
  
Eén van deze misdrijven is bijvoorbeeld 
vervalsing van boter. Er gebeurde vroeger 
regelmatig fraude met voedsel. Boter en 
melk werden bijvoorbeeld met water aan-
gelengd. Het produceren en verkopen van 
minderwaardige producten was strafbaar.  

Ook het ‘onderhoud van eene bijzit’ was 
een misdrijf. Vrouwen konden al vervolgd 
worden voor een eenmalig slippertje maar 
bij mannen moest worden bewezen dat hij 
zijn ‘bijzit’ in de echtelijke woning onderhield, 
wat hier het geval was. Overspel is trouwens 
sinds 1987 niet langer strafbaar.

Art. 4 al die op de straeten, wegen of andere plaetsen 
enz. zal bezig gevonden worden met schreeuwen of lawyt 
te houden door het welk hij de rust der inwooners zou 
stooren, zal insgelijks de zelve boete, als bij art. 3 bepaeld 
is, moeten betalen …

Sommige problemen, zoals nachtlawaai of openbare 
dronkenschap, zijn duidelijk van alle tijden. In de volgende 
bron zie je net het omgekeerde: heel wat misdrijven die 
vroeger schering en inslag waren, komen nu niet meer 
voor of zijn niet langer strafbaar.



De gemeente Ruisbroek hield een register bij 
van alle gepleegde misdaden en overtredin-
gen maar ook van rampen en buitengewo-
ne voorvallen in de periode 1823-1830. 

Hierboven lezen jullie een greep uit de  
notities in dit register:
- Nacht tussen 14 en 15 november 1823 heeft 

onbekende diefte begaen met valsche 
sleuters en breuk in de kerk deze gemeynte

- 17 maart 1824: Claudius Benedictus Carion 
is verdronken in de Laek, bij een ongeluk in 
het water gevallen

- 22 augustus 1830: De Smet Jan, oud 30 
jaren, daglooner alhier, geboren te Vorst 
heeft zich verhangen

Benieuwd naar de huidige politie- 
werking? Op pagina 4 van infoLeeuw 
blikt de politie Zennevallei terug op 
haar werking van 2019! 

Als hoofd van de politie stelde de burgemeester 
deze verslagen op. Wie denkt dat het er in het 
landelijke Sint-Laureins-Berchem rustig aan toe ging, 
verandert zeker van gedachten bij het lezen van on-
derstaande passages. Zo liet Guillelmus Vandenhove 
op 30 december 1885 het volgende optekenen:

“Gisteren 29 december, tusschen acht en negen 
uren ’s avonds, bevond ik mij in de herberg van 
Carolus Wauters nabij de kerk in deze gemeente, al-
waar de genoemden Valckeniers Philippus Josephus, 
oud vijf en dertig jaren, pachter, wonende in deze 
gemeente en bij wie ik als dienstknecht wonende 
verleden maandag zonder reden aan de deur ben 
gezet, mij allerhande verwijtingen heeft toegestuurd 
zoals dat ik een luiaard, een sloeber, ja wel tien maal 
sloeber was. 

Volgens een ouder proces-verbaal kreeg Fransiscus 
Vandersteen op 14 februari 1892 letterlijk een slag 
van de molen, met fatale afloop. 

(…) heb ik Ferdinandus Hemelings, Burgemeester (…) 
vernomen door ’t openbaar gerucht, dat genoem-
de Vandersteen Fransiscus, oud 27 jaren (…) zich 
naar den molen begevende bij Jean Thielen in deze 
gemeente, en willende doorgaan terwijl den molen 
draaide, door eene der roeden getroffen is geworden 
aan het hoofd, en doodelyck gewond opgenomen 
in het huis van den maalder Thielemans voornoemd, 
gedragen en omtrent dry kwartiers daarna overle-
den is. Dit ongeluk zou voorgevallen zijn rond twee 
en half uur namiddag, vooraleer ik er kennis van had, 
had men zijn dood lichaam alreeds vervoerd naer 
Audenaken. 


