
‘Laet u niet verleiden door de glans der rykdommen.’
(i)

 Het huwelijksgedrag van dienstboden 

in Vlaanderen tijdens de negentiende eeuw.  

 

Inleiding 

De impact van het dienstbodeschap op het huwelijksgedrag werd voor het eerst onderzocht 

door de leden van de Cambridge Group for the History of Population and Social Structure. 

Vanuit de doelstelling om demografische systemen te ontleden, poneerde Hajnal dat rurale 

dienstboden tijdens het Ancien Régime een essentieel onderdeel vormden van het specifieke 

West-Europese huwelijkspatroon (Hajnal, 1983: 470-476). De verdeling van ongehuwde 

adolescenten onder de rurale bevolking hield het systeem van hoge eerste huwelijksleeftijden 

in stand. Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw trad een intensiever 

huwelijkspatroon op (Watkins, 1986). Dienstmeiden in de stad hielden echter vast aan de 

Malthusiaanse gebruiken en vormden daarmee op het eerste zicht een conservatieve 

bevolkingsgroep. Volgens sommigen had de hoge huwelijksleeftijd van dienstmeiden te 

maken met hun geïsoleerde positie als migranten (Alter, 1987), anderen meenden dat de 

kennismaking met de stedelijke burgerlijke levensstijl dienstboden aanzette tot een streven 

naar sociale promotie via huwelijksuitstel (McBride, 1974: 63-65).  

In deze bijdrage onderzoek ik in welke mate bepaalde kenmerken van het pre-industriële 

dienstbodeschap doorleefden en een andere betekenis kregen gedurende de negentiende eeuw 

in Vlaanderen. Het gaat in hoofdzaak om twee functies die het dienen kon vervullen met het 

oog op een huwelijk: de accumulatie van spaargeld en de uitbreiding van het aanbod 

potentiële huwelijkspartners. De onderliggende veronderstelling hierbij is dat de rol van 

dienstpersoneel als rem of stimulans voor modernisering complexer was dan aanvankelijk 

aangenomen (Dubert, 1999: 208). Nadat de huwelijksleeftijd van dienstboden in kaart is 

gebracht, zal ik aan de hand van een stedelijke gevalstudie een drietal concrete elementen 

belichten. Ten eerste wordt onderzocht in welke mate het sociale netwerk van dienstboden 

bestaat uit contacten met het gezin/dorp van oorsprong dan wel uit stedelijke connecties en 

welke gevolgen dit heeft voor de partnerkeuze. Ten tweede wordt gezocht naar een eventuele 

samenhang in het spaar- en bestedingspatroon en het huwelijksgedrag. Ten derde ga ik in op 

twee verschillende carrièrestrategieën met het oog op sociale huwelijksmobiliteit.  

Eerst is het echter nodig de belangrijkste omwentelingen binnen het dienstbodefenomeen 

tijdens het Ancien Régime en de negentiende eeuw bondig toe te lichten. 

 

Dienstpersoneel door de eeuwen heen 



Volgens de leden van de Cambridge Group vormden de West-Europese dienstboden een 

welomlijnde bevolkingsgroep die een specifieke rol speelden in het demografisch systeem 

tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Dienstboden waren jonge (15 à 30 jaar), 

ongehuwde mensen van beide geslachten die in de rurale huishoudens van hun werkgever 

inwoonden en er productieve taken verrichtten (Hajnal, 1983: 473). Het dienstpersoneel was 

erg talrijk: in 1796 bedroeg hun aandeel in de totale bevolking op het platteland van Oost-

Vlaanderen  12,2 procent bij de mannen en 8,8 bij de vrouwen (Jaspers & Stevens, 1985: 

135). Tenminste een derde tot de helft van alle jongeren werkte ooit als dienstbode. Volgens 

Laslett vormde het dienstbodeschap dan ook een quasi geïnstitutionaliseerde fase in het leven 

tussen het verlaten van het ouderlijk huis en het aangaan van een huwelijk (Laslett, 1977: 31). 

Hij spreekt over life cycle service. Hajnal meende dat life cycle service een cruciaal onderdeel 

uitmaakte van het West-Europese huwelijkspatroon dat gekenmerkt werd door neolocale 

nucleaire gezinnen, hoge eerste huwelijksleeftijden en een aanzienlijke proportie ongehuwden 

(Hajnal, 1983: 452-453). Life cycle service zorgde voor een circulatie van adolescenten 

tussen gezinnen die een arbeidsoverschot hadden naar families die een arbeidtekort hadden. 

De dienstboden behoorden niet noodzakelijk tot een lagere sociale klasse dan hun werkgevers. 

De inwonende personeelsleden kregen naast kost en inwoon ook een loon. Op die manier 

waren de ongehuwde jongeren niet enkel van de nodige levensmiddelen verzekerd, het 

systeem stelde hen ook in staat te sparen met het oog op het opstarten van een zelfstandig 

huishouden. De fysieke verwijdering uit het ouderlijke gezin en de mogelijkheid om te sparen, 

leidde volgens Hajnal tot een uitzonderlijke mate van zelfstandigheid bij jonge vrouwen, 

vergeleken met andere samenlevingen. Hajnals eurocentrisme en eenduidige relatie tussen 

dienstbodeschap en huwelijkspatroon werden fel bekritiseerd (Szolystek, 2008: 248-252; 

Gates & Hendrickx, 2005: 316-317) en comparatief onderzoek maakte duidelijk dat het 

dienstbodeschap ook binnen West-Europa uiteenlopende vormen aannam (Sarti, 2005: 41-42, 

45-47). Empirisch onderzoek toonde echter aan dat binnen Noordwest-Europa life cycle 

service wel degelijk de meest voorkomende variant van het dienstbodeschap was. Het verband 

tussen het al dan niet dienen tijdens de levensloop en het huwelijksgedrag op individueel 

niveau werd nauwelijks onderzocht. 

In de loop van de negentiende eeuw onderging het beroep van dienstbode enkele 

ingrijpende en onderling gerelateerde veranderingen: urbanisering, feminisering en 

proletarisering (Sarti, 2006: 188). De desintegratie van de landbouw in verschillende 

Europese regio’s leidde tot verarming en een verminderde vraag naar vaste werkkrachten op 

het platteland, vooral voor vrouwen (Smith, 1981: 597). Daartegenover stond dat in de steden 



de industriële burgerij toenam waardoor de vraag naar vrouwelijk huispersoneel steeg (Sarti, 

2005: 8). Stedelijke jongeren gaven de voorkeur aan tewerkstelling die meer persoonlijke 

vrijheid garandeerde, zoals industriële loonarbeid, waardoor het gros van de negentiende-

eeuwse dienstboden bestond uit plattelandsmeisjes die naar de stad trokken. De sociale kloof 

tussen dienstbode en werkgever groeide aldus. Kwantitatief bleef de vrouwelijke 

dienstbodepopulatie belangrijk: in 1890 was 13,7 procent van de actieve vrouwelijke 

bevolking actief als dienstbode
(ii)

 tegenover 2,6 procent bij de mannen (Piette, 2000: 53). 

Andere constanten waren dat het beroep meestal verbonden bleef met de levensfase voor het 

huwelijk en de meeste dienstboden nog steeds bij hun meesters inwoonden.  

Het historisch onderzoek naar dienstpersoneel wortelde sterk in de vrouwengeschiedenis. 

De meeste aandacht van de auteurs ging dan ook naar de stedelijke dienstmeiden. Nochtans 

bleef het agrarisch dienstpersoneel ondanks de veranderingen nog steeds een aanzienlijk deel 

van de plattelandsbevolking uitmaken (Bras, 2004: 252). Kaart 1 toont dat dit ook het geval is 

in Vlaanderen. 

 

[ Kaart 1 Percentage agrarisch dienstpersoneel Oost- en West-Vlaanderen hier] 

 

Bovendien werkten sommige meiden afwisselend op het platteland en in de stad (Vanhaute en 

Matthys, 2007: 360-361). Een meer gedifferentieerde analyse van het dienstbodefenomeen is 

dus noodzakelijk.  

 

Tussen traditie en moderniteit 

In de loop van de negentiende eeuw veranderde niet allen het uitzicht van het 

dienstbodeberoep, ook het West-Europese huwelijkspatroon onderging een omwenteling: 

vrouwen en mannen huwden op jongere leeftijd en minder mensen bleven ongehuwd 

(Watkins, 1986). De afbrokkeling van het restrictieve huwelijkpatroon werd verklaard door de 

zogenaamde proletarisatiethesen. Een grotere afhankelijkheid van loonarbeid door 

toenemende industrialisatie, leidde tot een intensiever huwelijkspatroon: economische 

zelfstandigheid – de voorwaarde om een eigen huishouden op te starten – hing niet langer af 

van de mogelijkheid een zelfvoorzienend familiebedrijf op te starten (Hofstee, 1954). Rond 

1860 werd huwelijk definitief toegankelijker, maar regionale verschillen toonden aan dat ook 

historisch opgebouwde culturele verschillen een belangrijke impact hadden op de persistentie 

van het bestaande huwelijkspatroon (Lesthaeghe, 1977: 61, 76-87; Watkins, 1986; Devos, 

1999: 102-108). De intensievere huwelijkssluiting en de meer egalitaire verhoudingen tussen 



huwelijkspartners wezen volgens sommigen op de romantisering en privatisering van de 

samenleving (Matthijs, 2002: 122-123, Van de Putte, 2007: 452-453).  Rurale loonarbeiders 

zoals dagloners en dienstboden behoorden volgens hen tot de meest traditionele 

bevolkingsgroepen (Alter, 1987: 154).  Dit is op het eerste zicht geen verwonderlijke 

vaststelling aangezien in de industriële samenleving het beroep van inwonende dienstbode 

kon worden beschouwd als een archaïsch overblijfsel van vroegmoderne paternalistische 

structuren (Tilly & Scott, 1978: 108-109). De traditionele vormen van tewerkstelling binnen 

het huishouden werden in deze periode immers meer en meer vervangen door loonarbeid 

buiten het gezin, terwijl het huispersoneel wel deel bleef uitmaken van het huishouden. Niet 

enkel de grotere loonafhankelijkheid maar ook het ontstaan van ‘werkvloerculturen’ waar 

informatie werd uitgewisseld en nieuwe normen ingang vonden, leidde er volgens sommigen 

toe dat industriële loonarbeiders er modernere ideeën en praktijken op na hielden op het 

gebied van huwelijksgedrag en geboortebeperking dan geïsoleerde bevolkingsgroepen zoals 

dienstboden (Gittins, 1982). Andere auteurs raakten gefascineerd door de kruispuntpositie van 

dienstboden op verschillende maatschappelijke breuklijnen: gender, sociale klasse, stad versus 

platteland, enz. (Poelstra, 1996: 1-8). Zij meenden dat de confrontatie van twee leefwerelden 

ertoe leidde dat dienstmeiden bepaalde aspecten van het gedrag van de werkgevers 

imiteerden: kledingstijl, lees- en spaargedrag, enz. (Roche, 1978: 197-198; Fergus, 1996: 

216). Aldus speelden zij mogelijk een rol in de verspreiding van moderne ideeën en praktijken 

(Davidoff, 1974: 414-415, 421). De kennis van de burgerlijke levensstijl en de mogelijkheid 

tot het vergaren van een spaarpotje verhoogden volgens McBride bovendien de kans op een 

huwelijkspartner uit een hogere sociale klasse (McBride, 1974: 67-70). Om een dergelijk 

gedrag te onderkennen en te verklaren, is echter een multivariate analyse nodig die ook 

rekening houdt met eerdere levenservaringen. Hilde Bras onderzocht op basis van de HSN 

voor Zeeland de huwelijksmobiliteit van verschillende geboortecohorten kwam tot de 

vaststelling dat het dienstbodeschap enkel een positief effect had op de huwelijksmobiliteit 

van meisjes uit een lage sociale klasse (Bras, 2004:257-258). Bovendien bleek het dienen 

vooral als kennismaking met de stedelijke huwelijksmarkt van belang.  

In afwachting van het beschikbaar worden van grootschalige longitudinale databanken op 

basis van bevolkingsregisters voor Vlaanderen
(iii)

, is het in deze bijdrage niet de bedoeling na 

te gaan of het dienen in Vlaanderen onder bepaalde omstandigheden eveneens resulteerde in 

meer opwaartse sociale huwelijksmobiliteit. Wel wordt op microniveau onderzocht in welke 

mate twee van de factoren die aan de basis liggen van die veronderstelde mobiliteit effectief 

aan de orde waren tijdens de levensfase van het dienen. In wat volgt zal ik aan de hand van 



cijfermateriaal aantonen dat vrouwelijke dienstmeiden in een Vlaamse stedelijke context tot 

het einde van de negentiende eeuw een restrictief huwelijkspatroon vertonen. Vervolgens zal 

aan de hand van een gevalstudie trachten na te gaan of het huwelijksuitstel als louter 

noodzaak of als conservatieve reactie op de nieuwe stedelijke omgeving moet gezien worden 

dan wel als strategische zet met het oog op het verwerven van een betere sociale positie via 

het huwelijk. Dit artikel is in hoofdzaak te lezen als een eerste verkenning van het 

huwelijksgedrag van dienstmeiden tijdens de negentiende eeuw in Vlaanderen.  

 

Huwelijksleeftijd 

Op basis van de ‘Database huwelijksakten van West-Vlaanderen’, gemaakt door vrijwilligers 

in het Rijkarchief Brugge
(iv)

,
  
werd Tabel 1 geconstrueerd. Deze tabel geeft de globale 

gemiddelde eerste huwelijksleeftijd en die van dienstboden weer voor de periode 1800-1859 

(restrictief patroon) en 1860-1899 (intensief patroon). Omdat de huwelijksleeftijden op het 

platteland doorgaans een stuk hoger liggen dan op het platteland, werd in deze tabel 

onderscheid gemaakt tussen rurale gemeenten, provinciesteden en de provinciehoofdplaats 

Brugge. 

 

[ Tabel 1 Gemiddelde huwelijksleeftijd personeel t.o.v. algemeen gemiddelde hier] 

 

Het is enigszins verassend dat dienstknechten over de hele lijn vroeger huwden dan 

gemiddeld. Bij vrouwelijke dienstboden lag de eerste huwelijksleeftijd wel duidelijk hoger 

dan het algemeen gemiddelde, maar enkel voor de periode voor 1860. Nadien was er 

nauwelijks een verschil met de algemene huwelijksleeftijd. Het lijkt er dus op dat het 

huwelijksgedrag van het dienstpersoneel aansloot bij de algemene omwenteling van het 

huwelijkspatroon. Een opmerkelijke uitzondering waren echter de dienstmeiden in Brugge. 

Hun gemiddelde eerste huwelijksleeftijd van bijna 28,5 jaar is de hoogste die genoteerd werd 

voor vrouwen die huwen in 1860 of later, terwijl de gemiddelde huwelijksleeftijd in de stad 

algemeen laag lag. Voor Oost-Vlaanderen kwamen enkele lokale studies tot vergelijkbare 

resultaten. Onderzoek in provinciesteden en plattelandsdorpen bracht aan het licht dat de 

huwelijksleeftijd van dienstmeiden nauwelijks verschilde van de rest van de bruiden 

(Vandenbroecke, 2006: 69; De Wulf, 2002: 72, 79-80; Dewolf, 2005: 71-72; Schelstraete, 

1987: 103-120, 141-150; Parys, 1977: 157). Een analyse op basis van Gentse huwelijksakten 

toonde echter dat tussen 1860 en 1880 dienstmeiden gemiddeld op de leeftijd van 30,93 jaar 

huwden, terwijl het algemene gemiddelde in de onderzochte wijken 28,87 bedroeg 



(Vermeulen, 1989: 568). In een (groot)stedelijke context lijken dienstmeiden dus terug te 

vallen op aloude Malthusiaanse patronen. Ook voor Zeeland (1830-1930) liggen de resultaten 

in dezelfde lijn (Bras, 2002: 119). Bras verklaart de hoge huwelijksleeftijd van dienstmeisjes 

in de steden ten opzichte van de autochtone bevolking door het feit dat zij zonder een netwerk 

van familieleden een partner moeten vinden. In haar opinie is de late huwelijksleeftijd dus 

eerder een noodzaak dan een bewuste strategie, zoals bij McBride. Om meer inzicht te 

verwerven in de dynamieken die achter dit patroon schuilgaan, wordt in de volgende 

paragraaf een micro-onderzoek op basis van een gezinsboekhouding gevoerd.   

 

Twee gevalstudies 

In deze paragraaf tracht ik diepgaander inzicht te verwerven over de mogelijkheden die het 

dienen bood op vlak van spaargedrag en uitbreiding van het sociale netwerk aan de hand van 

twee negentiende-eeuwse Gentse huishoudelijke boekhoudingen. Kasboeken van 

landbouwers, adellijke of burgerlijke gezinnen zijn in verschillende Europese landen gebruikt 

om de lonen en het spaargedrag van dienstboden te onderzoeken (Lambrecht, 2002: 1-3; 

Slicher von Bath, 1962: 9). Deze boeken bevatten informatie over data van in- en 

uitdiensttreding van dienstboden, hun naam en geboorteplaats, contractuele voorwaarden en 

gegeven voorschotten op het loon. In Vlaanderen zijn weinig van dergelijke huishoudboeken 

overgeleverd en zij bevinden zich meestal verspreid in familiearchieven of collecties van 

allerhande ephemera
(v)

. Het gevoerde onderzoek beperkt zich bovendien tot agrarische 

huishoudingen tijdens de vroegmoderne periode (voornamelijk de achttiende eeuw). Met 

andere woorden: vooral het spaargedrag van life cycle servants werd onderzocht. Het 

koppelen van de gegevens uit de boekhoudingen of personeelslijsten aan levensloopdata is 

voor zover bekend nog niet gebeurd, maar kan vernieuwende inzichten leveren over het 

verband tussen het spaar- en huwelijksgedrag van dienstboden. In deze bijdrage worden de 

gegevens uit twee negentiende-eeuwse Gentse personeelslijsten gekoppeld aan informatie uit 

de bevolkingsregisters en de huwelijksakten.  

1. De eerste boekhouding is afkomstig van het gezin Hamerlinck-Deghellinck (zie Foto 1a). 

De boekhouding beslaat de periode 1802-1851. Het huishouden slechts tussen 1827 en 1856 

teruggevonden in de bevolkingsregisters. Eugenie Deghellinck was op dat moment weduwe 

en rentenierster. In de boekhouding werden (onvolledige) gegevens over 19 meiden en 17 

knechten teruggevonden, waarvan er slechts vijf vrouwen en vier mannen in de 

bevolkingsregisters konden getraceerd worden.  



2. Het tweede boek is van de hand van Coleta Marie Eugenie Schacht , de echtgenote van 

geneesheer Charles Constant Hulin (zie Foto 1b). Zij hield sinds haar huwelijk in 1839 een 

gedetailleerd overzicht bij van de personeelsleden die ze in dienst nam en de aan hen 

uitgekeerde lonen.
(vi )

Ook voorschotten of bijzondere uitgaven werden door haar opgetekend. 

Na haar overlijden in 1843 werd de boekhouding verder bijgehouden door haar man. Vanaf 

dan vertoonde het document meer onnauwkeurigheden: een vergelijking met de 

bevolkingsregisters bracht verschillende inconsistenties en onvolledigheden aan het licht.
(vii) 

In 1861 werd de personeelslijst stopgezet. In totaal werden gegevens over 16 vrouwen en 9 

mannen teruggevonden.  

 

[ Foto 1a en 1b personeelslijsten hier] 

 

Zoals gesteld zal ik aan de hand van deze bronnen een drietal concrete vragen onderzoeken. 

De hier gebruikte boekhoudingen zijn afkomstig van gezinnen met een uitgebreid 

personeelsbestand. Dienstboden kwamen er dus dagelijks met hun meesters én met 

leeftijdsgenoten in contact. Ik zal onderzoeken of deze contacten aanleiding gaven tot 

duurzame relaties. Ten tweede zal ik het spaargedrag van dienstboden onderzoeken en zoeken 

naar een eventuele link met het huwelijk. Vervolgens sta ik stil bij enkele mogelijke 

carrièrepatronen die gevolgen hebben voor de opbouw van een sociaal netwerk en het 

vergaren van spaarcenten.  

 

Uitbreiding van het sociale netwerk 

Sommige onderzoekers meenden dat de hoge huwelijksleeftijd van dienstmeiden te maken 

had met hun positie als migrant. Immigranten hadden meer tijd nodig om een netwerk op te 

bouwen en aldus door te dringen in de bestaande huwelijksmarkten dan autochtonen (Oris, 

2000). Fuchs & Moch meenden dat dienstmeiden in tegenstelling tot thuis- of 

fabriekswerksters een gevarieerd sociaal netwerk konden opbouwen, waarin niet alleen 

personen uit de stedelijke arbeidsklasse maar ook uit de hogere sociale rangen een rol 

speelden (Fuchs & Moch, 1995). 

Uit de personeelslijsten van Schacht en Deghellinck blijkt dat sommige dienstboden in deze 

huishoudens er wel degelijk in slaagden een duurzaam ‘extended netwerk’ uit te bouwen 

waarin zowel collega’s als vroegere werkgevers een rol speelden. Deze duurzame relaties 

laten zich slechts gedeeltelijk onderzoeken. In de gebruikte bronnen komen zij op enkele 

manieren aan het licht, bijvoorbeeld: 



1. wanneer men door vroegere collega’s of werkgevers aan een job bij eenzelfde meester 

wordt geholpen; 

2. wanneer zij op elkaars huwelijk als getuigen optreden; 

3. wanneer zij met elkaar huwen.  

Het is een bekend gegeven dat kettingmigratie tussen broers en zussen vaak voorkwam 

(Bras & Neven, 2007). Niet alleen volgden zij elkaar naar dezelfde bestemming, zij kwamen 

ook dikwijls bij dezelfde meesters terecht. In het gezin Schacht kwamen twee broer-zus-paren 

voor: August en Monica Bos uit Semmerzake en Pieter Francies en Fransisca Meire uit 

Afsné.
(viii)

 Dit duidt op een onderlinge samenwerking tussen de leden van het gezin van 

oorsprong, zelfs nadat één van hen reeds lange tijd het ouderlijk huis had verlaten: August 

kwam pas in 1846 (vijf jaar na Monica’s aankomst) naar het Gentse artsengezin. Vaak 

kwamen dienstboden ook uit de geboorteplaats van de meester of meesteres, zoals in het geval 

van Melanie Windels, die net als haar werkgeefster Eugenie Schacht afkomstig was uit 

Lotenhulle. De opbouw van een stedelijk netwerk kon resulteren in een verruiming van de 

tewerkstellingsmogelijkheden en aldus de onafhankelijkheid van het ouderlijk gezin 

bevorderen. Domien De Cock en Sophie Viaene verlieten in 1838 het gezin van Eugenie 

Deghellinck om te huwen. Wanneer zij twaalf jaar later zelf een dienstmeid aannamen, ging 

het om Barbe Truel, die tot dan sinds tien jaar bij hun vroegere werkgeefster in dienst was.  

Een andere manier om het sociale netwerk van voormalige dienstboden in kaart te brengen 

is door te kijken naar de getuigen bij hun huwelijk. Tijdens de tweede helft van de 

negentiende eeuw werden vaker verwanten en kennissen als getuigen gevraagd, terwijl in de 

periode daarvoor vaak sprake was van beroepsgetuigen (Matthijs, 2006). Een analyse van de 

huwelijksakten in Brugge waarvan minstens één van de partners niet in Brugge was geboren, 

leert dat het aandeel stedelijke getuigen bij dienstboden hoger lag dan bij andere migranten 

(Tabel 2).  

 

[Table 2. Woonplaats getuigen bij huwelijken immigranten in Brugge, negentiende eeuw] 

 

Wat betreft de dienstboden uit de bestudeerde Gentse gezinnen, konden acht huwelijksakten 

worden teruggevonden. Er zijn in deze gevallen evenwel geen aanduidingen dat vroegere 

collega’s of werkgevers als getuige optraden. 

Tenslotte vormt het personeelsbestand in grote stedelijke huishoudens een potentiële 

ontmoetingsplaats voor huwelijkspartners. Langs verschillende kanalen werd tijdens door 

tijdgenoten grote bezorgdheid geuit omtrent het grote aantal jonge vrouwen dat volgens hen 



naar de stad trok om er een huwelijkspartner te vinden en het zedelijk verval dat dit met zich 

meebracht.
(ix) 

Het is evident dat het samenleven van ongehuwde adolescenten van beide 

geslachten gevaren inhield (Van Isterdael, 1988: 118-20). In het huishoudelijk reglement van 

de familie de Spoelberch de Lovenjoel staat dan ook opgemerkt dat mannelijke dienstboden: 

‘ne [peuvent] jamais monter à la lingerie en dehors de la question du linge à donner ou à 

prendre […] et non dans la cuisine avec des femmes.’ Toch ontstonden regelmatig relaties 

tussen collega-dienstboden. Zoals vermeld huwden twee personeelsleden uit het huishouden 

van Eugenie Deghellinck met elkaar. In het gezin van dokter Hulin kwam dit maar liefst drie 

keer voor: Monica Bos en Pieter Francies Meire (14/9/1859), Lucie Van Hecke en Edmond 

Goossens (28/12/1864) en Bernardine Vandeputte en Frederik Vandevelde (28/6/1877) 

leerden elkaar kennen op de werkvloer. Door hun beroep kwamen dienstboden ook in contact 

met personen van een hogere sociale klasse. De vrees dat dienstmeiden zich zouden laten 

verleiden door rijkere heren, leefde dan ook sterk: ‘Laet u niet verleiden door de glans der 

rykdommen. (…). Een persoon van hoogen rang die eene dienstmeid trouwt, doet het maar uit 

drift of omdat hy niet verder kan. De drift is van korte duer, de verachting en de spyt volgen 

haer van dichte by’  (Ozanam, 1868: 220). Uit juridische dossiers omtrent zedenzaken, 

abortus en kindermoord bleek dat ongewenste zwangerschappen bij dienstmeiden effectief 

vaak het gevolg waren van relaties met mannen met een hogere status (Heirman, 1999: 84; 

Carlier, 2003: 203-205; Willekens, 1982: 139-141). De grens tussen vrijwillige verhoudingen 

en seksueel misbruik blijkt bijzonder dun: in veel gevallen liet een dienstmeid zich door 

seksuele handelingen overtuigen door de vooropstelling van een huwelijk. Hoewel het in de 

meeste gevallen wellicht om loze beloften ging, bleken sommigen er toch in te slagen om via 

het dienen een rijke echtgenoot te ontmoeten: Pauline Waelkens die van 1876 tot 1879 

kamermeid was bij Charles Constant Hulin, trouwde op in 1879 op 47-jarige leeftijd met haar 

toenmalige werkgever, tabaksfabrikant Francies Joannes Van Moerkerke. Na zijn dood in 

1888 stond zij geboekstaafd als ‘rentenierster’.  

 

 

Samenhang spaargedrag en huwelijkspatroon 

Het onderzoek naar sociale netwerken van dienstboden, zoals hierboven geïllustreerd, kan 

eventueel geschieden op basis van louter demografische bronnen. De samenhang met het 

spaargedrag van dienstboden kan echter allen geanalyseerd worden in combinatie met de hier 

gebruikte kasboeken. Lambrecht concludeerde op basis van achttiende-eeuwse agrarische 

boekhoudingen dat vrouwelijke life cycle servants actievere spaarders waren dan hun 



mannelijke tegenhangers (Lambrecht, 2008). Het sparen nam in deze periode vooral de vorm 

aan van investeringen in duurzame verbruiksgoederen, zoals huishoudlinnen. Op die manier 

verzorgden de dienstmeiden stilaan een huwelijksuitzet. Dat veranderde in de loop van de 

negentiende eeuw met de opkomst van spaarbanken.  Dienstboden – opnieuw vooral de 

vrouwen – bleken van bij aanvang bijzonder actieve spaarders, zo blijkt uit Tabel 3.  

 

[Tabel 3Aandeel van spaarboekjes dienstboden hier] 

 

Bijna overal makten dienstboden meer dan een vijfde van de spaarders uit. Beroepsgebonden 

gegevens zijn enkel beschikbaar voor stedelijke spaarbanken. Voor de spaarkas van Nijvel 

kan in 1895 wel onderscheid gemaakt worden naar geografische origine van de spaarders 

(Burny en Hamande 1902: 78).  Het dienstpersoneel maakte er 16,59% van de stedelijke 

spaarders uit en vormde daarmee de op één na grootste groep. Daarentegen waren slechts 

7,7% van de rurale spaarders dienstboden. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat 

stedelijke dienstboden een hoger loon kregen dan degenen die op het platteland werkten. Het 

gemiddeld bedrag dat jaarlijks werd gespaard bij de Société Generale lag bij dienstboden 

bovendien op 820 frank tegenover 531 bij werklieden (Burny en Hamande, 1902: 131). 

Bekijkt men enkel gegevens voor vrouwen (Grafiek 1), dan blijkt dat dienstmeiden rond de 

eeuwwisseling nog steeds tot de meest actieve spaarders behoorden. Helaas is het aan de hand 

van de gegevens van spaarbanken niet mogelijk individuele spaarders te identificeren. De 

boekhouding van het gezin Hulin-Schacht laat zien dat sommige werkgevers het spaargedrag 

van hun personeelsleden effectief stimuleerden: tussen 1851 en 1853 kocht Charles Hulin 

voor in totaal 259 frank obligaties aan op naam van zijn dienstmeid Monica Bos. Dat is 

ongeveer de helft van wat ze op die periode verdiende. Hoewel Monica nog tot aan haar 

huwelijk in 1859 bij Hulin blijft dienen zijn nadien geen attestaties van spaargedrag meer 

gevonden.  

 

[Grafiek 1 Nieuwe spaarboekjes ASLK naar beroepscategorie vrouwen 1900 hier] 

 

In de personeelslijst van Eugenie Schacht valt op dat tijdens een periode van 22 jaar slechts 

vijf keer een voorschot op het loon van een dienstbode werd gegeven. Vier keer werd daarbij 

een reden vermeld. In 1841 kregen voedster Therese Cooman en kindermeid Monica Bos wat 

geld om respectievelijk een mantel en een kleed te kopen. In de boekhouding van Deghellinck 

werden vier aankopen van lijnwaad opgetekend, waarvan de laatste dateerde van 1816.
(x) 

Voor 



1816 kregen tevens zeven dienstboden een voorschot op hun loon in de vorm van geld. Deze 

praktijk werd nadien nog slechts één keer geattesteerd bij kok Louis Gontez in 1826. De 

praktijken van voorschotten en investeringen van het loon in duurzame gebruiksgoederen 

gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw dus stilaan aan belang te in te boeten. 

Mogelijk werd wel een deel van het jaarlijks uitbetaalde loon aan dat soort aankopen besteed. 

Dienstmeiden konden in de negentiende eeuw ook vaker beroep doen op de afdankertjes van 

mevrouw, zo blijkt onder andere uit het huishoudelijk reglement van de Brusselse familie de 

Spoelberch de Lovenjoel: “Je lui donne ce que je veux en fait de robes ou de linge. […] Je ne 

donne jamais des robes de soie.“
(xi)

 Tijdgenoten lieten zich vaak negatief uit over deze 

praktijken die volgens hen eerder door pronkzucht dan door spaarzaamheid werden ingegeven 

(Ministère de l’Agriculture, 1920: 382). Een direct verband tussen het de uitgaven en het 

huwelijk kon aan de hand van Schachts lijst slechts één maal worden vastgesteld: op 8 juni 

1859 kregen Monica Bos en Pieter Francies Meire elk ongeveer 35 frank om schoenen te laten 

maken, wellicht met het oog op hun huwelijk, 3 maand later.  

Tijdens de negentiende eeuw bleef het dienstbodeschap voor de meesten een levensfase 

tussen het verlaten van het ouderlijk gezin en het huwelijk (Vanhaute en Matthys, 2007). Van 

twee dienstmeiden kon worden vastgesteld dat ze nooit huwden: Elise Therese de Fackere 

bleef dienstmeid tot ze op de leeftijd van 73 jaar stierf en Ida Vandeputte trok op haar 34ste 

weer bij haar moeder in Gent in. Voor negen vrouwen en zeven mannen kon met zekerheid 

worden vastgesteld dat het huwelijk een eind maakte aan hun leven als dienstbode. Dat 

gebeurde op een erg hoge gemiddelde leeftijd van respectievelijk 38,71 en 37,17 jaar. 

Voortaan moesten zij ook instaan voor hun eigen kost en inwoon. Pieter Francies Meire 

bevond zich echter in een wat merkwaardige situatie. Na zijn huwelijk met Monica Bos 

verhuisde hij officieel naar een nieuw adres.
(xii)

 Hij stond vermeld als ‘winkelier en 

domestique bij Mr. doctoor Hulin’. Hij werd ook effectief nog steeds als gezinslid bij Hulin 

ingeschreven en verdiende nu het dubbel van wat hij voor zijn huwelijk verdiende (50 in 

plaats van 25 frank per maand). Ook na 1867 stond Pieter Francies Meire nog als kok vermeld 

bij dokter Hulin. In de boekhouding werd een speciale vermelding gemaakt van deze situatie, 

wat erop wijst dat een inwonende gehuwde dienstbode toch eerder uitzonderlijk was. 

 

Carrières 

Een laatste aspect dat de aandacht verdient, zijn de gevolgen die verschillende 

carrièrepatronen hebben voor het accumuleren van spaargeld. Het beroep van dienstbode 



omvatte verschillende functies die in hiërarchisch verband stonden. Tabel 4 toont de 

gehanteerde loonschaal van het gezin de Spoelberch de Lovenjoel. 

 

[Tabel 4 Jaarloon in reglement Jovenjoel] 

 

In praktijk werd ook rekening gehouden met de leeftijd en de ervaring van de dienstboden 

(Lambrecht, 2002: 156-157). Dit had voor gevolg dat het jaarloon per functie sterk uiteen kon 

lopen, zo blijkt uit Tabel 5. 

 

[Tabel 5 Eerste jaarloon in frank van dienstboden per categorie] 

 

Wanneer dienstboden langere tijd bij eenzelfde werkgever bleven, konden ze een 

loonsverhoging krijgen. In de meeste gevallen.
(xiii)

 bleef dit echter beperkt tot een 

loonsverhoging van 10 à 15 procent na één jaar dienst, die reeds beloofd was bij aanvang van 

het contract, bijvoorbeeld: ‘Trineke Kleippeleir natif de Moerseke est entré dans mon service 

le 15 mars 1826 à raison de onze Ṩ  de gros et promis 12 la seconde année.’
xiv

 In totaal 

kregen slechts zeven dienstboden meerdere keren een loonsverhoging. In het gezin 

Hamerlinck-Deghellinck stond dit vrijwel los duur van de betrekking: Petrus Antoon Digerick 

werkte maar liefst 17 jaar bij dit gezin en kreeg slechts na vijf jaar een éénmalige 

loonsverhoging.
(xv)

 Bij dokter Hulin valt wel op dat dienstboden die lang in dienst bleven, 

meermaals een loonsverhoging kregen: Monica Bos, die achttien jaar in dienst bleef, kreeg 

zes keer een loonsverhoging en verdiende bij haar afscheid in 1859 jaarlijks 216 frank, terwijl 

ze in 1841 nauwelijks 54 frank per jaar verdiende. Monica’s broer August, die twaalf jaar in 

dienst bleef, kreeg naast drie loonsverhogingen bij zijn vertrek als koetsier naar Brugge 

bovendien 20 frank ‘voor beloning van buitengewone kleine diensten’. Nog opvallender is dat 

Monica een ‘cadeau de nous’ van maar liefst 101 frank ontving toen ze haar dienst verliet om 

te huwen. Het loon van haar toekomstige echtgenoot werd in 1859 ook met 5,49 frank extra 

naar boven afgerond. Het is duidelijk dat de werkgever beide dienstboden hier een gunst 

verleende met het oog op het huwelijk. Een dienstbode kon dus opklimmen binnen het beroep 

door langdurig voor dezelfde meester te werken. Deze promotie bleek echter geen 

automatisme: het was afhankelijk van de gewoonte van de werkgever en de verstandhouding 

met die werkgever. Helaas werd de boekhouding door Hulin slechts tot 1861 bijgehouden, 

waardoor niet duidelijk is of ook Edmond Goossens bij zijn huwelijk met Lucie Van Hecke in 



1864 een extraatje ontving. Lucie had het gezin op dat moment in elk geval al drie jaar 

verlaten om elders te gaan dienen.  

Dit fenomeen waarbij dienstboden zich door het veelvuldig veranderen van werkgever van 

steeds betere werkomstandigheden trachten te verzekeren, kwam vaker voor dan jarenlange 

dienst bij eenzelfde werkgever. Door de hiërarchie in lonen hoopte men door veelvuldige 

verandering bijvoorbeeld sneller op te klimmen van keukenmeid naar kokkin. Werkgevers 

uitten regelmatig hun ongenoegen over deze ‘hirondelles voyageuses qui viennent et qui 

partent’
(xvi)

 en mijmerden nostalgisch over de pre-industriële situatie: ‘Oh! N’exagerons rien. 

Je ne dis pas que toutes les servantes de jadis etaient taillées sur ce patron. Mais le type était 

très frequent. Il n’y a pas un famille noble, pas une famille de vieille bourgeoisie qui n’en 

possédât en moins un spécimen.’ Lambrecht toonde echter aan dat het dienstpersoneel tijdens 

de achttiende eeuw ook al veelvuldig van post veranderde (Lambrecht, 2002 : 163-164). 

Moraliserende werken raadden de dienstboden dan ook aan niet snel van werkgever te 

veranderen en zich niet te laten verleiden door een hoger loon elders en zij predikten ‘liefde 

en aangekleefdheid’ aan het gezin van de werkgever (Matthys, forthcoming).
 
Helaas zijn te 

weinig boekhoudingen bewaard gebleven om het loon van dezelfde dienstboden bij 

verschillende gezinnen te vergelijken. Het is dus niet mogelijk na te gaan welke van beide 

strategieën uiteindelijk het meeste opleverde met het oog op het verwerven van een gunstige 

huwelijkspositie. In dit geval bevestigen de twee cases het stereotype beeld dat in de 

moraliserende literatuur tentoongespreid werd: Domien De Cock en Sophie Viaene en Monica 

Bos en Pieter Francies Meire gelden als voorbeeld van een goede, trouwe dienstboden wiens 

standvastigheid beloond werd met een stabiel gezinsleven: beide koppels slagen er als 

winkeliers later in om zelf een dienstbode te huren. Lucie van Hecke en Edmond Goossens 

daarentegen vertonen minder ‘aangekleefdheid’ aan hun meesters en komen na hun huwelijk 

als uitbaters van herbergen herhaaldelijk met de politie in aanraking. Edmond krijgt tussen 

1873 en 1883 minstens tien veroordelingen voor beledigingen, openbare dronkenschap, 

slagen en verwondingen, etc.  

 

Conclusie 

In deze bijdrage stelde ik vast dat de het huwelijksgedrag van het dienstpersoneel in 

Vlaanderen over het algemeen aansloot bij de algemene tendens naar een meer intensief 

huwelijkspatroon vanaf 1860. Stedelijke dienstmeiden vormden hier door hun hoge 

huwelijksleeftijd een merkwaardige uitzondering op. Deze hoge huwelijksleeftijd werd 

enerzijds verklaard als een onvrijwillige gevolg van de geïsoleerde positie van dienstmeiden 



als migrant én lid van het werkgeversgezin waardoor zij minder snel een partner vonden. 

Anderzijds meenden sommigen dat dienstmeiden hun huwelijk bewust uitstelden om door het 

accumuleren van spaargeld een beter geplaatste partner te vinden. Aan de hand van de 

combinatie van gegevens uit twee huishoudelijke boekhoudingen van Gentse burgerlijke 

gezinnen met levensloopinformatie trachtte ik meer inzicht te verwerven in de mate waarin 

het dienstbodeschap al dan niet zorgde voor de uitbreiding van het sociale netwerk en welke 

rol sparen tijdens deze levensfase speelde. De resultaten wijzen op het verschillende 

strategieën: een goede relatie met de werkgever opbouwen zodanig dat men van zijn/haar 

gunsten kon genieten of door veelvuldige verandering van werkgever zelf een carrière 

proberen uitbouwen. De aangehaalde bronnen zijn onvoldoende om conclusies te trekken, mar 

tonen dat comparatief onderzoek op basis van meerdere cases in combinatie met 

levensloopanalyse vruchtbare perspectieven biedt. 
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