vrouw	‘soodanig	aantreckelijk,	dat	sij	eenen	goeden	en	
wel	levenden	mensch	tot	quaet	soude	bewegen’).	Een	van	de	meer	opmerkzame	en	
bemoeizuchtige	buurtbewoners,	Philippus	Orgaert,	een	twijndersknecht	en	tevens	
deken	van	de	nachtwakers,	had	opgemerkt	dat	Mandericq	’s	nachts	vaak	in	het	huis	
van	Seisse	verbleef,	‘met	wiens	huysvrouwe	hij	meer	converseert	als	het	betaemt,	
sonder	dat	hij	hem	met	haer	oyt	iets	onbehoorlijcx	heeft	gesien	plegen,	alhoewel	hij	
hem	dikwils	heeft	bespied.’	Toen	op	zekere	dag	iemand	Mandericq	wilde	spreken,	
ging	Orgaert	hem	zoeken	in	het	huis	van	Seisse.	Vrouw	Seisse	deed	open	en	zei	dat	
Mandericq	er	niet	was.	Orgaert	zag	echter	zijn	hoed	en	kleed	liggen,	dus	vermoedde	
hij	dat	Mandericq	zich	ergens	verborgen	hield.	Hij	mat	zich	het	recht	aan	het	huis	af	
te	speuren	en	vond	hem	uiteindelijk,	‘grootelijcx	beschaemd’,	verstopt	in	een	kast.1

	 	 Inleiding

Buren	waren	in	de	steden	van	het	ancien	regime	van	primordiaal	belang.	Terwijl	
in	een	plattelandsdorp	zowat	iedereen	iedereen	kende,	was	dat	in	een	stad	van	enige	
omvang	onmogelijk.	Ook	in	Kortrijk,	dat	tegen	het	einde	van	de	achttiende	eeuw	
zo’n	14.000	inwoners	kende,	waren	het	vooral	de	naaste	buren	die	een	belangrijke	
rol	speelden	in	het	leven	van	de	modale	mens.	Die	buren	brachten	mensen	heel	wat	
voordelen,	maar	die	voordelen	hadden	hun	prijs:	individuen	moesten	zich	conform	
de	gemeenschappelijke	normen	gedragen	om	bij	de	buurt	te	kunnen	horen.	Buren	
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oefenden	dus	sociale	controle	uit	op	elkaar.	Die	sociale	controle	staat	centraal	 in	
dit	artikel.2

Onderzoek	 naar	 buurtleven	 in	 het	 ancien	 regime	 bloeit	 al	 enkele	 jaren.	 Er	
verschenen	uitgebreide	studies	over	Parijs	en	Londen,	maar	ook	over	onder	meer	
Leiden,	Den	Haag,	Utrecht	en	Gent.3	Het	buurtleven	in	Kortrijk	bleef	tot	dusver	wat	
onderbelicht.	Wellicht	speelde	vooral	het	gebrek	aan	bronnen	het	onderzoek	parten.	
In	tegenstelling	tot	bijvoorbeeld	in	Gent	bleven	in	Kortrijk	geen	documenten	van	
‘gebuurten’	bewaard.	 Ik	zal	hier	vooral	gebruik	maken	van	gegevens	die	bewaard	
bleven	 in	 processen	 en	 gerechtelijke	 onderzoeken	 uit	 de	 achttiende	 eeuw.	 Ik	
borduur	daarmee	voort	op	het	onderzoek	dat	ik	verrichtte	voor	mijn	masterproef	
over	 roddelen	 in	 het	 achttiende-eeuwse	 Kortrijk.4	Veel	 van	 de	 ideeën	 die	 ik	 hier	
uiteenzet,	vonden	in	dat	werk	hun	oorsprong.

Dit	 artikel	 bestaat	 uit	 drie	 delen.	 Eerst	 zal	 ik	 het	 hebben	 over	 het	 buurtleven	
zelf	en	de	voordelen	die	dat	opleverde	voor	de	achttiende-eeuwse	mens.	Vervolgens	
behandel	ik	de	wijzen	waarop	buren	sociaal	aanvaardbaar	gedrag	afdwongen	en	hoe	
ze	 reageerden	 op	 normovertreders.	 Ten	 slotte	 bespreek	 ik	 hoe	 die	 methodes	 van	
sociale	controle	in	de	loop	van	de	achttiende	eeuw	wijzigden.

	 	 Goede buren

Buurt	is	al	bij	al	een	wat	vage	term.	Wie	zijn	die	‘buren’?	In	de	historische	litera-
tuur	wordt	het	concept	op	twee	verschillende	manieren	ingevuld.	Een	eerste	piste	
is	om	de	buurt	te	bestuderen	vanuit	de	formele	buurtgenootschappen	die	 in	veel	

Het	stadhuis	en	de	Leiestraat,	midden	achttiende	eeuw.	Op	de	achtergrond	brandt	een	huis,	 	

op	de	voorgrond	houden	drie	nachtwakers	elk	een	boosdoener	aan	(Kortrijk,	Stadsbibliotheek)
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vroegmoderne	steden	bestonden.	Kortrijk	was	in	de	achttiende	eeuw	ingedeeld	in	
zestien	wijken.5	Aan	het	hoofd	van	elke	wijk	stonden	twee	wijkmeesters,	die	op	hun	
beurt	onder	 leiding	van	een	wijkpresident	stonden,	een	van	de	schepenen	van	de	
stad.	De	wijkmeesters	waren	verantwoordelijk	voor	het	organiseren	van	publieke	
feesten	en	processies,	toezicht	op	vreemdelingen	en	verdachte	figuren	en	bemidde-
ling	bij	burentwisten	en	echtelijke	ruzies.6	Elke	wijk	had	haar	eigen	reglement,	waar-
in	onder	andere	de	regels	voor	de	opvolging	van	de	wijkmeesters	bepaald	werden.7

Dergelijke	 wijken	 waren	 te	 groot	 om	 een	 hechte	 gemeenschap	 te	 vormen.	
Op	 lager	 niveau	 bestonden	 in	 Kortrijk	 ook	‘gebuurten’,	 verenigingen	 van	 enkele	
straten	of	pleinen.	Daarover	zijn,	zoals	 ik	al	aangaf	 in	de	 inleiding,	helaas	weinig	
gegevens	bewaard	gebleven.	De	gebuurten	hadden	tot	doel	de	‘vriendschap’	tussen	
buren	 te	 bevorderen.	 Leden	 van	 een	 gebuurte	 waren	 aanwezig	 wanneer	 een	 van	
hun	 buren	 de	 ziekenzalving	 ontving	 of	 begraven	 werd.	 Elk	 jaar	 werd	 ook	 een	
gemeenschappelijke	maaltijd	georganiseerd.8	Op	gezette	momenten	vergaderden	de	
buren.9	Een	al	te	idyllisch	beeld	van	die	gebuurten	en	hun	bijeenkomsten	moeten	
we	ons	evenwel	niet	vormen.	De	armste	buurtbewoners,	die	geen	contributiegeld	
konden	betalen,	bleven	uitgesloten.	Er	waren	bovendien	heel	wat	conflicten	tussen	
buren	en	bijeenkomsten	konden	gelegenheden	zijn	om	die	sluimerende	conflicten	
op	 te	 rakelen,	 soms	 zelfs	 met	 fysiek	 geweld	 tot	 gevolg.	 Op	 29	 juni	 1740	 vond	 in	
het	huis	van	 Joannes	Hooge	op	de	Garenmarkt	een	buurtvergadering	plaats.	Op	

	 2	 Vgl. voor een gelijkaardige maar meer algemene benade-
ring C.A. Hoffmann, ‘Social Control and the Neighborhood 
in European Cities’, in: H. Roodenburg en P. Spierenburg 
(red.), Social Control in Europe. Volume 1: 1500-1800, 
Columbus, 2004, p. 309-327.

	 3	 D. Garrioch, Neigbourhood and Community in Paris, 1740-
1790, Cambridge, 1986; J. Boulton, Neighbourhood and 
Society: A London Suburb in the Seventeenth Century, 
Cambridge, 1987; H. Roodenburg, ‘Naar een etnografie van 
de vroegmoderne stad: De ‘gebuyrten’ in Leiden en Den 
Haag’, in: P. Te Boekhorst e.a. (red.), Cultuur en maat-
schappij in Nederland, 1500-1850. Een historisch-antro-
pologisch perspectief, Meppel, 1992, p. 219-243; L. 
Bogaers, ‘“Geleund over de onderdeur”. Doorkijkjes in het 
Utrechtse buurtleven van de vroege middeleeuwen tot in 
de zeventiende eeuw’, in: Bijdragen en Mededelingen be-
treffende de Geschiedenis der Nederlanden, 112 (1997), 
p. 336-363; H. Deceulaer en M. Jacobs, ‘Les implications de 
la rue: droits, devoirs et conflits dans les quartiers de Gand 
(XVIIe-XVIIIe siècles)’, in: Revue d’histoire moderne et 
contemporaine, 49 (2002), p. 26-53. Zie voor een uitge-
breider historiografisch overzicht D. Garrioch en M. Peel, 
‘Introduction: The Social History of Urban Neigbourhoods’, 
in: Journal of Urban History, 32 (2006), p. 663-676.

	 4	 E. Hofman, Marianne is een hoer. Roddelen en sociale 
 controle in het achttiende-eeuwse Kortrijk, onuitgegeven 
masterproef, KU Leuven, 2012. Zie daar ook een uitgebrei-

dere methodologische beschouwing (p. 16-17) en meer 
internationaal gerichte literatuurverwijzingen.

	 5	 N. Maddens, ‘De nieuwe tijd’, in: N. Maddens (red.), De 
geschiedenis van Kortrijk, Tielt, 1990, p. 147-363 (hier: 
p. 208). Bij een benoeming van wijkmeesters in 1788 
 werden slechts 13 wijken opgenoemd, de wijken buiten de 
stadsmuren werden weggelaten: M. Vandenberghe, De 
bestuurlijke inrichting van de stad Kortrijk tijdens het 
Oostenrijkse bewind (1740-1789), onuitgegeven licen-
tiaatsverhandeling, KU Leuven, 1968, p. 126-127. 

	 6	 N. Maddens, ‘De nieuwe tijd’, p. 223; M. Vandenberghe, De 
bestuurlijke inrichting, p. 126-128. 

	 7	 Zie bv. het extract bij Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14836: 
Wijkmeesterschap van de Vismarkt, 1708.

	 8	 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14511: Proces tussen 
 Lau reijns Verhamme e.a., eisers, en burgemeester en 
sche penen van Kortrijk, verweerders, voor de Raad van 
Vlaan deren, 1705-1706. De termijn kon uiteraard per 
buurt verschillen.

	 9	 De ‘vergaderinge van de gebeuren’ wordt terloops genoemd 
in Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 3842/1: Informatie no-
pende het gedragh van Carel Verbeke, 1779. Er was ook 
sprake van een jaarlijkse vergadering door de buren van de 
Rijselsewijk (die, zo lijkt het, vooral uit het nuttigen van 
bier bestond) in Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 7731: 
Informatie preparatoire nopende het branden van eenighe 
palisaeden ten huysse van Pieter Florein, 1717.
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Proces	tussen	de	luitenant-hoogbaljuw	van	de	stad	en	kasselrij	Kortrijk,	eiser,	en		

Michiel	Vandenborre,	verweerder,	voor	burgemeester	en	schepenen	van	Kortrijk	

in	vierschaar	(Kortrijk,	Rijksarchief,	OSAK, nr. 14177)

die	 vergadering	 kreeg	 meestermetser	 Pieter	 Malfait	 het	 aan	 de	 stok	 met	 Michiel	
Vandenborre.	 Malfait	 vond	 dat	Vandenborre	 hem	 beledigd	 had	 en	 beet	 hem	 toe	
‘dat	het	fraije	mans	waeren	die	hunne	vrauwen	naekt	ontkleedden	ende	op	solder	
vaste	binden	ende	geesselen’.	Vandenborre	werd	woest	en	daagde	Malfait	uit	voor	
een	 tweegevecht	 achter	 de	 vesten.	 Die	 weigerde	 dat	 en	 de	 andere	 aanwezigen	
kwamen	tussenbeide.	De	twee	dronken	vervolgens	samen	een	glas,	een	traditioneel	
symbool	van	verzoening.	Vandenborre	was	echter	niet	op	verzoening	uit.	Hij	ging	
naar	huis,	kwam	even	later	terug	en	nodigde	Malfait	uit	om	nogmaals	een	glas	met	
hem	te	drinken.	Toen	Malfait	het	glas	hief	gaf	Vandenborre	een	steek	in	zijn	borst,	
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waardoor	 het	‘bloedt	 van	 alle	 canten	 was	 afloopende’.	‘Jesus	 Maria!’	 riep	 Malfait	
uit,	‘Staat	mij	bij,	 ick	ben	doodt	man!’	Dat	 laatste	was	 ietwat	voorbarig	–	Malfait	
overleefde	het	voorval	en	kon	er	uitgebreid	over	getuigen.	De	overige	buren	liepen	
meteen	toe	en	Vandenborre	rende	weg.10	Buurtvergaderingen	waren	dus	lang	niet	
allemaal	vreedzame	aangelegenheden.

Het	concept	buurt	werd	niet	alleen	 formeel	 ingevuld,	maar	ook	 informeel,	op	
basis	van	fysieke	nabijheid:	de	vanzelfsprekende	ontmoetingen	van	alledag	brachten	
buren	met	elkaar	in	contact.	Mensen	woonden	dicht	bij	elkaar	in	achttiende-eeuwse	
steden.	In	sommige	gevallen,	al	bleef	dat	in	Kortrijk	relatief	beperkt,	 leefden	zelfs	
meerdere	gezinnen	in	hetzelfde	gebouw.11	Dat	zorgde	ervoor	dat	ze	in	nauw	contact	
stonden.	 In	 het	 bijzonder	 in	 de	 armere	 buurten,	 waar	 de	 levensomstandigheden	
weinig	rooskleurig	waren,	waren	mensen	sterk	op	elkaar	aangewezen.	Buren	ging	
vaak	 samen	 iets	 drinken	 in	 een	 herberg	 en	 speelden	 samen	 spelletjes.	 Ze	 waren	
aanwezig	bij	de	zogenaamde	rites de passage:	huwelijken	en	begrafenissen	werden,	
zoals	ik	al	eerder	aangaf,	door	buren	opgeluisterd.	

De	buurtsociabiliteit	ging	echter	verder	dan	dat.	Als	de	belangen	van	een	buurt	
in	het	gedrang	kwamen,	tekenden	buren	soms	gezamenlijk	protest	aan.	Zo	dienden	
buren	onder	meer	een	klacht	in	tegen	de	aanleg	van	een	kaarsenfabriek	in	1785	en	
tegen	de	verplaatsing	van	een	vuilnisbelt	 in	1789.12	Naast	collectief	protest	boden	
buren	 directere	 solidariteit.	 Buren	 vormden	 een	 sociaal	 netwerk	 dat	 individuen	
op	 vele	 vlakken	 kon	 helpen.	 Dankzij	 buren	 konden	 mensen	 aan	 noodzakelijke	
informatie	 over	 jobs,	 gevaren	 en	 opportuniteiten	 komen.	 Ze	 boden	 elkaar	
bescherming	en	steun,	zowel	psychologisch	als	fysiek:	Pieter	Malfait	was	er	wellicht	
minder	fraai	vanaf	gekomen	als	de	andere	buren	niet	tussenbeide	waren	gekomen	
in	zijn	conflict	met	Vandenborre.	Ook	voor	de	rechtbank	kon	steun	van	de	buren	
essentieel	zijn.	Joseph	De	Roi	wilde	in	1786	zijn	zoon	Ivo	laten	colloqueren	in	een	
beterhuis	omdat	die	een	voormalige	dienstmeid	had	bezwangerd.	Dat	was	op	zich	
nog	niet	zo	erg,	maar	nu	wilde	de	jongeman	ook	met	die	meid	trouwen	en	dat,	zo	
meende	 zijn	vader,	was	waanzin.	Want	die	meid,	 zo	 zei	 hij,	 dat	 was	 gewoon	 een	
hoer.	Ivo	liet	echter	niet	op	zich	inspreken.	‘Vader,’	repliceerde	hij,	‘het	zijn	in	uwe	
oogen	al	hoeren.’	De	vader	wilde	echter	van	geen	huwelijk	weten	en	zag	collocatie	
als	 de	 aangewezen	 oplossing.	 Dat	 was	 buiten	 de	 buren	 gerekend:	 die	 getuigden	
allen	dat	Ivo	van	onberispelijk	gedrag	was.	Tot	een	opsluiting	is	het	dan	ook	nooit	
gekomen.13	Ten	slotte	konden	buren	elkaar	krediet	verlenen	en	voedsel	en	materiaal	
uitlenen.	Jan	Ronse	klopte	bijvoorbeeld	in	1783	om	middernacht	bij	Joseph	Delcour	
aan	 om	 vuur	 te	 vragen.	 Hoewel	 hij	 eigenlijk	 kwam	 om	 keet	 te	 schoppen	 (want,	

	 10 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14177: Proces tussen 
de luitenant-hoogbaljuw van de stad en kasselrij  
Kortrijk,  eiser, en Michiel Vandenborre, verweerder, voor 
burgemeester en schepenen van Kortrijk in vierschaar,  
1740.

	 11 D. Vanneste, De pre-industriële Vlaamse stad: een sociaal-
economische survey. Interne differentiatie te Gent en te 

Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, Leuven, 1987, 
p. 224-227.

	 12 Resp. Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 3401: Geburenverzet 
tegen de kaarsen en amidonfabriek van Joseph de 
Pentheville in de Kapelstraat, 1785; Kortrijk, Rijksarchief, 
OSAK, nr. 4493: Discussie over de plaats van de stedelijke 
vuilnisbelt, 1789.
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zo	riep	Delcour	hem	al	toe,	het	was	‘geen	ure	om	toebacq	vier	te	vraegen’),	blijkt	
duidelijk	dat	dit	soort	praktijken	niet	ongewoon	was.14

	 	 Slechte  buren

Opname	 in	een	netwerk	van	buren	bracht	dus	vele	voordelen.	Om	te	kunnen	
overleven	moest	dat	netwerk	wel	enkele	formele	en	informele	regels	opleggen	aan	
haar	leden.	Kredietverleners	moesten	er	immers	van	op	aan	kunnen	dat	hun	geld	
terugbetaald	 zou	 worden,	 mannen	 die	 uit	 werken	 gingen	 moesten	 erop	 kunnen	
vertrouwen	 dat	 hun	 buurman	 niet	 met	 hun	 vrouw	 in	 bed	 zou	 duiken.	 Buren	
promootten	 dus	 bepaalde	 sociale	 normen	 en	 zagen	 er	 op	 toe	 dat	 deze	 nageleefd	
werden.	 Dat	 was	 niet	 alleen	 belangrijk	 om	 de	 voornoemde	 praktische	 redenen,	
maar	ook	omdat	het	slechte	gedrag	van	een	bewoner	afstraalde	op	de	hele	buurt.	
Individuen	die	de	normen	overtraden,	die	de	buurt	in	schandaal	brachten,	moesten	
dus	tegengehouden	worden	opdat	het	buurtnetwerk	zou	kunnen	overleven.	Daartoe	
oefenden	buren	op	diverse	wijzen	sociale	controle	uit.	Afhankelijk	van	de	concrete	
situatie	(wie	overtrad	welke	norm	op	welke	manier)	hadden	de	buren	toegang	tot	
een	ruim	repertoire	aan	actiemogelijkheden.

Alles	begon	met	het	scherp	in	de	gaten	houden	van	de	buren.	Aangezien	mensen	
erg	dicht	bij	elkaar	woonden,	was	het	niet	moeilijk	om,	al	dan	niet	opzettelijk,	te	
horen,	zien	en	ruiken	wat	de	buren	uitvoerden.	De	omwonenden	van	Petrus	Deman	
wisten	bijvoorbeeld	dat	hij	vaak	woorden	had	met	zijn	vrouw:	ze	hadden	dat	tot	in	
hun	eigen	woonst	kunnen	horen.15	De	buren	van	een	huis	van	ontucht	hadden	dan	
weer	veel	nachtlawaai	gehoord	en	een	buurvrouw	had	zelfs	door	een	raam	gezien	hoe	
een	van	de	meisjes	zich	‘afdroogde	op	een	wijze	gelijk	zij	gebruijkt	had	geweest’.16

Wanneer	mensen	vermoedden	dat	iets	niet	pluis	was,	hielden	ze	hun	buren	nog	
scherper	in	de	gaten	dan	gewoonlijk.	De	opmerking	van	Philippus	Orgaert	dat	hij	
Mandericq	en	vrouw	Seisse	‘dikwils	bespied’	had	maakt	dat	wel	duidelijk.	Al	even	
oplettend	was	Carel	Dumortier,	die	het	in	1783	verdacht	vond	dat	‘een	vreemden	
religieus’	het	huis	van	Francis	Hofman	binnenkwam	toen	alleen	de	vrouw	des	huizes	
aanwezig	was:	die	vrouw	had	immers	de	reputatie	nogal	wulps	te	zijn.	Hij	had	dan	
ook	‘de	curieusheijd	[…]	van	te	gaen	zien	met	eene	ladder	aldoor	de	pannen	van	
het	dak	van	het	huijse	van	de	gemelden	Hofman.’	En	hij	zag	vanop	zijn	ladder	dat	
vrouw	Hofman	en	de	vreemde	religieus	elkaar	innig	aan	het	omhelzen	waren.17

Dat	waren	uiteraard	nogal	extreme	gevallen.	Meestal	waren	de	waarnemingen	die	
buren	deden	subtieler,	maar	ze	gaven	daarom	niet	minder	aanleiding	tot	speculatie	
over	 ongepast	 gedrag.	 Een	 vrouw	 die	 zwanger	 was,	 kon	 dat	 moeilijk	 verbergen.	
Als	ze	ongetrouwd	was,	wist	de	hele	buurt	dus	dat	ze	ongeoorloofd	van	bil	gegaan	
was.	Maar	het	kon	om	nog	kleinere	afwijkingen	van	de	alledaagse	patronen	gaan.	
De	moeder	van	Petrus	Bersaques	passeerde	op	een	goede	dag	in	1777	het	huis	van	
Thecla	Calverson,	 een	weduwe	berucht	om	haar	affaires.	Een	gesloten	deur	 (wat	
overdag	ongebruikelijk	was)	wekte	haar	nieuwsgierigheid.	Ze	klopte	aan	en	ging	
binnen.	En	jawel,	ze	trof	een	man	aan	in	het	bed	van	de	lustige	weduwe.18
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	 13 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 4948: Enqueste nopende 

het gedrag van Ivo De Roi, 1786.
	 14 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 7518: Proces tussen de lui-
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Jan Ronse en Martinus Roosebeke, verweerders, voor bur-
gemeester en schepenen van Kortrijk in  vierschaar, 1783.

	 15 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14643: Proces tussen 
de luitenant-hoogbaljuw van Kortrijk, eiser, en Petrus 
 Franciscus Deman, verweerder, voor burgemeester en 
schepenen van Kortrijk in vierschaar, 1765.

	 16 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 3842/2: Enqueste ende 
 beleed van oorconden jeghens Jacobus Van Neste ende 
Cornelia Dewilter, zijne huisvrouwe, woonende in de 
herberghe Het Vlaschblomken, 1778.

	 17 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14676/2: Informatie no-
pende het gedrag van de vrouw van Francis Hofman, 1783.

	 18 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 6670: Informatie nopende 
het gedrag van Thecla Calverson, 1777.

	 19 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 3842/2: Enqueste ende 
 beleed van oorconden jegens Eligius Wijdaeghe, 1785. De 
getuigenis over de poging tot verkrachting is overigens 
twijfelachtig, maar dat doet hier niet zo ter zake: wat telt, 
is dat het aannemelijk was dat de buren op het getier 
dreigden af te komen.

	 20 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 6959: Proces tussen Francis 
Turpin en Catharine Popelon, zijn vrouw, eisers, en Judocus 
de Waele, verweerder, voor burgemeester en schepenen 
van Kortrijk in kamer, 1765.

Dat	 toezicht	 lijkt	 beknottend,	 maar	 kon	 ook	 heel	 nuttig	 zijn	 en	 bescherming	
bieden.	 In	 1785	 kwam	 adjudant	 Coucke	 bij	 een	 vrouw	 het	 wachtgeld	 ophalen.	
Eenmaal	binnengekomen	 toonde	hij	niet	 zoveel	 interesse	meer	 in	het	wachtgeld,	
maar	des	te	meer	in	de	vrouw.	Hij	trok	zijn	broek	open	en	zei:	‘Neemt	mijne	partije	in	
uwe	handen,	ick	en	wille	geen	wachte	geld	meer	hebben.’	De	vrouw	begon	te	krijsen	
en	Coucke	deed	snel	zijn	broek	weer	aan	omdat	de	buren	dreigden	te	komen.19	De	
waakzaamheid	van	de	buren	voorkwam	zo	heel	wat	daden	van	agressie.

Buren	leefden	dus	voortdurend	onder	elkaars	toeziend	oog	een	wisten	dat	ook.	
Ze	konden	maar	beter	oppassen	wat	ze	deden.	Als	de	normen	dan	toch	overtreden	
werden,	 zoals	 in	 bovenstaande	 gevallen,	 werd	 actie	 ondernomen.	 In	 eerste	
instantie	 probeerden	 buren	 meestal	 in	 te	 spelen	 op	 het	 eer-	 en	 schaamtegevoel	
van	de	normovertreder.	Eer	werd	in	de	achttiende	eeuw	veel	hoger	ingeschat	dan	
vandaag.	 Het	 was	 iets	 wat	‘costelijker,	 ontschaetbaerder	 ende	 onweerderelijker	 is	
als	 alle	 andere	 saeken’.20	 Die	 eer	 was	 belangrijk	 omdat	 ze	 mensen	 in	 staat	 stelde	
elkaar	in	te	schatten.	Mensen	die	als	eerloos	te	boek	stonden,	konden	geen	beroep	
meer	doen	op	de	voordelen	die	de	buurt	en	andere	groepen	hen	boden.	Ze	kregen	
geen	 deel	 meer	 van	 de	 bescherming,	 het	 krediet	 en	 de	 informatie	 die	 de	 groep	
ter	 beschikking	 had.	 Ze	 konden	 hun	 job,	 ontspanningsmogelijkheden	 en	 sociaal	
contact	verliezen.	Zonder	hun	eer	waren	ze	enkel	op	zichzelf	aangewezen.	Bovenop	
die	 praktische	 aspecten,	 was	 eergevoel	 sterk	 geïnternaliseerd.	 Als	 iemands	 eer	
aangetast	werd,	wekte	dat	een	gevoel	van	schaamte	op.	Schaamte	was	een	krachtige	
en	onaangename	emotie	die	mensen	wilden	vermijden.	Toen	Jacob	Orgaert	 in	de	
kast	van	vrouw	Seisse	gevonden	werd,	zal	hij	zichzelf	wel	vervloekt	hebben.	Door	
op	dat	schaamtegevoel	in	te	spelen	konden	mensen	hun	deviante	buren	straffen	en	
anderen	waarschuwen	dergelijke	normovertredingen	niet	te	begaan.

Welke	 middelen	 stonden	 hen	 daarvoor	 ter	 beschikking?	 In	 eerste	 instantie	 en	
voor	 relatief	 kleine	 overtredingen	 bleef	 de	 beschaming	 beperkt.	 Mensen	 kregen	
onvriendelijke	blikken	 toegeworpen	of	werden	gemeden	door	hun	medeburgers.	
Toen	bijvoorbeeld	het	gerucht	de	ronde	deed	dat	het	er	in	het	huis	van	Christiaan	
Huyghe	ontuchtig	aan	toe	ging,	schuwden	‘veel	eerlycke	lieden	ende	borghers	sijn	
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huys’.21	Dat	brengt	ons	meteen	tot	een	tweede	sanctie:	roddels.22	Door	te	roddelen	
over	het	deviant	gedrag	van	een	buur	werd	zijn	of	haar	eer	aangetast.	De	roddel	
hoefde	daarom	niet	noodzakelijk	waar	te	zijn.	Carel	Verbeke,	een	arbeidershulp	in	
1779,	dronk	overmatig	en	viel	 soms	vrouwen	 lastig.	De	 roddels	die	over	hem	de	
ronde	deden	gingen	echter	veel	verder	dan	dat.	Sommige	getuigen	hadden	anderen	
zelfs	horen	zeggen	dat	hij	‘onkuysscheyt’ had bedreven met zijn eigen dochter!23	
Dergelijke	 overdreven	 roddels	 waren	 mee	 een	 straf	 voor	 zijn	 ongepast	 gedrag.	
Roddels	waren	ook	het	medium	bij	uitstek	om	voorheen	onbekend	deviant	gedrag	
bij	veel	mensen	bekend	te	maken,	zonder	veel	risico	voor	de	roddelaars.

Iets	 verdergaand	 en	 met	 meer	 risico’s	 voor	 de	 deelnemers	 waren	 de	 openlijke	
uitdagingen	 van	 iemands	 eer.	 Spottende	 opmerkingen,	 grappen	 en	 liederen	 over	
andermans	 gedrag	 tastten	 diens	 eer	 grondig	 aan.	 Openlijke	 beledigingen	 deden	
dat	 nog	 meer.	 Beledigingen	 vonden	 meestal	 plaats	 in	 een	 conflict	 tussen	 twee	
individuen,	maar	entten	zich	vaak	op	algemene	suggesties	van	deviant	gedrag.	In	het	
hiervoor	genoemde	voorbeeld	suggereerde	Pieter	Malfait	dat	Michiel	Vandenborre	
zijn	vrouw	naakt	vastgebonden	geselde.	Daarmee	betichtte	hij	hem	openlijk	van	
oneerbaar	gedrag	en	moest	Vandenborre	zijn	eer	verdedigen.	In	zijn	geval	koos	hij	
om	dat	met	geweld	 te	doen.	Op	zich	was	een	dergelijke	belediging	 trouwens	vrij	
zeldzaam.	Beledigingen	tegen	mannen	richtten	zich	in	de	achttiende	eeuw	meestal	
op	onbetrouwbaarheid.	Ze	werden	uitgemaakt	voor	verraders,	valsaards,	spionnen	
en	schelmen.	Het	was	vooral	van	vrouwen	dat	de	 seksuele	wandel	 in	vraag	werd	
gesteld.	‘Hoere’	was	veruit	het	populairste	scheldwoord.24

Beledigingen	 geschiedden	 niet	 altijd	 met	 woorden.	 Soms	 konden	 ze	 ook	 met	
gebaren	geuit	worden.	Iemand	je	rug	tonen	of	‘met	sijnen	vinger	een	teeken’	maken	
waren	 zeer	 beledigende	 symbolen.25	 Iemands	 pruik	 aftrekken	 neigde	 niet	 alleen	
naar	schending	van	de	fysieke	integriteit,	maar	maakte	de	persoon	in	kwestie	ook	
nog	 eens	 belachelijk,	 omdat	 die	 zonder	 hoofddeksel	 verder	 moest.	 Beledigende	
symbolen	 konden	 zich	 ook	 op	 iemands	 huis	 richten.	 Het	 inslaan	 van	 ruiten	 of	
besmeuren	van	vensters	en	deuren	met	uitwerpselen	waren	allemaal	praktijken	die	
voorkwamen.26

Ten	slotte	waren	er	meer	extreme	beschamingsrituelen	als	charivari	(een	ritueel	
volksgericht	waarop	normovertreders	bespot	werden	en	waarbij	vooral	veel	lawaai

gemaakt	werd),	al	kwamen	die	in	de	achttiende	eeuw	niet	zo	vaak	meer	voor,	zeker	
niet	in	de	steden.	Een	enkele	keer	stond	een	koper	van	een	ledikant	die	zich	tekort	
gedaan	 voelde	 (er	 zaten	 luizen	 in	 zijn	 pas	 verworven	 meubelstuk)	 urenlang	 te	
krijsen	voor	het	huis	van	de	verkoper.	Dat	werd	in	1754	echter	niet	 langer	gepast	
geacht	en	in	de	erop	volgende	rechtszaak	kreeg	de	koper	ongelijk.27

Soms	 was	 het	 niet	 voldoende	 op	 het	 eergevoel	 in	 te	 spelen	 om	 het	 deviant	
gedrag	 tegen	 te	 gaan.	 Dan	 moesten	 andere	 middelen	 aangewend	 worden.	 Een	
mogelijkheid	 was	 fysiek	 geweld.	 In	 april	 1740	 braken	 in	 Kortrijk	 relletjes	 uit	
omdat	de	graanprijzen	de	pan	uit	swingden.	Jan	Baptist	Du	Rieu,	een	koopman	in	
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runderen,	werd	aanzien	voor	een	graanverkoper	en	een	woeste	meute	verzamelde	
voor	zijn	huis.	Toen	hij	thuis	kwam	waren	ze	‘stootende	ende	treckende	aen	sijne	
kleederen,	roupend	hij	is	daer,	hij	is	daer,	den	coorenbiter,	allons,	allons!’	Gelukkig	
kon	 een	 buurman,	 de	 schoenmaker	 Lammertin,	 hen	 even	 tot	 bedaren	 brengen:	
‘Laat	desen	man	gerust,	ick	wete	wel	dat	desen	man	sulckx	niet	en	doet,	dien	man	
doet	in	de	beesten.’	Dat	bracht	slechts	tijdelijk	soelaas.	Toen	Du	Rieu	later	zijn	huis	
weer	 verliet	 trachtte	 een	 aantal	 ontevredenen	 hem	 (zonder	 succes)	 in	 de	 Leie	 te	
gooien.	Toen	ze	later	een	andere	notabele	op	het	spoor	kwamen	slaagden	ze	daar	
wel	 in.	De	meeste	 slachtoffers	kwamen	er	met	kleerscheuren	 (en	pruikscheuren)	
vanaf,	maar	de	dreiging	met	fysiek	geweld	tegen	de	vermeende	verantwoordelijken	
van	de	onrechtvaardige	prijzen	was	duidelijk.28

Geweld	was	niet	altijd	de	beste	oplossing.	Soms	vonden	buren	een	bondgenoot	
in	de	overheid	bij	hun	strijd	tegen	deviant	gedrag.	Eerst	en	vooral	was	dat	het	geval	
bij	de	formele	wijken,	die	een	door	de	stedelijke	overheid	goedgekeurde	voorzitter	
hadden.	 Die	 had	 als	 officiële	 taak	 te	 bemiddelen	 bij	 conflicten	 en	 op	 te	 treden	
tegen	 flagrante	 normovertredingen.	 Vaak	 konden	 conflicten	 bij	 hem	 gesetteld	
worden.	Ook	een	lokale	notaris	of	een	lage	gerechtsofficier,	de	paysierder,	kon	die	
rol	spelen.29	Als	dat	niet	hielp,	of	als	de	normovertreding	al	te	groot	was,	konden	
de	buren	naar	een	hogere	autoriteit	 stappen.	Meestal	 speelden	ze	dan	 informatie	
door	 aan	 wereldlijke	 of	 geestelijke	 functionarissen.	Vooral	 in	 de	 eerste	 helft	 van	
de	achttiende	eeuw	speelde	de	priester	nog	een	belangrijk	rol.	 In	1744	stapte	een	
groep	 buren	 naar	 de	 pastoor	 omdat	 ze	 het	 niet	 langer	 aankonden	 dat	 er	 in	 hun	
nabijheid	drie	dames	van	lichte	zeden	woonden.	Die	pastoor	leverde	op	zijn	beurt	
een	belangrijke	getuigenis	in	het	proces	dat	voor	de	wereldlijke	overheid	gehouden	

	 21 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 11448: Proces tussen 
Christiaen Huyghe, eiser, en Anna Tanghe, vrouw van dok-
ter Plusbeau, verweerder, voor burgemeester en schepe-
nen van Kortrijk in buitengewone kamer, 1711.

	 22 Op de rol van roddels als instrument van sociale controle ga 
ik veel uitgebreider in in E. Hofman, Marianne is een hoer, 
m.n. 64-65. 

	 23 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 3842/1: Informatie nopen-
de het gedragh van Carel Verbeke, 1779.

	 24 Zie hierover E. Hofman, ‘Hoere! Het spel der beledigingen in 
de 18de eeuw’, in: Hermes. Kringblad Geschiedenis, 8-2 
(december 2011), p. 18-19.

	 25 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 10033: Onderzoek door 
het stadsbestuur naar de feiten en moedwilligheden be-
gaan bij verschillende personen op 25 april 1740 wegens 
de duurte van het graan, 1740.

	 26 De dreiging de ruiten in te slaan werd geuit in Kortrijk, 
Rijksarchief, OSAK, nr. 14676/1: Enkwest (niet gespecifi-
ceerd jegens wie, d.d. 3 januari), 1792. Een proces voor 
het bekladden van ramen en deuren met uitwerpselen was 
Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 13483: Proces tussen de 
luitenant-hoogbaljuw van de stad en kasselrij Kortrijk, 

 eiser, en Pieter Schotte, verweerder, voor burgemeester  
en schepenen van Kortrijk in buitengewone kamer, 1685.

	 27 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 7602: Proces tussen 
Adolphus vanden Berghe, schepen van Kortrijk, eiser, en 
Jacobus van Ackere, verweerder, voor burgemeester en 
schepenen van Kortrijk in buitengewone kamer, 1754.

	 28 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 10033: Onderzoek door 
het stadsbestuur naar de feiten en moedwilligheden 
begaan bij verschillende personen op 25 april 1740 
wegens de duurte van het graan, 1740. Merk op dat Du 
Rieu hier dankzij zijn beter geïnformeerde buurman aan 
het geweld kon ontsnappen en dat zijn buurtnetwerk dus 
ook bescherming bood.

	 29 Dergelijke schikkingen op laag niveau lieten weinig en 
moeilijk traceerbare sporen na. Ik baseer mij voor deze 
uitspraken dan ook vooral op bestaande literatuur over 
andere steden, o.a. C.A. Hoffmann, ‘Social Control and the 
Neighborhood’, p. 312-316; H. Roodenburg, ‘Naar een 
etnografie’, p. 241-242. Over paysierders in Kortrijk zie 
ook M. Vandenberghe, De bestuurlijke inrichting, 129-130; 
N. Maddens, ‘De nieuwe tijd’, 223.
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werd.30	Buren	konden	hun	informatie	over	deviant	gedrag	ook	direct	doorspelen	
aan	de	wereldlijke	autoriteiten.	De	baljuw,	die	dienst	deed	als	openbare	aanklager,	
kon	dan	een	proces	 inspannen	 tegen	de	deviant.	De	 schepenen	voerden	dan	een	
onderzoek	en	konden	de	persoon	in	kwestie	veroordelen	dan	wel	vrijspreken.31

Ten	slotte	konden	buren	ook	optreden	als	getuigen	bij	processen	of	collo	catie-
aanvragen.	 Dat	 is	 waar	 het	 uiteindelijk	 in	 bijna	 alle	 genoemde	 gevallen	 op	 uit	
draaide.	Buren	gaven	zowel	ooggetuigenissen	als	karaktergetuigenissen	en	konden	
een	 beslissende	 rol	 spelen	 in	 de	 uitkomst	 van	 een	 proces.	 Het	 zag	 er	 voor	 Jacob	
Mandericq	niet	zo	goed	meer	uit	nadat	Orgaert	zijn	escapades	in	geuren	en	kleuren	
aan	de	schepenen	die	zijn	collocatie	onderzochten	verteld	had.	Ook	vrouw	Hofman,	
Thecla	 Calverson	 en	 Michiel	 Vandenborre	 werden	 genekt	 door	 de	 negatieve	
getuigenissen	die	hun	buren	over	hen	wisten	 te	vertellen.	Door	 tegen	hun	uit	de	
pas	lopende	buren	te	getuigen,	kon	deviant	gedrag	beteugeld	worden.

Het	 is	 inmiddels	 duidelijk	 dat	 er	 lang	 niet	 bij	 alle	 overtredingen	 van	 normen	
eensgezindheid	 was	 onder	 de	 buren.	 Normen	 zelf	 stonden	 immers	 vaak	 ter	
discussie.	Bij	een	belediging,	die	zoals	het	voorbeeld	van	Malfait	en	Vandenborre	
aantoonde	kon	escaleren	naar	 fysiek	geweld,	 traden	de	overige	buren	vaak	op	als	
neutrale	partij.	Ze	grepen	pas	in	toen	de	gedeelde	regels	van	het	eervolle	duel	werden	
overtreden.	Het	gebruik	van	beledigingen	en	geweld	was	dan	ook	niet	alleen	een	
middel	van	sociale	controle,	het	was	ook	een	overtreding	van	bepaalde	normen	en	
bijgevolg	een	voorwerp	van	sociale	controle.	Buren	traden	meer	dan	eens	op	tegen	
individuen	 die	 zich	 daar	 al	 te	 vaak	 mee	 inlieten.	 In	 het	 onderzoek	 naar	 Michiel	
Vandenborre	 vertelde	 een	 buurvrouw	 bij	 de	 bezwarende	 feiten	 dat	 hij	 de	 buurt	
vaak	 in	 de	 problemen	 bracht,	‘door	 sijn	 vehement	 sweijren	 ende	 vloucken	 ende	
met	d’een	en	d’aender	vande	ghebueren	 te	 lasteren	ende	 injurieren’.32	En	hoewel	
Joos	 Meulemans	 in	 een	 andere	 zaak	 beweerde	 dat	 hij	 ‘niemant	 noeijt	 een	 stroo	
in	sijnen	wegh	geleijt’	had,	merkten	verschillende	buren	op	dat	hij	door	zijn	vele	
scheldpartijen	en	dreigementen	erg	gevreesd	was	 in	de	buurt.33	Meulemans	werd	
voor	zijn	vechtpartijen	en	bedreigingen	openbaar	gegeseld	en	verbannen.34

Bepaalde	vormen	van	sociale	controle	mochten	dan	zelf	deviant	zijn,	dat	bete-
kent	niet	dat	ze	geen	effect	hadden.	Het	waren	reële	sancties	die,	doordat	ze	in	het	
publiek	plaatsvonden,	anderen	waarschuwden	bepaalde	normen	niet,	of	toch	zeker	
niet	publiekelijk	te	overtreden.	De	dreiging	van	een	bepaalde	sanctie	was	de	voor-
naamste	 techniek	om	deviant	gedrag	 te	beteugelen.	Soms	werd	die	dreiging	zelfs	
expliciet	gemaakt:	toen	de	al	vaker	genoemde	Michiel	Vandenborre	twee	vrouwen	
de	huid	vol	gescholden	en	bedreigd	had,	dreigden	deze	naar	de	rechtbank	te	stap-
pen.	Vandenborre	was	 in	dit	 geval	niet	onder	de	 indruk	–	‘ick	hebbe	geldt	mort	
Dieu	 omme	 te	 procederen’,	 luidde	 zijn	 laconieke	 repliek	 –	 maar	 het	 is	 duidelijk	
dat	de	vrouwen	zijn	deviant	 gedrag	met	de	dreiging	 van	 een	 proces	 trachtten	 te	
controleren.35
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	 	 Goede vr ienden,  verre  buren?

De	 stad	 gold	 onder	 sociologen	 lange	 tijd	 als	 symbool	 van	 een	 anonieme	
maatschappij.	 Het	 zal	 inmiddels	 wel	 duidelijk	 zijn	 dat	 dit	 beeld	 volstrekt	
onhoudbaar	 is.	 Stedelingen	 leefden	 voortdurend	 onder	 elkaars	 toeziend	 oog	 en	
kenden	hun	buren	vaak	door	en	door.	Toch	stelden	sommige	onderzoekers	vast	dat	
in	de	loop	van	de	achttiende	en	negentiende	eeuw	het	buurtleven	er	in	veel	steden	
op	 achteruit	 ging.	 Mensen	 trokken	 zich	 meer	 terug	 in	 hun	 privésfeer,	 waarin	 ze	
buren	niet	toelieten.	Ze	gingen	meer	belang	hechten	aan	goede	vrienden	dan	aan	
buren,	die	ze	liever	veraf	hielden.	Kende	ook	Kortrijk	zo’n	ontwikkeling?

Er	 vonden	 in	 de	 achttiende	 eeuw	 een	 aantal	 ontwikkelingen	 plaats	 die	 een	
belangrijke	invloed	hadden	op	het	leven	in	de	buurt.	De	Kortrijkse	bevolking	nam	
toe	van	zo’n	11.000	aan	het	begin	van	de	achttiende	eeuw	naar	ongeveer	14.000	bij	
de	overgang	naar	de	volgende.36	Een	steeds	groter	deel	van	die	bevolking	slaagde	
er	niet	 langer	in	de	touwtjes	aan	elkaar	te	knopen.	De	Kortrijkse	 linnenindustrie,	
waarin	 veel	 inwoners	 de	 kost	 verdienden,	 slabakte	 in	 de	 tweede	 helft	 van	 de	
achttiende	eeuw,	terwijl	de	graanprijzen	stegen.	In	1775	deed	zowat	een	vijfde	van	
de	stadsbevolking	beroep	op	steun	van	de	toen	pas	opgerichte	armenkamer,	in	1794	
was	dat	aantal	opgelopen	tot	een	derde.37	Die	armoede	plaatste	de	solidariteit	onder	
buren	uiteraard	onder	druk.	Er	kwam	nog	meer	druk	op	die	 solidariteit	 te	 staan	
doordat	 verschillende	 sociale	 groepen	 steeds	 meer	 gescheiden	 van	 elkaar	 gingen	
leven.	Terwijl	elite,	middengroepen	en	lagere	groepen	vroeger	in	dezelfde	buurten	
woonden,	gingen	die	zich	in	de	loop	van	de	achttiende	eeuw	steeds	meer	met	hun	
soortgenoten	terugtrekken.38	Armen	die	nood	hadden	aan	steun	konden	bijgevolg	
voor	die	steun	steeds	minder	terecht	bij	hun	buren,	die	vaak	in	hetzelfde	schuitje	
zaten.	Als	de	elite	wel	nog	tussen	haar	meer	behoeftige	medemens	woonde,	trok	ze	
zich	van	het	buurtleven	meestal	weinig	meer	aan.	Huiselijkheid	werd	het	nieuwe	

	 30 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14136: Proces tussen 
Therese Judoca Tibergijn en haar 2 dochters, Francoise en 
Joanne, verweerderessen, en burgemeester en schepenen 
van Kortrijk, voor de Raad van Vlaanderen, 1756-1757. 
Buren konden ook zelf naar de geestelijke rechtbank 
stappen, maar daar ga ik hier niet dieper op in.

	 31 Zie over die procesgang J. Monballyu, ‘De hoofdlijnen van 
de criminele strafprocedure in het graafschap Vlaanderen 
(16de tot 18de eeuw)’, in: C.H. Van Rhee en F. Stevens 
(red.), Voortschrijdend procesrecht: een historische 
verkenning, Leuven, 2001, p. 63-108.

	 32 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14177: Proces tussen de 
luitenant-hoogbaljuw van de stad en kasselrij Kortrijk, 
 eiser, en Michiel Vandenborre, verweerder, voor burge-
meester en schepenen van Kortrijk in vierschaar, 1740.

	 33 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 9025: Proces tussen de 
luitenant-hoogbaljuw van de stad en kasselrij Kortrijk, 
eiser, en Joos Meulemans, verweerder, voor burgemeester 

en schepenen van Kortrijk in vierschaar, 1735-1736.
	 34 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 127: Register van criminele 

sententien (1679-1749), p. 620.
	 35 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 14177: Proces tussen de 

luitenant-hoogbaljuw van de stad en kasselrij Kortrijk, 
 eiser, en Michiel Vandenborre, verweerder, voor burge-
meester en schepenen van Kortrijk in vierschaar, 1740.

	 36 Cijfers overgenomen uit D. Vanneste, De pre-industriële 
Vlaamse stad, p. 71.

	 37 N. Maddens, ‘De nieuwe tijd’, p. 360-362.
	 38 Geografe Dominique Vanneste stelde vast dat Kortrijk op 

het einde van de achttiende eeuw een vijftal vrij homo- 
gene sociale zones kende. D. Vanneste, De pre-industriële 
Vlaamse stad, p. 158-168. Vgl. C. Lis en H. Soly, 
‘Neighbourhood social change in West-European cities. 
Sixteenth to nineteenth centuries’, in: International Review 
of Social History, 38 (1993), p. 1-30 (hier: p. 18-20).
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ideaal	 voor	 de	 hogere	 sociale	 lagen	 en	 buurtfeesten	 of	 –vergaderingen	 kenden	
weinig	populariteit.39

Dat	betekende	niet	dat	niemand	meer	 in	zijn	buren	geïnteresseerd	was.	Zeker	
bij	 lagere	 sociale	 groepen	 bleef	 de	 buurt	 een	 belangrijk	 referentiepunt.	 Buurten	
vervulden	 nog	 steeds	 belangrijke	 functies	 in	 het	 leven	 van	 de	 moderne	 mens	 en	
kenden	vaak	een	sterke	cohesie.	De	weinig	comfortabele	omstandigheden	waarin	
mensen	dicht	bij	elkaar	leefden,	zorgden	ervoor	dat	buren	vaak	op	elkaar	aangewezen	
waren	en	nog	steeds	sterk	op	elkaars	gedrag	toezagen.	De	tolerantie	voor	afwijkend	
gedrag	nam	zelfs	af	naarmate	de	druk	op	de	buurt	toenam.

Nochtans	werd	het	moeilijker	om	sociale	controle	uit	te	oefenen	op	buren.	Veel	
middelen	 om	 sociale	 controle	 uit	 te	 oefenen	 speelden	 immers	 in	 op	 het	 eer-	 en	
schaamtegevoel	van	de	(potentiële)	devianten.	En	dat	eergevoel	was	in	de	achttiende	
eeuw	aan	verandering	onderhevig.	Reputatie	bleef	uiteraard	essentieel,	maar	werd	
in	de	loop	van	de	achttiende	eeuw	minder	publiek	verdedigd.	Het	aantal	bewaarde	
processen	die	mensen	expliciet	aanspanden	omdat	hun	eer	geschonden	was,	daalde	
van	55	 in	de	eerste	helft	van	de	achttiende	eeuw	naar	16	 in	de	 tweede	helft.	Het	
aantal	getuigenissen	over	mensen	die	in	een	herberg	of	gewoon	op	straat	begonnen	
te	schelden	nam	bijgevolg	ook	af.	Dat	betekent	zeker	niet	dat	dergelijke	praktijken	
in	het	geheel	niet	meer	voorkwamen:	nog	 in	1780	vond	een	proces	plaats	omdat	
herbergier	Pieter	Van	Mandere	een	zekere	Theodor	De	Caluwe	te	midden	van	de	
Grote	Markt	had	uitgemaakt	voor	‘hondsvot	ende	deugniet’	en	geroepen	had	dat	‘de	
merkt	was	voor	eerlyke	lieden	ende	niet	voor	hem’.40	Hoewel	er	nog	enkele	dergelijke	
voorbeelden	 zijn,	 kwamen	 ze	 toch	 minder	 vaak	 in	 procesdossiers	 voor.	 Het	 is	
mogelijk	dat	dit	te	wijten	is	aan	een	geringere	interesse	van	de	schepenen	in	dit	soort	
zaken,	waardoor	ze	op	lager	niveau	(bijvoorbeeld	voor	notarissen,	wijkmeesters	of	
paysierders)	geregeld	werden.	Ook	dat	wijst	er	echter	op	dat	de	houding	tegenover	
eer	veranderde:	het	was	niet	langer	een	zaak	van	het	hoogste	belang,	toch	zeker	niet	
bij	de	hogere	lagen.	Eer	en	rituelen	strookten	niet	met	de	in	voege	rakende	Verlichte	
ideeën	 over	 rationaliteit	 en	 de	 afkeer	 voor	 alles	 wat	 duidelijk	 symbolisch	 was.

Zo	verging	het	ook	collectieve	en	rituele	 sancties.	Zoals	 ik	al	 schreef,	kwamen	
die	in	de	achttiende	niet	vaak	meer	voor	en	hadden	ze	weinig	impact.	De	weinige	
individuen	 of	 groepen	 die	 zich	 toch	 aan	 charivareske	 rituelen	 waagden	 kregen,	
zoals	de	koper	van	het	geluisde	ledikant,	vaak	een	proces	aan	hun	been.	Aangezien	
dergelijke	beschamingsrituelen	op	die	manier	konden	teniet	gedaan	worden,	waren	
ze	weinig	effectief	meer.

Er	 werd	 dus	 beroep	 gedaan	 op	 andere	 methodes	 om	 deviant	 gedrag	 onder	
controle	 te	 houden.	 In	 de	 loop	 van	 de	 achttiende	 eeuw	 werd	 door	 burgers	 veel	
meer	 beroep	 gedaan	 op	 de	 formele	 sociale	 controle	 van	 de	 overheid:	 het	 aantal	
collocatieaanvragen	nam	enorm	toe.	Iemand	die	afwijkend	gedrag	vertoonde,	kreeg	
weinig	 steun	 van	 zijn	 buren,	 die	 niet	 aarzelden	 getuigenissen	 tegen	 hem	 of	 haar	
af	 te	 leggen.	Mensen	aarzelden	ook	niet	 informatie	over	buren	die	 zich	verkeerd	
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gedroegen	door	te	spelen	aan	de	baljuw	of	de	schepenen.	Die	formele	controle	bood	
aan	buurtbewoners	immers	een	middel	om	normen	in	de	buurt	af	te	dwingen	op	
een	wijze	die	minder	sociaal	kapitaal	vergde	dan	een	collectieve	sanctie.	Formele	
controlemiddelen	konden	zo	informele	banden	versterken.

De	overheid	greep	die	kans	op	haar	beurt	aan	om	haar	eigen	macht	te	versterken.	
De	 middelen	 die	 ze	 had	 om	 naleving	 van	 wetten	 en	 normen	 af	 te	 dwingen	
professionaliseerden	 in	de	achttiende	eeuw.	De	 traditionele	burgerwacht	werd	 in	
1768	vervangen	door	een	professionele	nachtwacht.41	Die	nam	ook	een	deel	van	de	
taken	die	vroeger	door	de	wijkmeesters	werden	uitgeoefend	over.	De	maatregelen	die	
de	overheid	nam	om	pauperisme	tegen	te	gaan,	versterkten	verder	haar	greep	op	het	
dagelijkse	leven.	Bedelen	en	zwerven	werd	verboden	en	de	stad	ondernam	pogingen	
om	 mensen	 verplicht	 tewerk	 te	 stellen.42	 Er	 werd	 in	 Kortrijk	 een	 correctiehuis	
opgericht,	 waarin	 individuen	 die	 niet	 in	 de	 pas	 liepen	 steeds	 vaker	 opgesloten	
werden.43	 De	 baljuw	 kreeg	 het	 steeds	 drukker:	 het	 aantal	 (bewaarde)	 criminele	
processen	nam	toe	van	80	 in	de	eerste	helft	 van	de	achttiende	eeuw	naar	130	 in	
de	tweede	helft.	Gerechtelijke	onderzoeken	werden	uitgebreider	en	gedetailleerder.	
De	 algehele	 controle	 van	 de	 staat	 over	 het	 dagelijkse	 leven	 nam	 sterk	 toe.

De	buren	die	nieuwe	middelen	zochten	om	gedrag	binnen	de	perken	te	houden,	
stonden	dus	 in	wisselwerking	met	een	overheid	die	haar	macht	wilde	uitbreiden.	
Buren	gebruikten	de	middelen	die	de	overheid	bood	om	hun	eigen	doelen	te	dienen,	
maar	versterkten	daardoor	ongewild	de	macht	van	die	overheid.	Dat	ging	voor	een	
deel	ten	koste	van	lagere,	informele	vormen	van	sociale	controle	en	voor	een	deel	
van	de	controle	van	de	Kerk.	De	rol	van	geestelijken	in	de	beteugeling	van	deviant	
gedrag	was	in	de	tweede	helft	van	de	achttiende	eeuw	grotendeels	uitgespeeld.	Ze	
kwamen	 nagenoeg	 niet	 meer	 voor	 als	 bemiddelaars	 en	 processen	 en	 gaven	 nog	
slechts	sporadisch	een	karaktergetuigenis	bij	een	collocatieaanvraag.	Dat	neemt	niet	
weg	dat	ze	door	hun	functies	in	het	onderwijs	en	op	de	kansel	een	reële	invloed	–	en	
dus	sociale	controle	–	bleven	uitoefenen	op	grote	lagen	van	de	bevolking.

Bepaalde	vormen	van	informele	sociale	controle	waren	zoals	gezegd	een	minder	
goed	lot	beschoren.	Eerconflicten	werden	minder	zichtbaar	en	hadden	dus	minder	
directe	invloed	op	het	gedrag	van	individuen.	Toch	bleef	eer	een	belangrijk	concept	
om	sociale	beloningen	en	sancties	toe	te	kennen.	Dagdagelijkse	omgang	met	anderen	
bleef	de	belangrijkste	weg	waarlangs	individuen	leerden	welk	gedrag	ze	dienden	te	

	 39 Er was in 1702 al een proces omdat enkele gegoede bur-
gers geen contributiegeld wilden betalen voor de jaar- 
lijkse buurtmaaltijd: Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 
14511: Proces tussen Laureijns Verhamme e.a., eisers, en 
burgemeester en schepenen van Kortrijk, verweerders, 
voor de Raad van Vlaanderen, 1705-1706.

	 40 Kortrijk, Rijksarchief, OSAK, nr. 8046: Proces tussen Theo-
dor de Caluwe, eiser, en Pieter van Mandere, verweerder, 

voor burgemeester en schepenen van Kortrijk in kamer.
	 41 C. Denys, ‘The Development of Police Forces in Urban 

Europe in the Eighteenth Century’, in: Journal of Urban 
History, 36 (2010), p. 332-344 (hier: p. 336).

	 42 N. Maddens, ‘De nieuwe tijd’, p. 361-362.
	 43 P. Decuypere, ‘Het Kortrijkse Correctie- en Onnoozelhuys 

in de Persilstraat, XVIIIde en eerste helft van de XIXde 
eeuw’, in: De Leiegouw, 33 (1991), p. 243-312.
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vertonen	en	welke	sancties	hen	te	wachten	stonden	als	ze	dat	niet	deden.	Hoewel	
de	staat	een	grotere	rol	ging	spelen	bij	het	controleren	van	haar	onderdanen,	kon	ze	
dat	maar	door	de	impulsen	die	van	onderaf	kwamen.	Informele	en	formele	vormen	
van	 sociale	 controle	 waren	 kennelijk	 niet	 tegengesteld.	 De	 toename	 aan	 formele	
sociale	 controle	 was	 niet	 louter	 repressief,	 maar	 gaf	 mensen	 toegang	 tot	 nieuwe	
mogelijkheden	om	groepsnormen	af	te	dwingen.

	 	 Beslui t

Aan	 buren	 viel	 voor	 de	 inwoners	 van	 het	 achttiende-eeuwse	 Kortrijk	 niet	 te	
ontsnappen.	 Mensen	 leefden	 voortdurend	 onder	 elkaars	 toeziend	 oog,	 zeker	
bij	 de	 lagere	 sociale	 groepen.	 De	 buren	 te	 vriend	 houden	 had	 veel	 voordelen:	
bescherming,	steun,	toegang	tot	informatie	en	solidariteit.	Om	het	buurtnetwerk	in	
stand	te	kunnen	houden,	moesten	de	leden	ervan	wel	een	bepaalde	prijs	betalen:	ze	
moesten	zich	gedragen	conform	de	normen	van	de	buurt.	Als	iedereen	zomaar	deed	
wat	hem	of	haar	beliefde,	werd	samenleven	immers	onmogelijk.	De	buren	hadden	
verschillende	 instrumenten	 tot	 hun	 beschikking	 om	 normen	 af	 te	 dwingen.	 Ten	
eerste	hielden	ze	scherp	toezicht.	Op	basis	van	die	waarnemingen	konden	ze	acties	
ondernemen	tegen	overtreders	van	de	normen.	Ze	konden	inspelen	op	hun	eer-	en	
schaamtegevoel	door	roddels,	spot,	beledigingen	of	(zelden	in	de	achttiende	eeuw)	
beschamingsrituelen.	Als	 dat	 niet	 aangewezen	 was,	 of	 niet	 volstond,	 kon	 geweld	
gebruikt	worden	of	beroep	gedaan	worden	op	de	controle	van	de	overheid.	Er	werd	
dan	een	proces	aangespannen	of	een	verzoek	tot	collocatie	ingediend.

Al	die	sancties	hadden	een	vrij	publiek	karakter.	Daarin	school	ook	hun	kracht.	
Door	het	zien	van	die	 sancties	op	deviant	gedrag	 leerden	mensen	de	normen	en	
waren	ze	minder	geneigd	om	die	normen	te	overtreden.	Op	zijn	minst	poogden	ze,	
als	ze	het	overtreden	van	de	normen	toch	niet	konden	nalaten,	hun	deviant	gedrag	
verborgen	te	houden.

Welke	instrumenten	gebruikt	werden,	hing	af	van	de	concrete	situatie.	Bepaalde	
vormen	 van	 deviant	 gedrag	 konden	 met	 bepaalde	 instrumenten	 bestraft	 worden	
en	met	andere	niet.	Sommige	 individuen	reageerden	sterker	op	de	ene	vorm	van	
sociale	controle,	anderen	op	een	andere	vorm.	Toch	bleek	er	in	de	achttiende	eeuw	
een	bepaalde	trend	gaande:	de	‘informele’	sociale	controle	die	beroep	deed	op	het	
eergevoel	van	de	deviant	nam	af	ten	voordele	van	de	‘formele’	sociale	controle	die	
beroep	deed	op	de	overheid	en	vaak	leidde	tot	opsluiting	van	ongewenste	elementen.

Jacob	 Mandericq	 lapte	 sociaal	 aanvaarde	 normen	 aan	 zijn	 laars.	 Hij	 liet	 zijn	
gezin	 in	de	 steek	en	papte	aan	met	 een	andere	vrouw.	De	buren	hielden	hem	 in	
de	 gaten	 en	 trachtten	 hem	 tot	 de	 orde	 te	 brengen.	 Philippus	 Orgaert,	 de	 meest	
nauwgezette	waarnemer,	was	niet	alleen	buurman,	maar	ook	nachtwaker.	Hij	was	
dus	de	uitgelezen	persoon	om	Mandericq	op	heterdaad	 te	betrappen	met	vrouw	
Seisse	en	de	collocatieaanvraag	tegen	hem	kracht	bij	te	zetten.	Het	leidt	geen	twijfel	
dat	de	aanvraag	van	de	buren	succesvol	was.	De	rust	in	de	buurt	kon	terugkeren.


