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Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Concepten

Bottom of the pyramid: de vier miljard mensen die vandaag met minder dan twee dollar per
dag moeten rondkomen. Geïntroduceerd door Coimbatore Krishnarao Prahalad als een begrip in de
bedrijfskunde, maar overgenomen in de ontwikkelingseconomie.1

Capabilities en functionings: ‘vaardigheden’ of ‘mogelijkheden’ en ‘functioneringsniveau’.
In de woorden van Nobelwinnaar Amartya Kumar Sen: ‘Ultimately, the focus has to be on what life
the person leads or what he (or she) can or cannot do, can or cannot be. I call the various ‘doings’
and ‘beings’ he (or she) can or cannot achieve the ‘functionings’, and his (or her) ability to
achieve them, the ‘capabilities’ of the person. The main point here is that the standard of living is
really a matter of functionings and capabilities, and not a matter directly of opulence,
commodities, or utilities’.2

Commercial survival economy: het sociaal agro-systeem van zand-lemig BinnenVlaanderen. Een belangrijk kenmerk in de vroegmoderne tijd was het overwicht van het
kleinbedrijf in volle eigendom.3 Een ander sociaal agro-systeem is de business economy dat
functioneerde in het vroegmoderne Kust-Vlaanderen.4

‘Commerciële’ circuits: de netwerken waardoor producerende en consumerende
huishoudens met elkaar waren verbonden. Vaak bestonden er voor bepaalde goederen of diensten
meerdere circuits als gevolg van verschillen in tijdsgebruik en in de aanwending van krediet. De
nuancering van het concept (‘’), heeft een dubbele reden: ten eerste vertoonden sommige
huishoudens wel een duidelijk commercieel productieprofiel. Zo waren die gezinnen actief in de
linnennijverheid of in de hopteelt. Maar dezelfde huishoudens hadden ook toegang tot circuits
waarin de goederen niet vermarkt werden, maar wel dienden voor ruil. Commerciële activiteiten
resulteerden dus niet altijd tot een aanwezigheid op de arbeids- en goederenmarkt. Ten tweede
doelt de nuancering op de debatten over marktgerichtheid, gevoerd tussen neo-Marxisten en neoSmithianen (zie Peasant continuüm).5

1

Prahalad, The fortune at the bottom of the pyramid.
Sen, ‘The standard of living’, 16 en 36.
3
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102.
4
Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’, 47.
5
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 19.
2
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Databank: de combinatie van boedels en belastinglijsten uit vier proefperiodes: 1650-1654;
1700-1704; 1750-1754 en 1790-1794. Alle bronnen zijn afkomstig uit Aalst, Erembodegem,
Gijzegem, Herdersem en Hofstade.1

Datamatrix: aanwezigheidstabel uitgedrukt in dummyvariabelen van alle professionele
activiteiten per huishouden (zie bijlage). Aanwezig = 1; afwezig = 0.

Doorsnee-Aalstenaar en rijke Aalstenaar: statistische ijkpunten op basis van de waarde
van het stedelijk huisgeld. De twee ijkpunten geven respectievelijk de mediaan (percentiel of
percentpunt 50) en de waarde van het 90e percentiel weer. Het percentiel verdeelt een geordende
dataset in 100 delen van gelijke grootte.

Hypothecaire rente of bezette rente: een periodieke en aflosbare betaling in geld van een
vastgesteld bedrag, de erfrente, die gehypothekeerd was op een onroerend goed en waarvoor een
persoon of instelling (de renteverkoper) van een andere persoon of instelling (de rentekoper) een
bepaald kapitaal (de hoofdsom) ontving.2 Als vergoeding voor het niet kunnen beschikken over de
hoofdsom, ontving de rentekoper van de renteverkoper een (jaarlijkse) intrest. De hypothecaire
rente zoals die in de zeventiende en achttiende eeuw voorkwam, kreeg vorm in de loop van de
zestiende eeuw.3 Hoewel de erfrente in se eeuwigdurend was, kon de renteverkoper vanaf 1529 de
hoofdsom terugbetalen en zo de rente aflossen. Voor de rentekoper bestond eveneens de
mogelijkheid om de rente door te verkopen of te transporteren.

Kaufsystem,

Kaufsysteem,

koopsysteem,

artisanaal

systeem

of

ateliersysteem:

productiesysteem waarbij de producent de eigenaar is van de productiemiddelen (in deze studie
onder andere het spinnewiel of het weefgetouw) en het afgewerkte product aan een koopman
verkoopt. In praktijk verkocht diezelfde koopman vaak de grondstoffen aan de producent.

Koordenkoper of kutser: tussenhandelaars. Zij namen een cruciale positie in tussen de
producenten en de koopman. In de linnensector waren ze vooral actief in de dorpen die ver van een
linnenmarkt waren verwijderd. Ze verzamelden de output van de producenten en boden het zelf aan
de kooplui aan.4

1

Voor de bibliografische annotatie, zie de bibliografie.
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 7.
3
Aerts, ‘Economie, monnaie et société’, 201 en Aerts, ‘Geld, krediet en financiën’, 33.
4
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 127.
2
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Local economy of lokale economie: het net van economische transacties van rurale
huishoudens in onder meer de arbeids- of goederenmarkt. Als tegenhanger wordt in deze tekst de
‘stedelijke economie’ gehanteerd. Beide concepten maken abstractie van de (historische)
werkelijkheid: zeker in de onderzochte regio was er een hoge mate van symbiose tussen beide
economieën.1

Obligatie of onbezette rente: kredietinstrument waarbij, in tegenstelling tot de hypothecaire
rente, geen onderpand werd gevraagd. Anderzijds werd er wel een terugbetalingstermijn
gespecifieerd. De schuldeiser had bovendien recht op een intrest.

Peasant continuüm: historiografisch concept dat de verschillende visies over ‘kleine’
boeren en hun bedrijf beschrijft. De verschillen komen onder meer tot uiting in de debatten over
marktgerichtheid, gevoerd tussen neo-Marxisten en neo-Smithianen (zie ‘Commerciële’ circuits).2
In het eerste hoofdstuk komt het concept uitgebreid aan bod.

Production pedlar of paardenboer: landelijk huishouden dat dankzij het bezit van
kapitaalgoederen zoals paarden, wagens en ploegen, uitgebreide netwerken met rurale en stedelijke
gezinnen onderhield. Zij domineerden talrijke ‘commerciële’ circuits en gebruikten hun
kapitaalgoederen om arbeid en output van andere huishoudens aan te trekken.

Revolutie van de vlijt of industrious revolution: gezinsgebaseerde intensivering van
marktgerichte

arbeid

en/of

productie,

marktgeproduceerde goederen en diensten.

gerelateerd

aan

een

toegenomen

vraag

naar

3

Schuldbrief: kredietinstrument waarbij iemand een schuld erkent en zich ertoe verbond om
die schuld op een vooraf bepaald tijdstip te betalen. In deze schuldbrieven werd doorgaans geen
intrest aangerekend. Er werd evenmin een onderpand gevraagd.

Social agro-system of sociaal agro-systeem: systeem dat de structuur van een welbepaalde
landelijke samenleving definieert vanuit de sociale relaties waarop het regio-specifieke

1

Hoffman, Growth in a traditional society, 35.
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 19.
3
De Vries, The industrious revolution, 10.
2
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reproductiesysteem is gebaseerd. Het systeem stelt de regionale verdeling van macht en eigendom;
de inkomensstrategieën en arbeidsrelaties van heren en boeren centraal.1

Verlagsystem, Verlagsysteem, putting-out system, putting-out systeem of uitgavesysteem:
productiesysteem waarbij de producent op commissieloon produceert met de hem ter beschikking
gestelde productiemiddelen, die eigendom van de koopman-ondernemer blijven.

1

Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 18. Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’, 47.
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102.
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Woord vooraf

Het is een gemeen goed om kort stil te staan bij het wordingsproces van een
langlopend project. Ook hier is een moment van reflectie aan de orde. De bijwijlen
zware

queeste,

de

voortdurende

existentiële

angst

door

de

historische

(ver)twijfel(ing) en vooral de constante ergernis over de beperkingen van het
verzamelde bronnencorpus, vormen ervaringen die menig onderzoeker bekend in de
oren klinken. Edoch… Onder meer door het langzame rijpingsproces, ja zelfs
olifantendracht, kan ik niet ontkennen dat enige vorm van vereenzelviging met het
onderwerp me niet vreemd is. Ik verklaar me nader.
Al tijdens mijn onderzoek voor de licentiaatsverhandeling aan de KU Leuven
kwamen twee preferences nadrukkelijk voor het voetlicht: de peasants en de relaties
tussen stad en platteland. Deze interesse is nooit meer verdwenen. Zelfs tijdens het
kort verblijf in de GAS Beleidseconomie zocht ik steevast de peasants op in de
diverse cursussen ontwikkelingseconomie.
Ergens halverwege het academiejaar 2002-2003, nog half verzonken in
speltheorieën en sunk costs, verzeilde ik per trein in het grote Antwerpen. Daar
bevond zich het kleine Departement Geschiedenis met een handjevol professoren,
enkele onderzoekers en nog minder assistenten. Onder het waakzame oog van
‘baas’ Bruno kon ik niet alleen met een doctoraal onderzoek aanvangen, ik mocht
me eveneens uitleven in de ‘oefeningen nieuwe tijd’. Al gauw dreef ik samen met
mijn vaste strijdmakker Nicolas op een golf van departementale uitbreiding,
verbreding en schaalvergroting. Na ontelbare stafvergaderingen, het moet gezegd:
de broodjes waren heel lekker, leek het Departement in niets meer op de kleine
vakgroep van de eerste dagen. De verdubbeling van de zap’ers en de exponentiële
groei van onze onderzoekers zorgden in eerste instantie voor heel wat problemen:
waar kon in hemelsnaam onze departementsfeestjes doorgaan?
De gedaanteverwisseling van het ‘huis’ had al snel een impact op mijn eigen
onderzoek. Ik kon niet alleen een beroep doen op de eruditie van Bruno Blondé en
Erik Aerts, respectievelijk promotor en copromotor, ook de talrijke discussies in het
Centrum voor Stadsgeschiedenis zorgden voor de noodzakelijke herdenking en
verfijning van het thema. Maar meer nog dan het debat in de eigen achtertuin,
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blijven

mij

de

verhelderende

gesprekken

bij

tijdens

de

verschillende

onderzoeksverblijven en congressen. Dat mijn eigen denkproces vooral is gestuurd
op de terrasjes van Groningen, Amsterdam, Brescia, Utrecht, Helsinki, Lissabon,
enzovoort, met een goed glas wijn of een frisse pint in de hand en met het
aangename gezelschap van Bruno, Bert, Peter, Ilja, Laura, Thijs en zovele anderen,
kan enkel symbolisch zijn voor de goede sfeer waarin ik mijn onderzoek kon
verrichten.
Het Departement creëerde via allerlei netwerken de toegang tot zeer uitdagende
circuits. Via het Posthumus-instituut en de diverse master classes kwam ik zo in
contact met enkele grote namen van het historische landschap. Vooral de
Amerikaanse historicus Jan De Vries en Ulrich Pfister van de Universiteit Münster
hebben een blijvende indruk nagelaten. Ook in de ‘oefeningen nieuwe tijd’ onder
leiding van ‘baas’ Bert kreeg ik de mogelijkheid om mijn eigen thema voor te
stellen. De wisselwerking met de studenten van de 2e bachelor heeft dan ook
bijgedragen tot een vlottere interpretatie van het eigen onderzoek.
Na vele discussies en reflectiemomenten kreeg het onderwerp stilaan vorm. Vanuit
een huishoudperspectief zou de werking van de rurale economie en de relaties
tussen stad en platteland worden benaderd. De aandacht gaat daarbij uit naar de
wijze waarop gezinnen het bestaan verzekerden (productieprofiel) en als verbruikers
functioneerden (consumptieprofiel). Ook alle netwerken die ontstonden uit de
werking van de huishoudeconomie, zoals arbeids- of kapitaalrelaties, komen voor
het voetlicht. Via dit analyseniveau kon ik bovendien participeren in belangrijke
historiografische discussies met ronkende namen als het ‘transitiedebat’, het ‘debat
over de proto-industriële ontwikkeling’ enzovoort.
Omwille van de vertrouwdheid is de Aalsterse regio tussen 1650 en 1800 als
onderzoeksgebied en –periode geselecteerd. De streek blijkt immers door de
bronnensituatie en de economische structuur uiterst geschikt voor deze studie.
Bovendien kon ik door deze keuze een beroep doen op de expertise vanuit mijn
licentiaatsverhandeling.
Op het gevaar af iemand te vergeten, het risico van associatie met een boertig
onderwerp, wil ik mijn netwerken even in de bloemetjes zetten. Allereerst wil ik
Bruno Blondé en Erik Aerts bedanken voor hun eindeloos geduld. Tijdens mijn
onderzoek hebben ze ontegensprekelijk blijk gegeven van een industrious
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revolution. De intensivering van de begeleiding aan het einde van mijn onderzoek is
immers niet anders dan als een revolutie van de vlijt te karakteriseren. Ook voor
Bert De Munck en Peter Stabel was het allerminst evident om zich met peasants in
te laten en hun aandacht naar het platteland te verplaatsen. Speciale dank gaat ook
uit naar mijn mandatenmakkers van de afgelopen jaren: Hilde, Ivan, Inge, Veerle en
zeker Nicolas en de oude garde van de jonkies: Ilja, Laura, Maarten, Gerrit, Dries,
Jan, Veerle en Dries. Niet alleen tijdens de ‘werkuren’, maar ook daarbuiten, zullen
de fijne momenten me altijd bijblijven. Ik wil ook Thijs Lambrecht en Tim Soens
bedanken. Rurale historici zijn in het huidige historiografische landschap immers
dun gezaaid. Het was dan ook fijn om met hen ideeën uit te wisselen. Tenslotte wil
ik ook alle medewerkers van de archieven en bibliotheken bedanken, in het
bijzonder van het Stadsarchief Aalst.
Het hoeft geen betoog dat ik zonder mijn familie en vrienden niet in staat was deze
proef te doorlopen. Ook al ben ik er nog altijd niet in geslaagd om het thema in
slechts twee zinnen samen te vatten, hun kritische vragen hebben zeker bijgedragen
tot het welslagen van dit onderzoek.
Van mijn ouders heb ik van kindsbeen af de voorliefde voor geschiedenis
meegekregen. Ik ben hun dan ook dankbaar dat ik die interesse in een universitaire
studie kon vertalen. Bovendien stonden ze altijd klaar om me tijdens de
redactiefase, met raad en daad bij te staan. Aan mijn broers, schoonzussen, neefjes
en schoonfamilie kan ik nu eindelijk eens een tastbaar bewijs leveren van het ‘werk’
van de laatste jaren.
Mijn ‘maatje’ Els wil ik bedanken voor haar jarenlange liefde, steun en geduld. Ik
hoop dan ook dat de stille momenten van overpeinzingen over weefgetouwen en
determinatiecoëfficiënten vanaf nu tot het verleden behoren. Ik wens haar dan ook
jaren toe zonder lineaire regressies, ploegen en paardenboeren.
Om de lezer van al te grote ontgoochelingen te behoeden, wil ik nog kort in gaan op
de keuzes die tijdens dit onderzoek zijn gemaakt. De focus op de huishoudeconomie
en de relaties tussen stad en platteland had een belangrijke impact op de
gehanteerde onderzoeksmethode. In de eerste plaats impliceerde de nood aan een
‘collectieve bibliografie’ van rurale en stedelijke gezinnen tot het werken met
proefperiodes. Het was immers onmogelijk om alle huishoudens die tussen 1650 en
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1800 in en rond Aalst leefden in kaart te brengen, hun profielen te analyseren en
hun relaties na te gaan. Via de proefperiodes was ik in staat om het reilen en zeilen
van meer dan 600 gezinnen van nabij te volgen. Niettemin bleef doorheen het
onderzoek juist de waarde van deze selectie een voortdurende bezorgdheid. Meer
bepaald rees de kwestie over de representativiteit van de huishoudens tegenover de
hele landelijke en stedelijke maatschappij. Het spreekt voor zich dat een kritische
houding tegenover de resultaten, zeker tegenover de kwantitatieve gegevens, nodig
is.
Een tweede element houdt verband met de steekproefneming. De constante drang
bij historici om processen bloot te leggen en ontwikkelingen te schetsen, heeft tot
gevolg dat de vergelijking tussen opeenvolgende proefperiodes, vaak transformeert
in de beschrijving van evoluties. Ook hier schuilt een existentieel gevaar dat
bovendien

door

een

enigszins

‘historisch

taalgebruik’

wordt

versterkt:

veranderingen zijn nu eenmaal populair bij historici.
Een laatste uitroepteken wordt geplaatst bij de keuze van het onderzoeksgebied. Het
zal de lezer niet ontgaan dat dit werk een hoog gehalte ‘Aalsterse geschiedenis’
bevat. Om echter de resultaten op hun waarde te schatten is zoveel mogelijk de
vergelijking met andere regio’s aangegaan. Hierdoor durf ik beweren dat deze
regionale studie in hoge mate representatief is voor een groot deel van zand-lemig
Binnen-Vlaanderen.
Er zijn een drietal kwesties die weliswaar verband houden met het algemene thema,
maar door de gebruikte bronnen niet voor het voetlicht kwamen. Onder meer het
belang van de life cycle in gezinnen, de rol van de kinderen in de huishoudeconomie
en het tijdsgebruik zijn daardoor onderbelicht gebleven. Ik hoop dan ook om juist
deze subthema’s in verder onderzoek aan te snijden.

Antwerpen-Heverlee, juli 2008
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Hoofdstuk 1. Een oud verhaal met nieuwe vragen

Thema, vragen en historiografie
‘Marktgerichtheid’ heeft in de historiografie een zeer gelaagde betekenis.1 Onder
meer in de hernieuwde belangstelling voor de zogenaamde transitiedebatten, de
discussies over de overgang van de ‘feodaliteit’ naar het ‘kapitalisme’, neemt dit
concept een prominente plaats in.2 De volgende bladzijden gaan echter maar ten
dele in op de ‘overgang’ van een op continuïteit gebaseerd productiesysteem
(feodaliteit) naar een structuur waarin herinvestering, winst en groei de features
vormen (kapitalisme).3 Eerder wil dit onderzoek via een meerledig perspectief,
‘marktgerichtheid’ concretiseren en de achterliggende oorzaken ontbloten. Het is
immers de intentie het centrale concept te benaderen vanuit de gezinseconomie, de
rurale economie én vanuit de economische stromen tussen stad en platteland.4
Daarom is het onderzoek toegespitst op de regio van én rond Aalst, tijdens de
zeventiende en achttiende eeuw.5
Wat is de meerwaarde van een sociaal-economisch onderzoek naar vroegmoderne
rurale huishoudens uit een regio in Zuidoost-Vlaanderen en dan vooral toegespitst
op hun ‘marktgerichtheid’? Men kan moeilijk beweren dat het Vlaamse platteland
én de Aalsterse regio tot dusver niet voor het voetlicht kwamen.6 Door de proto1

Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 154.
Lees Duplessis, Transitions to capitalism. Zie eveneens Epstein, Freedom and growth. Meer specifiek voor
Engeland Britnell, The commercialisation of English society als ook Whittle, The development of agrarian
capitalism en Allen, Enclosure and the yeoman. Voor Frankrijk onder meer Bois, La grande dépression
médiévale, vooral toegespitst op de middeleeuwen. Verder ook Chevet, La terre et les paysans en vooral
Hoffman, Growth in a traditional society. Voor de Nederlanden, zie onder meer Prak, ‘Early modern
capitalism: an introduction’, 1-21 en De Vries, ‘The transition to capitalism’, 67-84. Publicaties van de
founding fathers: Dobb, Studies in the development of capitalism en Sweezy, The theory of capitalist
development.
3
Voor meer achtergrond wordt verwezen naar Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘The Brenner debate’, 13-18
en Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 19-40. Lees ook
Warde, ‘Subsistence and sales’, 289-290.
4
Een interessante inleiding op de relaties tussen stad en platteland, vormt Stabel, ‘Town and countryside’, 127.
5
In hoofdstuk 3 worden het onderzoeksgebied en het tijdskader verder voorgesteld.
6
Studies van onder andere Erik Thoen (Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157) en
Chris Vandenbroeke (Vandenbroeke, Sociale geschiedenis) zijn ten dele gebaseerd op onderzoek van Jozef
De Brouwer en Herman Van Isterdael, verschenen in het tijdsschrift Het Land van Aalst en opgenomen in de
bibliografie. Lees ook Blanckaert, ‘Geschiedkundige ontwikkeling van de textielindustrie’, 45. Tot slot
Vangassen, ‘Het vlas te Ninove’, 277-299, bevat interessant vergelijkingsmateriaal.
2
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industrialiseringsthese, de zogenaamde impact van de landelijke linnennijverheid op
de demografische ontwikkeling en de levensstandaard, stond de regio immers
decennialang in het middelpunt van de rurale economische geschiedenis.1 De
aandacht ging onder meer uit naar de participatie in agrarische en industriële
activiteiten, de demografische ontwikkeling en de relatie tussen beide,2 de
transformaties in eigendomsverhoudingen3 en in mindere mate veranderingen in het
verbruik en de materiële cultuur.4 Het historiografische spectrum beslaat dus reeds
heel wat vlakken van het sociaal-economische gebeuren.
Daarnaast zijn er geen nieuwe bronnen beschikbaar om de bovengenoemde
stellingen te verifiëren of te falsifiëren. Het basisonderzoek is dan ook gebaseerd op
de al vaak doorploegde staten van goed of boedels die hier aan een herinterpretatie
zijn onderworpen.5 Weliswaar is geopteerd om gegevens uit verschillende
bronnensoorten te combineren,6 maar dit kan nauwelijks een originaliteitstest
doorstaan. Blijft de wetenschappelijke waarde dan beperkt tot een ‘vernieuwde kijk’
op het doen en laten van vroegmoderne landslieden? Absoluut niet. In de volgende
paragrafen komen stapsgewijs het thema, de historische en de historiografische
duiding en de onderzoeksvragen aan bod. Het is dan ook de intentie om aan te
geven waar ‘het verschil’ wordt gemaakt en hoe dit bijdraagt aan het levendige
debat waaraan dit onderzoek wil participeren.
Als opstap naar de eigen studie en als historisch en historiografisch kader passeert
eerst het ‘peasant continuüm’ de revue. Dit kreeg vorm na de Tweede Wereldoorlog
toen de neo’s, de neo-Malthusianen, de neo-Marxisten en de neo-Smithianen het
daglicht zagen. Vooral de laatste twee ‘scholen’ komen verder aan bod, omwille
van hun uitgesproken visies over de rurale marktgerichtheid van de ‘eigengeërfde’,
vaak ‘kleine’ peasants.7
De concepten peasant economy en society, traditioneel geassocieerd met
zelfvoorzienend gedrag, beperkte of onbestaande politieke participatie en een
1

Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 1-11. De vlasnijverheid in de Zuidelijke
Nederlanden is grondig bestudeerd onder meer door Etienne Sabbe: Sabbe, De Belgische vlasnijverheid. Deel
1 en Deel 2.
2
Mendels, Industrialization en Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261.
3
Thoen, Landbouwekonomie en meer recent Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102157, Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 147-174 en Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an
economic concept’, 47-66.
4
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid en specifiek over de eigen regio:
De Brouwer, ‘De staten van goed’, 1-48 en De Brouwer, ‘Huisraad te Lede’, 287-288.
5
Hoofdstuk 2 is integraal gewijd aan de bronnen.
6
Boedels, belastinglijsten, normatieve bronnen, egodocumenten enzovoort.
7
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 19-40.
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conservatieve mentalité, variëren echter naargelang van de ideologische
stellingname.1 Paul Warde argumenteert dan ook dat het begrip peasant ‘retains its
use in understanding this society, but that attitudes displayed by peasantry to ‘the
market’ must be clearly set in the context of the specific product markets and
practices to retain any analytical value’.2 Vooraleer de context en praktijken uiteen
te zetten, komt eerst het continuüm aan de beurt.
Het peasant continuüm
Keeping the market at an arms length? – Midden de jaren 1970 lanceerde Robert
Brenner een frontale aanval op de neo-Malthusiaanse stellingen.3 Brenner is het
immers fundamenteel oneens met de histoire immobile van Emmanuel Le Roy
Ladurie en de Annales-school, die de voortdurende onmogelijkheid van peasants
om de Malthusiaanse spanning te doorbreken, uitgebreid beschrijven.4 Het
Malthusiaanse plafond dat de frictie tussen een lineaire groei van de
voedselvoorraad en een exponentiële bevolkingstoename deed omslaan in een
catastrofe, kan immers niet op alle vroegmoderne regio’s worden toegepast.5 Voor
Brenner liggen de oorzaken van de verschillende regionale ontwikkelingen in
Europa niet in de Malthusiaanse val of zelfs niet in een commercieel (merchant)
kapitalisme.6 Het Europese kapitalisme heeft daarentegen ‘agrarian roots’.7
Volgens de Amerikaanse historicus determineerden instituties die het licht zagen in
de middeleeuwen, de verdere ontwikkeling van regio’s. Als neo-Marxist
argumenteert Brenner dat deze instituties samenvielen met sociale eigendoms- en
‘surplusextractie’-relaties.8 De aard van de instituties en de wijze waarop de sociale
klassen van peasants en landlords met elkaar ageerden, bepaalden de ontwikkeling

1

Wunder, ‘Agriculture and agrarian society’, 63 en Warde, ‘Subsistence and sales’, 290. Lees voor een
revisionistische discussie van deze thema’s Scott, The peasantries of Europe. Verder ook Holenstein, Bauern
en Sreenivasan, The peasants of Ottobeuren. Lees ook Gutmann en Leboutte, ‘Rethinking
protoindustrialization’, 587.
2
Warde, ‘Subsistence and sales’, 290.
3
Brenner, ‘Agrarian class structure’, 30-75 en Brenner, ‘The agrarian roots’, 16-113. Beide artikels zijn ook
verschenen in de bundel Aston en Philpin, The Brenner debate. Lees ook Brenner, ‘The Low Countries’,
275-338.
4
Prak, ‘Early modern capitalism: an introduction’, 8.
5
Brenner, ‘Agrarian class structure’, 37.
6
Mooers, The making of bourgeois Europe, 5.
7
Brenner, ‘The agrarian roots’, 16. Vergelijk ook met de stelling in Craeybeckx, ‘De agrarische wortels’,
397, waarin de relatie tussen de landbouwontwikkeling en de industriële omwenteling wordt onderzocht.
8
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 19.
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van een regio tot in de achttiende of zelfs negentiende eeuw, wanneer andere,
kapitalistische ‘krachten’ zich manifesteerden.1
Ondanks de vaak heftige reacties is de historiografische impact van deze
comparatieve analyse nog steeds merkbaar in de recente historische output.2 Onder
meer Erik Thoen en Bas van Bavel zijn sterk beïnvloed door het zogenaamde
Brenner-debat.3
Hier is in de eerste plaats de Brenneriaanse visie op marktgerichtheid van belang.
Peasants opteerden altijd voor zelfvoorziening en waren bereid tot extreme
zelfexploitatie.4 Dit betekent dan ook dat ze ‘diversify to make sure they secured
what they needed to survive and market only physical surpluses, rather than
specialise to maximise exchange value’.5 In een feodale setting werden peasants en
landlords niet naar de markt gedreven (compelled). De landlords hadden immers
directe (non-market) toegang tot de surplussen die de peasants genereerden, terwijl
de peasants zelf aanspraak maakten op de ‘means of subsistence’, door hun
‘eigengeërfd’ grondbezit.6 Anderzijds maakt Brenner wel het subtiele onderscheid
tussen involvement in en dependence on markets, waardoor hij het concept
‘subsistence’ handig uit de wind zet en hij het kan hanteren voor peasant gedrag in
commerciële rurale regio’s.7
Pas naar het einde van de feodaliteit toe, werden de peasants wel naar de markt
gedreven, onder andere om cash geld te genereren om aan de stijgende belastingen
en pachten te voldoen.8 De klassenstrijd met als inzet de surplussen van de
peasants, was in dit kader dan ook een gevecht tussen landlords en bourgeoisie
voor een grotere markttoegang.9 Waar peasants hun grondbezit behielden zoals in
Frankrijk, ontstond er petty capitalist accumulation en polarisering onder de
peasant huishoudens. In Engeland daarentegen, trokken de landlords aan het
langste eind. Zij stonden aan de top van de agrarische kapitalistische maatschappij

1

Brenner, ‘Agrarian class structure’, 30.
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘The Brenner debate’, 15 en Prak, ‘Early modern capitalism: an
introduction’, 9.
3
Van Bavel, Transitie en continuïteit en Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
Lees ook Vanhaute, ‘Rich agriculture and poor farmers’, 19 en Vanhaute, ‘Eigendomsverhoudingen’, 185.
4
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 23.
5
Brenner, ‘The Low Countries’, 281.
6
Brenner, ‘The agrarian roots’, 233.
7
Brenner, ‘The Low Countries’, 275-338.
8
Bailey, ‘The commercialisation of the English economy’, 309.
9
Mooers, The making of bourgeois Europe, 27.
2

24

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

met net onder hun de pachters (tenant farmers) en onderaan de geproletariseerde
dagloners.1
De Brenneriaanse benadering van de markt gaat in geen geval uit van een
autarkische houding van de peasants. Zij hadden immers toegang tot de markt.
Anderzijds verplichtten de ‘gevaren’ verbonden aan de marktwerking, de peasants
tot risicospreidend gedrag. Juist in die gedifferentieerde strategieën verschilt
Brenner met de neo-Smithiaanse historici.
Specialisatie als superieure strategie? – Waarom trad er in rurale regio’s waarin het
merendeel van de gezinnen geen substantiële toename van de levensstandaard
kende, een wijziging in het consumptiepatroon op? Dit vraagstuk vormt voor Jan
De Vries het uitgangspunt voor een diepgaand onderzoek naar transformaties in de
huishoudeconomie, zowel in de productie-, consumptie- als in de reproductiezijde,
die plaats vonden in bepaalde landelijke gebieden in het zeventiende- en achttiendeeeuwse West-Europa.2 Het uitgangspunt van zijn these vormt de economische
eenheid van het gezin.3 Niet alleen bestaat die uit een aanbodzijde, de gezinsleden
bieden tijd, arbeid, enzovoort aan, maar ook uit een vraagzijde. Het huishouden en
zijn leden zijn immers gekenmerkt door consumptieve gedragingen. Daarenboven is
een gezin in staat om nieuwe leden, zeg maar consumerende werknemers, voort te
brengen.4 Vanuit het perspectief van het huishouden als ‘minimarkt’, de
theoretische tegenhanger van de geaggregeerde markt waar aanbod en vraag elkaar
ontmoeten, lanceerde De Vries zijn these voor de zogenaamde ‘industrious
revolution’ die hier kort wordt toegelicht.5
In de loop van de vroegmoderne tijd opteerden landslieden, althans in deze neoSmithiaanse hypothese, om meer voor de markt te produceren.6 In combinatie met
deze groeiende commercialisering van de productiezijde, ziet De Vries eveneens
een evenredige ontwikkeling van de rurale vraag naar marktgeproduceerde
goederen. Kort gesteld, dreef een ‘revolutie van de vlijt’ gezinnen ertoe om meer en
1

Brenner, ‘The origins of capitalist development’, 60.
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85 of De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 29. De Vries, ‘Peasant
demand patterns’, 205 of De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 81. De Vries, ‘The industrial
revolution’, 249. De Vries, ‘The industrious revolution’, 43 en De Vries, The industrious revolution, 10.
3
Eveneens toegepast in Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 5-12.
4
De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 60.
5
Voor een bespreking van enkele concepten rond de huishoudeconomie, lees Engelen, Knotter, Kok en
Paping, ‘Labor strategies’,123-135, als ook Engelen, Kok en Paping, ‘The family strategies’, 239-251 en
Knotter, ‘Problems of the ‘family economy’’, 135-161. Lees eveneens Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166.
6
Lees ook Grantham, ‘Divisions of labour’, 478.
2

25

Hoofdstuk 1. Een oud verhaal met nieuwe vragen

harder te werken om meer, maar anders te consumeren.1 Zij bakten niet zelf meer
hun brood, maar kochten het bij een bakker en ze timmerden geen meubels meer,
maar gingen bij een meubelmaker enzovoort.2 Bovendien werden ze verleid door
meer modieuze, minder duurzame goederen dan voorheen. Samengevat was het een
intensivering door het huishouden van marktgerichte arbeid en productie,
gerelateerd aan een toename van de vraag naar op de markt aangeboden goederen
en diensten. Deze stelling leidde Mark Overton ertoe met enige zin voor ironie de
industrious revolution als volgt te karakteriseren: ‘Thus it appears as though
Weber’s work ethic was driven by consumption rather than religious conviction’.3
De kracht van de revolutie van de vlijt bestaat erin zowel aanbod- als vraagfactoren
in de (huishoud)economie te verbinden in een allesomvattend economisch model.
Reeds in zijn eerste publicaties vindt men immers een bijzondere aandacht voor de
tirannie van ‘het aanbod’ in de economische wetenschap en de economische
geschiedenis.4 Vooral de generaties onderzoekers die onder het adagium van de wet
van Say, ieder aanbod creëert zijn eigen vraag, historische processen ontleden,
stonden in zijn vizier.5 Bovendien verschilt De Vries door zijn focus op de hele
huishoudeconomie en dus ook de consumptiezijde, met de Brenneriaanse these die
consumptief gedrag stiefmoederlijk behandelt.6
In de laatste decennia lijkt de slinger echter doorgeslagen naar het andere uiterste.
De analyse van het verbruik en de distributie domineert tegenwoordig heel wat
subdisciplines in de sociale en economische wetenschappen.7 Vandaar het grote
belang dat de ‘gecombineerde visie’ inherent aan de revolutie van de vlijt heeft voor
een analyse van een rurale samenleving.
Voor De Vries is de conceptuele invulling van de peasant economy zeer duidelijk.
Bij aanvang van de vroegmoderne tijd stonden (Hollandse) peasants op een
kruispunt.8 Ofwel sloegen ze de weg in van specialisering en dus marktgerichtheid
1

Voor een kritische noot, lees Clark en Van Der Werf, ‘Work in Progress?’, 830-843 en Overton, Whittle,
Dean en Hann, Production and consumption, 5-12. Zie eveneens Van der Wee, ‘De industriële
ontwikkeling’, 61 waarin de eerdere publicaties van Jan De Vries worden behandeld. Zo ook Van der Wee,
‘Industrial dynamics’, 312.
2
Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 293-301.
3
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 6. Lees eveneens Van Damme, Antwerpse
klanten, 487-488.
4
De Vries, The Dutch rural economy en De Vries, The economy of Europe. De Vries, ‘De
huishoudportemonnee’, 30.
5
Jean-Baptiste Say (1767-1832), Franse econoom en industrieel.
6
Dit aspect komt verder aan bod, wanneer de stelling van Erik Thoen wordt geanalyseerd.
7
Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 64.
8
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 20.
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of met andere woorden, ze namen de route van de revolutie van de vlijt. Ofwel
bleven ze op het peasant pad van subsistence behaviour.1 In zijn opzicht staat
peasant gedrag lijnrecht tegenover marktgerichtheid en is de peasant economy
chronologisch en geografisch te onderscheiden van andere commerciële systemen.
Voor De Vries is het concept peasant economy dan ook moeilijk toepasbaar op de
rurale economieën van het zeventiende-eeuwse Holland en Friesland.
Maar is de marktgerichtheid van gezinnen uit Holland en Friesland extrapoleerbaar
naar andere regio’s? Niet alleen staat de specialiseringthese haaks op de
Brenneriaanse visie,2 de theorie rond een graduele intensivering van marktgerichte
productie, is moeilijk toepasbaar op het laatmiddeleeuwse Binnen-Vlaanderen én
zelfs op het vijftiende-eeuwse Holland.3 De Vries vertrekt immers van de assumptie
dat peasant behaviour logischerwijs transformeert in specialisering en dus
geïntensiveerde marktgerichtheid. Indien hij die transitie plaatst in de vroegmoderne
tijd, is dit in se onverenigbaar met de laatmiddeleeuwse context van zowel BinnenVlaanderen als van het vijftiende-eeuwse Holland. Beide rurale regio’s kunnen
moeilijk anders dan als commercieel omschreven worden.4 Er rijst dus een
chronologische paradox, die om een duidelijker context vraagt.5
De context van het onderzoek
Levensstandaard en proto-industrie – Dat de onderzochte regio en andere Vlaamse
en Brabantse streken volop participeerden in de linnenindustrie,6 is na de lancering
van het concept proto-industrie door Franklin Mendels genoegzaam bekend.7
Volgens deze auteur was het gevolg van de toename van de exportgerichte
textielproductie op het platteland die hij weliswaar in de achttiende eeuw situeerde,8
een implosie van de traditionele demografische regulatiemechanismen van de
1

De Vries, The Dutch rural economy, 34 en De Vries en Van Der Woude, Nederland, 1500-1815, 160.
Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 20.
3
Van Zanden, J.L., ‘A third road to capitalism?’, 85.
4
Ook andere regio’s, zoals ten zuiden van Antwerpen in de buurt van de Rupel, kenden commerciële rurale
activiteiten. Lees daarvoor Limberger, ‘Early forms of proto-industries’, 158.
5
Zie ook Warde, ‘Subsistence and sales’, 289 en Houston en Snell, ‘Proto-industrialization?’, 473.
6
Sabbe, De Belgische vlasnijverheid. Deel 1 en Deel 2.
7
Mendels, Industrialization en Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261. Franklin Mendels was echter niet
de eerste die een bijzondere aandacht had voor de huisnijverheid. Lees ook George, England in transition,
over de textielnijverheid op het platteland van Yorkshire en Braun, Industrialisierung und Volksleben, of in
de Engelse vertaling Braun, Industrialisation and everyday life over de huisnijverheid rond Zürich in de
zeventiende en achttiende eeuw.
8
Lees de kritiek in Van der Wee, ‘De Industriële ontwikkeling’, 59 en Van der Wee en D’haeseleer, ‘Protoindustrialization’, 243.
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agrarische samenleving.1 Hierdoor was niet alleen een ongecontroleerde
bevolkingsgroei mogelijk, het effende ook het pad naar de industriële revolutie door
de creatie van een goedkoop arbeidsleger, de accumulatie van kapitaal, de
ontwikkeling van ondernemerschap enzovoort.2
Een ander gevolg van het hele proces was volgens enkele Duitse historici, een
transitie van een feodaal systeem beheerst door grondbezitters, naar het industrieel
kapitalisme.3 Volgens Kriedte, Medick en Schlumbohm was proto-industrialisering
het gevolg van de verplaatsing van industriële activiteiten van de stad naar het
platteland, omwille van het grotere arbeidspotentieel en de afwezigheid van
ambachten. Dit proces hield volgens deze historici eveneens een transformatie in
van commercieel gerichte landbouw naar subsistentie-agricultuur, waarbij de protoindustriële taken in het huishouden primeerden.4 Landbouw diende volgens het
drietal enkel nog voor de eigen consumptie en de huisnijverheid zorgde voor het
inkomen.5
Hoewel decennia lang het paradigma van het proto-industriële proces als
verklarende variabele de sociaal-economische geschiedenis van hele regio’s
kleurde, blijkt uit meer recente syntheses de methodologische en de conceptuele
verwarring.6 Niettemin blijft het debat een indrukwekkende zuigkracht uitoefenen
1

Een toename van de bevolking in combinatie met een beperkt landbouwareaal had tot gevolg dat boeren
niet meer van landbouw alleen konden leven. De linnennijverheid was voor velen een dankbare uitweg, maar
zorgde eveneens voor een verlaging van de huwelijksleeftijd (en dus een verhoging van de vruchtbare
periode tijdens het huwelijk). Landslieden hoefden immers niet te wachten op hun erfdeel om een agrarische
exploitatie uit te bouwen. Mendels zag echter dat in een periode van economische neergang, waarin de
participatie in de linnennijverheid daalde, de huwelijksleeftijd permanent laag bleef, waardoor de bevolking
toenam in een economisch moeilijke periode.
2
Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 2. Lees eveneens Coleman, ‘Protoindustrialization’, 435-448. Andere belangrijke auteurs: David Levine beklemtoonde vooral het
proletariseringeffect van de proto-industrie en Joel Mokyr richtte de aandacht op het ontstaan van goedkope
arbeid door proto-industrialisering. Volgens Mokyr ontstond huisnijverheid in regio’s met laagproductieve
landbouw in periodes met een bevolkingsgroei. Door de toename van de bevolking, daalde echter de
opbrengst per persoon. Daartegenover is de huisnijverheid gekenmerkt door een constante marginale
meeropbrengst (bij een onverzadigde markt), waardoor op het ogenblik dat de marginale meeropbrengst in de
landbouw, lager uitvalt dan deze van de huisnijverheid, huishoudens opteren voor proto-industriële
activiteiten. Lees ook Van Gurp, Brabantse stoffen, 13-19.
3
Medick, Weben und Überleben en Kriedte, Eine Stadt am seidenen Faden of ook Kriedte, Peasants,
landlords and merchant capitalists en Schlumbohm, Lebensläufe, Familien, Höfe.
4
Deze these is echter hevig gecontesteerd onder andere door Gullickson, ‘Agriculture and cottage industry’,
831. In Normandië waren commerciële landbouw en huisnijverheid wel compatibel.
5
Een andere visie is te lezen in Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
6
Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 227-239. Als afsluiter: ‘Early modern proto-industrialisation
was more an extension of a process of rural diversification and specialisation that stretched back to the later
middle ages than a revolutionary break with the past’ in Epstein, ‘Introduction. Town and country in
Europe’, 21. Het belang van instituties komt dan weer naar voor in: ‘proto-industrial continuity or pathdependence was the outcome of long-lasting institutional factors which defined the opportunity of rural
production, including the legal right for a rural manufacture to be stablished.’ In Epstein, ‘Introduction.
Town and country in Europe’, 23.
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op een nieuwe generatie historici.1 Bijzonder interessant is dan ook het meer
geformaliseerde model van Ulrich Pfister.2 In de veronderstelling van een statische
technologie, leiden enkel een stijgende arbeids- of kapitaalinput tot een toename
van de productie. Daarom onderzocht de Zwitserse historicus voor proto-industriële
regio’s, alle voorwaarden voor een stijging van het arbeidsaanbod, de aanwending
van kapitaal – waarin speciale aandacht uitgaat naar het ‘circulerend kapitaal’ met
onder andere ‘truckstelsels’ – ook handelscondities (transactiekosten) en de rol van
de overheid.3
Door de dynamiek van de eerste generatie historici breidde het protoindustrialiseringsonderzoek zich snel uit buiten de grenzen van het oorspronkelijke
studiegebied. Niettemin zijn het juist de debatten over de Vlaamse regio’s en dan
vooral de invloed van de huisnijverheid op de ontwikkeling van de levensstandaard,
die de meeste aandacht kregen.4 Algemeen gesteld, vertolkt Chris Vandenbroeke de
rol als antagonist op de historiografische scène. Daartegenover staan onder meer
Franklin Mendels, Erik Thoen, Catharina Lis en Hugo Soly.5 Door Vandenbroekes
stelling over de ‘gouden eeuw’ van het rurale Vlaanderen gaat hij immers lijnrecht
in tegen de verarmingthese van de andere historici. Zij zagen in de linnennijverheid
immers één van de oorzaken van een sterke verpauperingsgolf die in de loop van de
achttiende eeuw de Vlaamse bevolking trof. Juist de ‘gedwongen’ commerciële
gerichtheid van de gezinnen lag aan de basis van een structurele verarming. Het
Brenneriaanse discours is dan ook vervlochten in de ‘pessimistische literatuur’.6
Anderzijds brengt Jan De Vries met zijn revolutie van de vlijt, weliswaar voor
Holland en Friesland, wel een ‘positieve’ boodschap.7 Zijn benadering van de
levensstandaard gaat immers voorbij de koopkrachtanalyse, de bezitsstructuur en de
compelled marktgerichtheid van peasants.
1

Voor recente benaderingen: Van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme en Van Bavel, ‘Early
proto-industrialization in the Low Countries?’, 1109-1165.
2
Voor een synthese: Pfister, ‘A general model’, 73-92 en Pfister, ‘Proto-industrielles Wachstum’, 21-47.
3
Lees ook Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166 en Pfister, ‘Die protoindustrielle Hauswirtschaft’, 71.
4
Thijs, ‘Bij de geboorte van een mythe’, 167-177 en Thijs, ‘‘Liever stellingen bouwen’’, 78-79.
Vandenbroeke, ‘Zin en zingeving van het extrapoleren’, 69-77. Aerts en Delbeke, De rurale geschiedenis en
Aerts en Delbeke, ‘Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis’, 583-596.
5
Vandenbroeke, ‘De leefbaarheid van het platteland’, 131-166 als ook Vandenbroeke, Hoe rijk was arm
Vlaanderen? en Vandenbroeke, Sociale geschiedenis. Vandenbroeke, ‘Levensstandaard en tewerkstelling’,
151-189 en Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174. Verder Mendels, Industrialization
en Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261. Lis en Soly, Poverty and capitalism, 141-144. Thoen, ‘A
‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
6
Herman Van der Wee behoort dan weer tot de ‘optimisten’, lees onder andere Van der Wee, ‘Industrial
dynamics’, 307-382.
7
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85.
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Het belang van de (gedwongen) marktgerichtheid komt misschien nog het meest tot
uiting in het geformaliseerde model van de ‘agro-systems’ en in het bijzonder van
het ‘social agro-system’, dat in de volgende paragraaf wordt besproken.1
Het model van de productiezijde: de commercial survival economy – Sinds het
begin van de eenentwintigste eeuw lijkt de aantrekkingskracht van comparatieve
analyses van rurale regio’s niet meer te stuiten.2 Daarbij nemen de agro-systems of
farm-systems een prominente plaats in.3 Onder impuls van de Gentse historicus Erik
Thoen kregen deze modellen een meer sociaal-economische invulling, waarbij het
concept social agro-system tot doel had de vergelijking tussen rurale regio’s te
optimaliseren. Hij omschrijft een social agro-system als een ‘rural production
system based on region-specific social relations involved in the economic
reproduction of a given geographical area’.4 Het is dus een systeem dat de
structuur van een bepaalde rurale samenleving definieert vanuit de sociale relaties
waarop het regio-specifieke overlevings- of reproductiesysteem gebaseerd is.5 Deze
agrarische systemen vertoonden geen inert gedrag, maar waren daarentegen
onderhevig aan mogelijke structurele veranderingen.6
De grote kracht van een benadering van de rurale geschiedenis op basis van social
agro-systems zit in de hoge mate van vergelijkbaarheid. De modellen zijn immers
opgebouwd volgens vergelijkbare parameters, zoals grond- en omgevingsfactoren,
eigendomsrelaties

en

machtstructuren,

domeingrootte,

arbeidsrelaties

inkomensstrategieën, technologie en de relaties met andere agro-systems.

en

7

Het vroegmoderne Vlaanderen bestond grotendeels uit twee agro-systems. Sinds de
dertiende eeuw functioneerde in de kustvlakte de zogenaamde commercial business
economy.8 Een belangrijk kenmerk daarvan was de uitgesproken commerciële
attitude van de boeren en de drang om het inkomen door marktgerichte activiteiten
op te voeren.9 Concurrentie tussen families was niet ongewoon en volgens Thoen en
1

Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’, 47-66.
Bijvoorbeeld sessie 108 van het XIV International Economic History Congress, Helsinki 2006.
3
Agro-systèmes of Betriefssysteme.
4
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157 als ook Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as
an economic concept’, 47-66. Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 3-36 en Thoen en Soens, ‘The family or
the farm’.
5
Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 18.
6
Vandaar de titel: Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102.
7
Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 18.
8
Thoen en Soens, ‘Van landschapsgeschiedenis naar ecologische geschiedenis’, 1-24 en Thoen en Soens,
‘The family or the farm’.
9
Brenner, ‘The Low Countries’, 275-338.
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Soens was de overleving (reproductie) van het bedrijf de voornaamste drijfveer,
waarbij bezitsverdeling onder familieleden werd vermeden. In Binnen-Vlaanderen
was volgens de onderzoekers een ander agrarisch systeem actief. Ook hier is er
sprake van marktgerichtheid, maar het doel is niet de overleving van het bedrijf, wel
de ‘survival’ van de familieleden door een gelijke welstandsverdeling, vandaar de
naam commercial survival economy.1 De ‘commerciële’ ingesteldheid en de
potentiële inkomensverhoging waren geen doel op zich, maar een concrete strategie
voor de ‘overlevingskansen’ van de gezinsleden.
Een dergelijke visie leunt sterk aan bij het peasant-model van Alexander V.
Chayanov.2 Survival of the family domineerde het doen en laten van het gezin: ‘the
primary interest of a peasant household was not profit but the survival of all its
members, present and future’.3 Door diversificatie in de productiezijde van de
huishoudeconomie, geheel tegengesteld aan de ‘specialisering’ volgens De Vries,
probeerden peasant households zich volgens Chayanov zoveel mogelijk te
onthouden van de markt.4 Hoewel ze er toegang toe hadden, er waren immers maar
weinig gezinnen die volledig autarkisch leefden, poogden ze die zoveel mogelijk te
mijden, omwille van de risico’s die aan de marktwerking verbonden waren.5
Het is de verdienste van Erik Thoen om de theorieën van Chayanov in een werkbaar
model te gieten. Bovendien geeft hij marktgerichtheid een zeer eigen invulling, die
evenwel haaks staat op de neo-Smithiaanse these van Jan De Vries. Daarnaast
benadrukt Thoen de impact van speculatieve bewegingen van onder meer
stedelingen en vermogende boeren, op de rurale grondmarkten.6 De verklarende
waarde van veranderende eigendomsstructuren en de invloed van stedelingen
vormen eveneens incentieven voor een doorgedreven studie van de economische
stromen tussen stad en platteland.7
Hoewel de bovengeschetste modellen een hele reeks uiteenlopende parameters
bevatten, wordt de consumptiezijde van de (huishoud)economie op een

1

Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
Ellis, Peasant economics en Hoffman, Growth in a traditional society, 40 als ook Vardi, The land and the
loom, 1-14 en vooral Thorner, Chayanov, en Shanin, Chayanov als ook Thorner en Chayanov, The theory of
peasant economy.
3
Thorner, Chayanov, en Shanin, Chayanov en Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and
consumption, 3.
4
Vergelijk ook met Medick, ‘The proto-industrial family economy’, 291.
5
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 3. Prijsschommelingen vormen een
voorbeeld van een risico verbonden aan de marktwerking.
6
Thoen, Landbouwekonomie en Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102.
7
Zie Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 523.
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stiefmoederlijke wijze behandeld. Ook de wisselwerking met de stedelijke
economieën is eenzijdig belicht door de focus op de investeringen van de
bourgeoisie op het platteland. De sociale agro-systemen uitgewerkt voor de
dichtbevolkte en verstedelijkte Zuidelijke Nederlanden, missen een duidelijke
stedelijke component.
Het verbruik, de distributie en de verzorgende sectoren op het platteland komen
nauwelijks aan bod. Zowel de commercial business economy als de commercial
survival economy herleiden de regio’s tot louter agrarische systemen, zelfs in een
periode waarin de economische draagkracht van niet-agrarische en niet-protoindustriële sectoren aan belang toeneemt.1 En bovendien, hoewel verschillende
auteurs belangrijke transformatieprocessen situeren in de loop van de zeventiende
en achttiende eeuw, gaat er onder andere volgens Erik Thoen geen enkele stimulus
uit van het consumptieve gedrag van rurale gezinnen. De volgende paragraaf gaat
dan ook dieper in op deze problematiek en de stand van het onderzoek.
In de schaduw: de consumptiezijde – Het onderzoek naar de materiële cultuur en het
verbruik is weliswaar sinds 1980 aan een sterke inhaalbeweging bezig, maar staat
zeker wat de Zuidelijke Nederlanden betreft, nog steeds in de kinderschoenen.2 Een
pionierswerk en vast referentiepunt is de studie naar het bezit en de
woonomstandigheden in het Land van Nevele.3
Nog minder rooskleurig is de status quaestionis voor de verbruiks- en
distributiegeschiedenis op het platteland.4 Is de marginale positie van deze
(sub)disciplines misschien een afspiegeling van de beperkte verklaringskracht van
de vroegmoderne, rurale vraag voor de grote economische debatten?
Zoals reeds gezien, zag Jan De Vries wel belangrijke transformaties in de
consumptiezijde van de huishoudeconomie.5 Onder andere Harald Deceulaer
formuleerde enkele bedenkingen over de weinig optimistische visie van Erik
Thoen.6 Er lijkt dan ook een redelijke consensus te groeien over enkele processen
1
Dit wordt later uitgebreid behandeld. Zie bovendien Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling en
Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 422-434 als ook Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 523-538.
2
En dit in tegenstelling tot de Noordelijke Nederlanden: Schuurman, ‘Aards geluk’, 11-27 evenals
Schuurman, ‘De ontwikkeling van woning en huisraad’, 161-178 en Schuurman, Materiële cultuur.
Kamermans, Materiële cultuur. Dibbits, Vertrouwd bezit. Van Koolbergen, ‘De materiële cultuur’, 121-159.
3
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid.
4
Van Damme, ‘Pendelen tussen revoluties en tradities’, 65.
5
De Vries, ‘The industrious revolution’, 43. De Vries, The industrious revolution, 10.
6
Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439-468 en Deceulaer, ‘Urban artisans and their countryside
customers’, 218-235.
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die zich voordeden in de ontwikkeling van de vroegmoderne consumptieve
landelijke vraag.1 Die uitte zich vooral in de toename van het materiële bezit,
waarbij mensen zich omringden door meer ‘spulletjes’, wat op zich een gevolg was
van een stijgende vraag naar genotsmiddelen en duurzame voor de markt
geproduceerde goederen.2 Anderzijds nam de waarde van het materiële bezit
doorheen dezelfde periode af, zowel absoluut als relatief.3 En tenslotte, volgen de
modewisselingen zich na 1650 sneller dan voorheen op.4 Men kan bovendien
vaststellen dat landslieden meer en meer, maar in aangepaste vorm, een stedelijk
consumptiepatroon aannamen.5 Met andere woorden en volgens de literatuur, er
traden diffusieprocessen op die resulteerden in de toe-eigening door de rurale
bevolking van de snel wisselende stedelijke modes.6 Niettemin vormde een sterke
marktbetrokkenheid van de landslieden en dus een nauw contact met de stedelingen
een conditio sine qua non voor het bestaan van deze processen.7
Uit voorgaande paragrafen komt steeds het centrale concept ‘commercialisering’
naar voor. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat marktgerichtheid van rurale
huishoudens de rode draad doorheen de verschillende hoofdstukken zal zijn.
Vooraleer de concrete onderzoeksvraag voor te stellen, lijkt het interessant nog kort
terug te keren naar het uitgangspunt, namelijk het peasant continuüm.
De paradox – In het peasant continuüm neigen Erik Thoen en Jan De Vries elk naar
de tegengestelde polen. Uit de conceptuele benadering van Thoen komt vooral de
‘strijd tegen de elementen’ naar voor. De peasants van Binnen-Vlaanderen waren
noodgedwongen marktgericht, vooral door de toenemende areaalversnippering.
Door income pooling strategies in een economy of makeshifts, poogden ze volgens
Thoen door diversificatie van de arbeidsinput de risico’s van de markt te spreiden.8
De
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De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 48-49 en Blondé, ‘Toe-eigening en de taal der dingen’, 159-173.
Van Damme, Antwerpse klanten, 488 en Steegen, Een winkel in de buurt?, deel 2, 328-337.
3
De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 48-49.
4
Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 71.
5
Voor een interessante analyse zie onder andere Scamell, ‘Town versus country’, 26-49.
6
Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439-442.
7
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 6.
8
Lees over de economy of makeshifts: Hufton, The poor of eighteenth-century France. Een sterke inleiding
op de problematiek is Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 1-17 in de bundel met de
veelzeggende titel: Household strategies for survival 1600-2000: fission, faction and cooperation. Een
bondige inleiding is Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13-48.
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‘overlevingskansen’ voor het gezin, in zoverre dat de desbetreffende terminologie
spreekt van ‘overlevingslandbouw’ of ‘survivalstrategies’.1
Niettemin waren het dezelfde gezinnen die een nieuwe consumptieve houding
aannamen en zich snel wisselende (stedelijke) modes toe-eigenden.2 Bovendien
gebeurde dit volgens de literatuur in een langdurige crisisperiode.3 Maar heeft een
economie tijdens een contractiefase wel de interne kracht om ‘positieve’
transformaties in de productie- en consumptiezijde te ondersteunen? De achttiende
eeuw lijkt toch, althans volgens Erik Thoen, een eeuw van overleven. Niettemin zijn
er ook andere ‘verhalen’ te horen.4 Bruno Blondé en Ilja Van Damme zien immers
tijdens de Antwerpse ongelukseeuw (1650-1750), een periode die nauwelijks te
verbinden is met economische groei, exportsuccessen en verstedelijking, een
toename van de detailhandel én de reeds vermelde ‘nieuwe’ consumptiecultuur.5
Voor Thoen is het dan ook duidelijk: ‘it is likely that the peasant economy […],
stimulated consumption by people living in the towns through exploitation of the
countryside, much more than it stimulated consumption in the country’.6 Er gingen
geen potentiële consumptiestimuli uit van het vroegmoderne platteland.7 Bovendien
krijgen de stad en haar bewoners hier een ‘negatieve’ functie toebedeeld. In de
zogenaamde offensives of the bourgeoisie, roomden ze immers de surplussen af die
peasants moeizaam hadden gegenereerd.8 De relatie tussen stad en platteland is dan
ook hiërarchisch. De ‘commerciële wereld’ bedreigde door grondspeculatie en
investeringen in hypothecaire leningen, de essentie van het peasant bestaan: het
kleinbezit.
Waar voor Thoen marktgerichtheid een overlevingsstrategie vormde en peasants
naar de markt werden gedreven, beschouwt Jan De Vries specialisering en dus
commercialisering als een superieure keuze. In de neo-Smithiaanse logica zijn
marktgerichte huishoudens niet te vereenzelvigen met peasants. De tegenstelling
tussen De Vries en Thoen is zo mogelijk nog groter wat de consumptie betreft.
Voor de Amerikaan ligt juist een toename van de vraag naar consumptiegoederen
1

Respectievelijk Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13 en Fontaine en
Schlumbohm, ‘Household strategies’, 1.
2
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133.
3
Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 63.
4
Ook Herman Van der Wee beschouwt de eerste helft van de achttiende eeuw, als een relatief welvarende
periode voor het platteland. Van der Wee, ‘Industrial dynamics’, 356.
5
Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 61-65.
6
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146.
7
Lees ook Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 440.
8
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102.

34

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

aan de basis van de specialisering in de productiezijde van de huishoudeconomie.1
Bovendien is de relatie tussen stad en platteland alleszins neutraler dan in de these
van

Thoen.

De
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een

stedelijk

consumptiepatroon over.
Wat deze paradox dan ook leert, is dat de periode aan de vooravond van het Arm
Vlaanderen van het midden van de negentiende eeuw, allesbehalve een statisch
intermezzo is tussen de woelige lange zestiende eeuw en de industriële revolutie.
Aan de hand van de marktgerichtheid van huishoudens en via het actorperspectief
wil deze studie bijdragen aan de boeiende zoektocht naar de langdragende
processen die zich in deze periode hebben voorgedaan.
De onderzoeksvraag
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw kwam Binnen-Vlaanderen stilaan in een
negatieve sociaal-economische spiraal terecht. Weliswaar zijn er nog enkele
decennia van relatieve opflakkering, bijvoorbeeld in de eerste helft van de
achttiende eeuw,2 maar in de long run is de periode een lange, tragische aanloop
naar de diepe crisis die haar hoogtepunt kent in het midden van de negentiende
eeuw.3
Dat vroegmoderne rurale huishoudens al lang het stadium van de autarkie hadden
afgezworen, leidt geen twijfel.4 Maar uit de literatuur blijkt dat er zich belangrijke
transformaties

in zowel de productie- als

huishoudeconomie

hebben

voorgedaan,

die

de consumptiezijde van de
beide

als

een

(toenemende)

commercialisering te karakteriseren zijn. De centrale vraag is dan ook hoe en
waarom landslieden marktgericht of commercieel waren ingesteld.
De problematiek van de rurale marktgerichtheid valt uiteen in vier componenten,
die hier kort de revue passeren.5 Allereerst moet het profiel van de productie- en de
consumptiezijde van de huishoudeconomie worden geschetst. De karakteristieken
van de gezinseconomie kunnen immers risicomijdend of marktgericht gedrag
ontsluieren. Vervolgens komen de netwerken en circuits aan bod, die het resultaat
1

De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133.
Van der Wee, ‘Industrial dynamics’, 307.
3
Zie onder meer Mannaert, Bijdrage tot de geschiedenis en Raats, De kijk van de Belgische
volksvertegenwoordigers.
4
Van der Wee, ‘De Industriële ontwikkeling’, 59-77 als ook Van der Wee, ‘Industrial dynamics’, 307-382.
Meer specifiek voor de regio: Stabel, ‘Town and countryside’, 1-27 en Stabel, De kleine stad.
5
De vier componenten komen verder nog aan bod.
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zijn van de productie- en consumptieactiviteiten. In de tweede component staan het
functioneren van deze circuits en de participanten centraal. Op een geaggregeerd
niveau, vormen deze netwerken, circuits en transacties immers de local economy.1
Het derde aandachtspunt gaat uit naar de werking van deze lokale economie. Een
centrale vraag is dan ook of de local economy enkel als scène diende of niet. In het
laatste geval kan een beter inzicht in het functioneren van de local economy,
bijdragen tot de deconstructie van het peasant continuüm. Belangrijke deelvragen
zijn wie de voornaamste actoren waren, wie welke circuits gebruikte enzovoort.
Een laatste element behandelt de relaties tussen de local economy en de stedelijke
economieën. Hierbij rijst de vraag wie de stromen tussen stad en platteland
controleerde. Daarnaast komt de fysieke stedelijke markt uitgebreid aan bod. Onder
meer de Aalsterse vlas-, garen- en linnenmarkt lijkt op het eerste gezicht een bewijs
van een uitgesproken rurale commercialisering.2 Maar ook de linnensector
kenmerkte zich door een veelheid aan overlappende circuits voor de in- en output.
Opnieuw gebiedt de eerlijkheid de vraag naar rurale marktgerichtheid niet als
origineel voor te stellen. Mendels, Lis en Soly, Thoen en Vandenbroeke hebben
reeds dezelfde vraag gesteld, maar ze concentreerden hun antwoorden op de
productiezijde van de huishoudeconomie.3 Zij hadden weinig aandacht voor
potentiële vraagaspecten, waardoor het verbruik en de wisselwerking tussen
productie en consumptie buiten beschouwing bleven.4 Een cryptische omschrijving
van de thematiek, vertaald in de ‘taal van de historiografie’ zou dan zijn: de
markttoegang en de ‘commerciële netwerken’ van rurale gezinnen tijdens de
‘revolutie van de vlijt’ in een ‘commercial survival economy’.5
In deze studie is markttoegang geconcipieerd als de mogelijkheid om op de markt
actief te zijn of anders gesteld als de mogelijkheid om aanspraak te maken op het
marktgebeuren (de arbeids-, kapitaal- en goederenmarkt), dat een huishouden heeft
of juist niet heeft. Anderzijds is het concept markttoegang niet neutraal.
Huishoudens konden immers ook opteren om de markt op een veilige afstand te

1

Hoffman, Growth in a traditional society, 69.
Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
3
Mendels, Industrialization en Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261. Lis en Soly, Poverty and
capitalism 141-142. Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157. Vandenbroeke,
‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174, Vandenbroeke, ‘Levensstandaard en tewerkstelling’, 151-189.
4
Lees eveneens Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439-441.
5
Met verwijzingen naar De Vries, ‘The industrial revolution’, 249 en Thoen, ‘A ‘commercial survival
economy’ in evolution’, 102 of Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’, 47.
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houden.1 Vandaar dat de aandacht uitgaat naar zowel het profiel van de
huishoudeconomie als naar de netwerken, die wijzen op arbeids- of kapitaalrelaties,
of transacties in de goederenmarkt, die eraan verbonden zijn. Omwille van de
‘marktgerichtheid’, de mogelijkheid om al dan niet te participeren op de drie
deelmarkten, is het adjectief ‘commercieel’ toegevoegd. Een belangrijke aanvulling
op de terminologie zoals die hier is voorgesteld, is dat ‘commerciële’ netwerken in
de lokale economie niet altijd marktgericht waren. Er bestonden immers
concurrerende, overlappende of symbiotische circuits die marktgericht of eerder op
zelfvoorziening waren geënt. Volgens deze logica is markttoegang slechts één van
de mogelijkheden voor de uitwisseling op het gezinsniveau. Toegang tot circuits via
‘commerciële’ netwerken is dan ook een algemene omschrijving om de
economische stromen vanuit huishoudens te beschrijven. Markttoegang is de
aanspraak op één specifiek circuit.
Waarom vormen markttoegang en ‘commerciële’ netwerken de rode draad van dit
onderzoek? Deze concepten geven aan in welke mate huishoudens functioneren in
een economisch systeem en dragen daarom bij tot de analyse van de
levensstandaard van een persoon of een gezin. Hierdoor sluiten markttoegang en
‘commerciële’ netwerken aan bij de levensstandaardthese opgebouwd rond
‘capabilities’ en ‘functionings’ van Amartya Sen.2
De ‘capability approach’ of ‘aanspraaktheorie’ kent zijn oorsprong in de
ontwikkelingseconomie.3 Sen kwam namelijk tot de verbazende vaststelling dat niet
een gebrek aan voedsel(productie) aan de basis lag van de Bengaalse hongersnood
in 1943 waarin drie miljoen mensen stierven, maar wel een gebrek aan toegang tot
of aanspraak aan voedsel(distributie).4 In meerdere gevallen van zware hongersnood
daalde in de getroffen regio’s de voedselproductie niet, zelfs integendeel. Hij zag
dan ook de oorzaak van de catastrofes in een combinatie van materiële en
immateriële aspecten (werkloosheid, slecht werkend distributiesysteem, enzovoort),
die de capabilities van een persoon aantastten om te functioneren in de
maatschappij (functionings).5
In dit opzicht is levensstandaard de mate waarin mensen in staat zijn goed te
functioneren in een maatschappij. De aandacht moet bijgevolg gaan naar de
1

Een verwijzing naar de beschrijving van het Brenner debat.
Amartya Kumar Sen (°1933), Indische econoom en filosoof, winnaar Nobelprijs voor economie in 1988.
3
Crocker, ‘Functioning and capability’, 584.
4
Sen, Poverty and famines.
5
Sen, ‘The standard of living’, 1-38. Zie ook Sen, ‘The living standard’, 74-90.
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mogelijkheden die zij bezitten of die zij kunnen creëren om dit te bereiken.1 In de
woorden van Sen luidt het zo: ‘Ultimately, the focus has to be on what life the
person leads or what he (or she) can or cannot do, can or cannot be. I call the
various ‘doings’ and ‘beings’ he (or she) can or cannot achieve the ‘functionings’,
and his (or her) ability to achieve them, the ‘capabilities’ of the person. The main
point here is that the standard of living is really a matter of functionings and
capabilities, and not a matter directly of opulence, commodities, or utilities’.2
Eén van de knelpunten van de benadering van Amartya Sen is de concretisering van
zijn begrippenapparaat.3 Om meer duidelijkheid te scheppen, maakt hij zelf
onderscheid tussen basic capabilities die vooral nuttig zijn voor de analyse van de
levensstandaard in ontwikkelingslanden en onder andere sociale capabilities. Het
eerste pakket omvat onder meer de mogelijkheid om te lezen en te schrijven, om
gezond te blijven, om onderdak te hebben enzovoort. De sociale capabilities spelen
ook in de industrielanden een belangrijke rol, zoals de mogelijkheid om te
participeren in het gemeenschapsleven. Hierdoor vindt de theorie aansluiting met
het concept en de theses achter ‘sociaal kapitaal’.4
De visie van de Indische econoom over levensstandaard breekt duidelijk door de
grenzen van de sociaal-economische benadering.5 De gehanteerde concepten en de
achterliggende these in deze studie doen dit meestal niet. Dit betekent echter niet
dat de immateriële aspecten van de capability approach niet erkend worden. Eerder
is deze verengde aanpak het gevolg van een beperkt bronnenmateriaal, waardoor
vooral de sociaal-economische klemtoon de bovenhand krijgt. Anderzijds nemen
niet-meetbare concepten wel een prominente plaats in. De focus op relaties, circuits
en netwerken brengt immers een interpersoonlijke dimensie in beeld waardoor
begrippen als ‘vertrouwen’ en ‘reputatie’ op de voorgrond treden.6 Dit wordt
meteen duidelijk door de implementatie van de concepten in de onderzoeksvragen.
Het is namelijk de intentie om de levensstandaard van rurale huishoudens sociaaleconomisch te benaderen door middel van de vraag naar de toegang tot de arbeids-,
1

Segers, Economische groei en levensstandaard, 33.
Sen, ‘The standard of living’, 16 en 36.
3
Waarvan hij zich wel degelijk bewust is, lees Sen, Commodities and capabilities.
4
Bourdieu, ‘Le capital social’, 2-3 of Bourdieu, ‘The forms of capital’, 241-258 en Putnam, Making
democracy work. Voor een kritische berspreking, zie Gaggio, ‘Do social historians need social capital?’, 499513.
5
Wat duidelijk blijkt door de toepassing van de Human Development Index, gebaseerd op de theorieën van
Sen, door de Verenigde Naties sinds 1990.
6
Willems, Krediet, vertrouwen, 15 en 27. Zie ook Muldrew, The economy of obligation en Grenier,
L’économie d’ancien régime, 87.
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kapitaal- en goederencircuits. Hiervoor is er echter een ‘omgekeerde redenering’
nodig. De beschikbare bronnen die in het volgende hoofdstuk worden voorgesteld,
de boedels, zeggen immers meer over het resultaat, de functionings en de manier
waarop dit op een bepaald ogenblik werd bereikt.1 Het is dan ook de bedoeling om
via het profiel van de gezinnen dat in de staten van goed is geschetst en op basis van
de vermelde tegoeden en schulden in de bronnen, de ‘commerciële’ netwerken in
kaart te brengen om zo ‘de mogelijkheid tot aanspraak’ van de betrokkenen te
reconstrueren. De combinatie van capabilities, de aanspraak op ‘commerciële’
netwerken en het bereikte resultaat (de momentopname van de functionings),
moeten bijdragen tot het beantwoorden van de vraag waarom gezinnen beslissingen
namen als producent of als consument en de draagwijdte van deze beslissingen in
het peasant continuüm. Op een geaggregeerd niveau passeert dan de local economy
de revue. Het is immers de vraag of de werking van de circuits binnen de lokale
economie, een verklaring biedt voor het economische functioneren van een regio.
Vandaar het belang van de ‘aanspraak’ of ‘toegang’ tot circuits in het licht van het
geschetste peasant continuüm. Tot slot komen de relaties tussen stad en platteland
aan de beurt. Via welke circuits gebeurde de uitwisseling tussen beide sferen en wie
had toegang tot welke netwerken?
De uitwerking
Het is de doelstelling van deze studie om te achterhalen hoe de zeventiende- en
achttiende-eeuwse huishoudeconomie functioneerde, tot welke netwerken gezinnen
toegang hadden (access capabilities) en hoe die circuits vorm gaven aan de rurale
maatschappij en de relaties met de stedelijke economieën. Daarvoor eisen de
‘commerciële’ netwerken die huishoudens onderhielden de aandacht op. Dit vereist
een actorperspectief dat in recent onderzoek naar stedelijke en rurale
kredietrelaties,2 en commerciële netwerken van detailhandelaars belangwekkende
resultaten heeft opgeleverd.3 Er zijn bovendien sterke overeenkomsten tussen
‘commerciële’ netwerken en kredietrelaties.4 Huishoudens sloten en onderhielden
1

Lees hoofdstuk 2.
Zie ook Gelderblom, ‘Uitdagingen voor de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis’, 71. Oscar
Gelderblom pleit voor een meer ‘ondernemersgewijze benadering’ van de rurale (textiel)industrie.
3
Vergelijk dit uitganspunt met Van Damme, Antwerpse klanten of Van Damme, Verleiden en verkopen, als
ook Willems, Krediet, vertrouwen en Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie. Deze
onderzoekers hebben eveneens een sterk actorperspectief gehanteerd.
4
Willems, Krediet, vertrouwen, 93.
2
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netwerken op krediet, waardoor het bondige citaat van Fernand Braudel ‘tout est
monnaie, tout est crédit’, een zekere verklaringskracht krijgt toebedeeld.1 Een
kredietwaardige reputatie vormt dan ook het sleutelelement bij de uitwisseling van
arbeid, kapitaal, goederen en diensten.2 En aangezien het merendeel van de mensen
zowel debiteur als crediteur was, lijkt het evident dat kredietrelaties hier een
prominente rol zullen spelen.3
Deze studie wil ook een antwoord geven op de vragen wat de keuze van een gezin
voor een bepaald ‘commercieel’ netwerk beïnvloedde, hoe dat gebeurde en waarom.
Theoretisch gezien, hebben huishoudens toegang tot een waaier van circuits waarin
die ‘commerciële’ netwerken tot stand kunnen komen. Neem het voorbeeld van een
hopboer.4 Los van het feitelijke ‘commerciële’ netwerk dat zijn sporen in de
bronnen heeft nagelaten, kon die boer opteren om zijn hop te verkopen op een
plaatselijke hopmarkt, maar hij kon eveneens een exclusiviteitsrelatie met een
hopkoopman aangaan of de hop gebruiken als betaalmiddel. Het marktcircuit
functioneerde dus gelijktijdig met de andere afzetmogelijkheden.5 Wat motiveerde
dan zijn handelen? Was het een op reputatie gesteunde kredietrelatie of eerder een
directe cash return? Waren er misschien andere factoren in het spel?
In navolging van Jan De Vries en zijn visie over de werking van de gezinseconomie
is deze onderzoeksvraag toegespitst op de productie- en consumptiezijde van de
huishoudeconomie.6 Dit concept ‘huishoudeconomie’ vraagt echter een woordje
uitleg.7 Het gezin of huishouden omvat in deze studie iedereen die samenleeft onder
de hoede van een gezinshoofd, niet alleen familieleden, maar ook personen die
‘contractueel’ met het huishouden waren verbonden.8 Om pragmatsiche redenen is
een dergelijke visie op het huishouden aangewezen.9 Het laat immers toe
verschillende ‘eenheden’ in de betekenis van huishoudens met elkaar te vergelijken.
Echter ‘it is not enough tot discuss strategies of families and households….

1

Braudel, Les structures du quotidien, 419.
Muldrew, The economy of obligation en Hoffman, Growth in a traditional society, 78. Fontaine, ‘La
confiance dans les réseaux de financement’, 427.
3
Fontaine, Postel-Vinay, Rosenthal en Servais, Des personnes aux institutions en Fontaine en Garden,
‘Pauvres à crédit’, 89.
4
Lees hoofdstuk 5.
5
Net zoals de commerciële circuits in de kleinhandel: lees Van Damme, Verleiden en verkopen, 63.
6
De Vries, ‘The industrial revolution’, 249.
7
Knotter, ‘Problems of the ‘family economy’, 135 als ook Engelen, Knotter, Kok en Paping, ‘Labor
strategies’, 123 en Engelen, Kok en Paping, ‘The family strategies’, 239.
8
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 1.
9
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133.
2
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Examining strategies within households is equally necessary’.1 Gezinsleden
vormden geen goedgeoliede machine, het huishouden differentieerde immers zelf
naar leeftijd en geslacht.2 Het is dan ook de intentie om hiermee, zolang de bronnen
het toestaan, zoveel mogelijk rekening te houden.
De sociaal-economische relaties die ontstonden uit de capabilities van gezinnen,
zijn echter niet alleen te herleiden tot interpersoonlijke contacten. Veeleer is er
sprake van een web of economic transactions, waarin huishoudens al dan niet
participeerden.3 Philip T. Hoffman omschrijft dit ‘rurale net’ als de local economy
en in zijn navolging wordt dit concept gehanteerd om de ‘commerciële’ netwerken
van rurale huishoudens te duiden. De aandacht zal dan ook uitgaan naar de werking
van de lokale economie en haar voornaamste actoren. Zo zal onder meer blijken dat
een klein clubje van happy few, paardenboeren of production pedlars zoals ze
verder worden genoemd, heel wat netwerken en circuits beheersten.4
De aandacht die de local economy krijgt, laat toe de scope te verruimen voorbij de
grenzen van één bepaalde sector. Zo nemen in de literatuur over de proto-industriële
ontwikkeling begrippen als Kauf- en Verlagsystemen een belangrijke plaats in.5 De
hogere graad van afhankelijkheid in het tweede systeem stond voor vele
onderzoekers dan ook synoniem voor een minder favorabele plaats in de
maatschappij.6 In wat volgt, zijn Kauf- en Verlagrelaties slechts één aspect van de
werking van circuits.
Hoewel het web van transacties een duidelijk ruraal karakter vertoont, staat het niet
op zichzelf. Zeker in de commercial survival economy van Binnen-Vlaanderen is de
stad letterlijk en figuurlijk nooit ver weg.7 Neem een achttiende-eeuws gezin waarin
de vader deeltijds weefde, wat althans af te leiden is uit de staat van goed.8 De basic
capabilities van het huishouden zoals de aanspraak op een kapitaalgoed
(weefgetouw), het vermogen om tijd aan te wenden enzovoort, waren vervuld. Uit
1

Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 5.
Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
3
Hoffman, Growth in a traditional society, 69.
4
Lees Jessenne, ‘Le pouvoir des fermiers’, 702 en Moriceau, Les fermiers de l’Île-de-France.
5
Kaufsystem: productiesysteem waarbij de producent de eigenaar is van de productiemiddelen en het
afgewerkte product verkoopt aan de koopman. In praktijk verkocht diezelfde koopman vaak de grondstoffen
aan de producent. Ook wel koopsysteem genoemd.
Verlagsystem: productiesysteem waarbij de producent produceert op commissieloon met de hem ter
beschikking gestelde productiemiddelen, in eigendom van de koopman-ondernemer. In het Engels: puttingout, ook wel uitgavesysteem genoemd.
6
Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 232.
7
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
8
Uitgewerkt in Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
2
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een belastinglijst blijkt bovendien dat dit gezin tot de ‘statistische middengroepen’
behoorde, wat als een parameter voor de functionings kan gelden.1 De vraag naar de
oorzaak van de weefactiviteit en hoe de wever toegang had tot de markt, kan dan
niet alleen opgelost worden door de analyse van zijn functionings, zijn sociaaleconomische plaats in de samenleving, maar eveneens vanuit de ‘commerciële’
netwerken en de context van de markttoegang. Dit kan immers variëren van een
duidelijke

afhankelijkheidsrelatie

waarbij

eenzelfde

persoon

grondstoffen

aanleverde en de output afnam in ruil voor een stukloon, en een situatie waarbij de
wever toegang had tot verschillende in- en outputcircuits en als een kleine
zelfstandige autonoom beslissingen nam. In dit laatste geval kon hij opteren om zijn
output te verkopen aan stedelijke kooplui, aan stedelijke textielwinkels, aan
marktgangers, aan production pedlars enzovoort. Het voorbeeld van de landelijke
wever leert immers dat steden en stedelingen een belangrijke rol vervulden in de
regionale marktwerking.2 Deze studie wil dan ook bijdragen aan het onderzoek naar
de wisselwerking tussen stad en platteland.3
De opbouw
Dit werk is opgebouwd uit twee grote delen. In een eerste deel komt de
productiezijde van de huishoudeconomie aan bod. Gebaseerd op de boedels is het
immers mogelijk een profiel op te stellen van de economische activiteiten binnen de
rurale huishoudens (hoofdstuk 4). Die activiteiten vertellen welke keuzes gezinnen
hebben gemaakt en welke capabilities tot uiting zijn gekomen. Daarnaast geven de
staten van goed ook weer welke relaties en dus ‘commerciële’ netwerken deze
huishoudens onderhielden. Boedels bevatten immers een hele waaier aan
vorderingen en schulden, zowel voor pachten en leningen als voor allerlei goederen
en diensten. Die vermeldingen vormen de basis voor de reconstructie van het web of
economic transactions.4 Ook schetsen ze de bestaansreden van de capabilities om te
participeren in de markt. Bovendien is het interessant om na te gaan wanneer dit
niet gebeurde en wanneer gezinnen dus geen directe toegang tot de markt hadden en
in welke omstandigheden ze er zich van terugtrokken.
1

De bronnenproblematiek komt aan bod in het volgende hoofdstuk.
Uitgewerkt in Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
3
De Vries, ‘Great expectations’, 133-140.
4
Hoffman, Growth in a traditional society. Lees eveneens Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale
economie en Willems, Krediet, vertrouwen. Zie ook figuur 1.1.
2
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Concreet komen in hoofdstuk 5 de circuits in de landbouw aan bod. Door het bedrijf
centraal te stellen, wordt nagegaan welke netwerken actief waren voor het
aantrekken van investeringen en het huren van grond. Ook probeert dit hoofdstuk
aan de hand van allerlei circuits voor materiële dienstverlening, de uitwisseling van
goederen en de afzetmogelijkheden van agrarische output, de dynamiek van de
local economy te verklaren. Verder wordt nagegaan hoe agrarische surplussen op de
(Aalsterse) markt terecht kwamen en vooral welke rurale gezinnen directe relaties
met stedelingen onderhielden.
In hoofdstuk 6 komen de ‘proto-industriële’ huishoudstrategieën aan bod. Opnieuw
rijzen de vragen welke netwerken het gevolg waren van de capabilities van
gezinnen om in de linnennijverheid te participeren en wie welke relaties onderhield.
Bijzondere aandacht gaat uit naar het belang van de Aalsterse vlas-, garen- en
linnenmarkt. Ook de kantwerksters van de Denderstad, komen bij wijze van
vergelijking, in beeld.
Het bovengenoemde continuüm tussen specialisering en diversificatie, vormt de
eigenlijke rode draad van de hoofdstukken 5 en 6.1 Het is dan ook de intentie om op
basis van de capabilities en de bijhorende netwerken, fundamentele uitspraken te
doen over de strategieën in de productiezijde van de huishoudeconomie.2
In het tweede deel komen dezelfde vragen terug, toegepast op de consumptiezijde
van de huishoudeconomie.3 Welke processen deden zich voor in de materiële
cultuur van rurale gezinnen? Was die onderhevig aan (stedelijke) modes of bleken
peasants immuun voor consumptieve prikkels? Wie waren de trendzetters en wat
was hun productieprofiel?4 Wat zeggen de ‘commerciële’ netwerken die tot stand
komen in de aan- en verkoop van consumptiegoederen over de aanwezigheid en de
aard van de markttoegang van gezinnen (de capabilities om te consumeren). Hoe
functioneerden de circuits in de local economy en wat was de rol van de production
pedlars? Wat waren de circuits voor nieuwe en tweedehandse goederen, voor
duurzame en niet-duurzame producten? En tot slot, wie kocht wat bij de Aalsterse
detailhandelaars en tot waar reikte hun invloed? Hoofdstuk 7 gaat uitgebreid in op
de consumptieveranderingen, de relaties tussen stedelijke handelaars en rurale
1

Voor het continuüm, lees De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133 en Thoen, ‘Transitie en
economische ontwikkeling’, 147-174.
2
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 137 en Fontaine en Schlumbohm,
‘Household strategies’, 5.
3
Hoofdstuk 7.
4
Lees bijvoorbeeld Voskuil, ‘Boedelbeschrijvingen’, 30-58.
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huishoudens en de goederenstroom tussen stad en platteland. Ook de rol van de
rurale middelaars, de production pedlars, in de stroom tussen beide economieën
komt voor het voetlicht in dit laatste hoofdstuk.
In het besluit wordt allereerst het peasant continuüm en de vier onderzoeksvragen
hernomen.1 Daarna gebeurt de afweging tussen de vier vragen en de resultaten: in
hoeverre beantwoorden de bevindingen aan de beoogde doelstellingen? Tot slot
komt de terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de historiografie aan bod.
Dit is immers bepalend om de bijdrage van dit proefschrift aan de geschetste
debatten vast te stellen.
Figuur 1.1. De local economy in beeld gebracht

Bron: Joos De Momper II en Jan Breughel de oude, Vlaamse markt en wasplaats,
circa 1620, Museo National del Prado, Madrid

1

Over het profiel van de huishoudeconomie, de aard van de ‘commerciële netwerken, de werking van de
local economy en de relaties tussen de stad en de local economy.
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Figuur 1.1 geeft een interessant beeld van het kluwen dat deze studie wil ontwarren.
Een zeventiende-eeuws schilderij van Joos De Momper II en Jan Brueghel de Oude,
schetst een typisch landschapstafereel uit de Zuidelijke Nederlanden. Scènes van
productie, distributie en consumptie, én stromen tussen stad en platteland zijn op dit
doek verenigd.1
De drukke straten van de ‘centrale plaats’ vormen het toneel van distributie en
consumptie en staan in schril contrast met de relatieve rust in het pastorale
landschap. Wat onder meer opvalt, naast de grote oppervlakte die de wasplaats en
de bleekterreinen innemen, is de functie van de production pedlars die met paard en
kar de ‘stad’ betreden. Hun positie in het schilderij en de richting die Brueghel hen
laat uitgaan, doen immers vermoeden dat het om landslieden gaat. Waren deze
ambulante personen de link tussen stad en platteland? Hoe verhouden beide
entiteiten zich tot elkaar? Het zijn interessante vragen die in de loop van deze studie
zeker terugkomen.
Vooraleer over te gaan naar de twee grote onderzoeksdelen, is het van belang een
grondige methodologische toelichting van het onderzoeksgebied te geven. Rekening
houdend met het uitgangspunt, de marktgerichtheid van rurale huishoudens en de
economische stromen tussen stad en platteland, is Aalst en omgeving als
onderzoeksgebied geselecteerd.2
Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken, beantwoordt deze regio aan alle
vereisten verbonden aan zowel de bronnenanalyse als aan de onderzoeksvragen.
Niet alleen bevatten de lokale archieven een massa aan uitgebreide en
gedetailleerde, stedelijke en rurale boedels die de basis vormen van het
bronnencorpus.3 Ook voldoet de selectie van een kleine stad en het ommeland aan
de noodzaak om de ‘commerciële’ netwerken in hun geheel te bestuderen.4 Op die
manier worden in de volgende hoofdstukken bijna 660 huishoudens, gespreid over
een periode van een anderhalve eeuw, van dichtbij gevolgd.5

1

De figuren worden toegeschreven aan Brueghel. Het landschap met het kenmerkende violette timbre, is dan
weer van de hand van De Momper.
2
Meer duiding in hoofdstuk 3.
3
Zie hoofdstuk 2.
4
Stabel, ‘Town and Countryside’, 1-27 evenals Clark, Small towns en Epstein, Town and country.
5
Waarvan 300 rurale en 359 stedelijke gezinnen.
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Deze werkwijze laat toe de local economy in al haar aspecten te verbinden met de
stad en haar bewoners. Arbeids-, kapitaal- en goederenstromen tussen stad en
platteland komen op die manier goed in beeld.1

1

De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61-102. D’haeseleer, ‘The linen-market of Alost’, 135-143 als ook
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Proto-industrialization’, 243-262 en Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et
campagne’, 753-767. Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139-177. Vandenbroeke, ‘Proto-industry in
Flanders’, 102-117 en Vandenbroeke, ‘Levensstandaard en tewerkstelling’, 151-189. Vermoesen,
‘Entrepeneur versus spinner’, 293-301.
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Hoofdstuk 2. Bronnen en methodologie

What ’s in a name? Boedels, staten van goed…
Staten van goed zijn uit het sociaal-economisch en cultuur-historisch onderzoek niet
meer weg te denken. Sinds enkele decennia heeft een hele generatie historici,
heemkundigen en genealogen geproefd van de ontelbare mogelijkheden van deze
bron. Niet alleen over de Lage Landen, maar eveneens over andere regio’s van
West-Europa tot zelfs over de koloniën toe, verschijnen sinds 1980 uitgebreide
studies op basis van staten van goed, boedelbeschrijvingen, probate inventories en
inventaires après décès.1 De expertise van deze onderzoekers, hun studievelden en
vooral de kenmerken van deze bron vormen de leidraad van deze eerste paragraaf.
In het Nederlandstalige taalgebied circuleren een aantal benamingen van de bron die
echter geen synoniemen zijn. Staten van goed, inboedelbeschrijvingen en
wezenbundels maken inderdaad vaak deel uit van een zelfde archiefbestand, maar
verschillen toch sterk van elkaar. Dit onderzoek is echter grotendeels gebaseerd op
de analyse van staten van goed, hier ook boedels genoemd. Hoewel vrijwel elke
studie op basis van deze bronnen een eigen definitie hanteert,2 lijkt de communis
opinio daaronder te verstaan: ‘een inventaris van het fortuin dat een overledene
naliet en een schepenbank registreerde, met de intentie de vererving van dit fortuin
te regelen’.3 Die inventaris werd opgemaakt bij het overlijden van een persoon, het
sterfhuis, door de schepenbank van de jurisdictie waar de overledene woonde
(ratione loci). De redenen voor de opmaak zijn te zoeken in de omstandigheden van
de vererving, namelijk als er onder de erfgenamen halve of volle wezen waren (niet
noodzakelijk de kinderen van de overledene) of indien het sterfhuis een vrijgezel
was of als de erflater (het sterfhuis) deel was van een kinderloos echtpaar.4
1
Een belangrijk overzicht van de pioniers in zake het onderzoek op basis van staten van goed is te vinden in
Schuurman, ‘Probate inventories’, 19-31. Zie eveneens Van Koolbergen, ‘Ontwikkelingen’, 250-259.
Schuurman, ‘Probate inventory’, 19-28. Spufford, ‘The limitations’, 139-174. Zie ook Arkell, Evans en
Goose, When death en Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption. Verder ook Dibbits,
Vertrouwd bezit. Heel interessant is het onderzoek dat in het Nederlandse Meertens Instituut op basis van
boedels wordt gevoerd. Voor de Zuidelijke Nederlanden, lees Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde
van de onveranderlijkheid.
2
Libbrecht, Materiële cultuur, 8.
3
Thoen, Landbouwekonomie, 22.
4
Onder “halve of volle wezen” is te verstaan: respectievelijk één of beide ouders gestorven.
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De costuimen, het op schrift gesteld gewoonterecht van een bepaald gebied (hier
van het Land van Aalst), bevatten meestal de modaliteiten voor de opmaak van een
staat van goed. Zo behoorde de redactie aan de lokale schepenbank toe en
ressorteerde de procedure onder de (vrij)willige rechtspraak, wat niet betekent dat
ze niet verplicht was.1 Anderzijds toont onder meer Erik Thoen aan, dat bepaalde
families opteerden voor de opmaak van een staat van goed, omwille van een geschil
met de betrekking tot de vererving.2 De staat van goed was dan het resultaat van de
bemiddeling van een onafhankelijke partij tussen de erfgenamen om ‘uit de
verdeeldheid te geraken’.3
Een volgend aspect dat aandacht verdient, is het begrip meerderjarigheid. Hoewel
de leeftijdsgrens doorheen de tijd aan veranderingen onderhevig was, is de
informatie van de staten van goed uit de geselecteerde periode en voor het
behandelde onderzoeksgebied eenduidig: de grens lag consequent op vijfentwintig
jaar. Wie met andere woorden deze leeftijd had bereikt, werd door de griffier als
competent aanzien. Dit heeft als gevolg dat de bronnen met redelijke precisie
inlichtingen verschaffen over de leeftijd van de kinderen. In 1754 noteerde de
griffier de namen en leeftijd van de kinderen van Peeter De Haeck uit Gijzegem in
de staat van goed opgemaakt bij het overlijden van zijn vrouw Anna Francoise
Smekens. Isabella was toen drie jaar oud en Joanna Petronella pas elf maanden.4
Het blijft anderzijds meestal gissen naar de leeftijd van de volwassenen, aangezien
de omschrijving bij competente ouderdomme weinig ruimte laat voor concrete
duiding.5
Een laatste facet van de inhoudelijke omschrijving van boedels heeft belangrijke
repercussies voor dit onderzoek. Het handelt immers over de vererving van
fortuinen.6 Wat met de bezitlozen, of nog meer specifiek, met de thuislozen, de
bedelaars en de vagebonden? Er is inderdaad een grote kans dat de bewaarde staten
van goed niet de hele maatschappij dekken of dat bepaalde sociaal-economische
groepen oververtegenwoordigd zijn. De problematiek van het dark number of

1

Costumen vande twee steden, 129 en De Limburg-Stirum, Coutumes, 101-102.
Thoen, Landbouwekonomie, 23.
3
Hier de schepenbank.
4
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 127, Anna Francoise Smekens 1754.
5
Daarenboven duiken eveneens interessante fenomenen op, zoals het zogenaamde age heaping, waarbij de
leeftijd wordt afgerond als een veelvoud van tien. Het spreekt voor zich dat deze gegevens interessant kunnen
zijn voor demografisch onderzoek.
6
Meijers, Het ligurische erfrecht, III 50.
2

48

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

anders gesteld het representativiteitsvraagstuk zal dan ook verder in de tekst
uitgebreid aan bod komen.1
Genese van boedels
Hoewel niet voor ieder sterfgeval een boedel werd opgemaakt, zijn er toch
honderdduizenden staten van goed bewaard gebleven.2 Een van de grote troeven
van deze bron is de grote gelijkvormigheid over tijd en plaats en hoewel de
volgende hoofdstukken van toepassing zijn op het Land van Aalst, is het legitiem de
wettelijke context te extrapoleren naar andere gebieden.
Volgens de costuimen waren de houder(igge) of de directe nabestaanden verplicht
om binnen de 24 dagen na het overlijden van het sterfhuis, de naam van de
overledene, de datum van het overlijden, de namen en de leeftijd van de wezen te
melden aan de schepenen van de desbetreffende juridische omschrijving.3 Indien er
onder de erfgenamen wezen waren, dienden zich twee voogden te melden eveneens
binnen dezelfde 24 dagen.4 Die voogden vertegenwoordigden beide zijden van de
familie, langs de vaderskant (vooght paternele) en langs de moederszijde (vooght
maternele). Zij hadden tot 38 dagen na het overlijden van het sterfhuis de tijd om
een eed af te leggen bij de borghemeestre ende schepenen in de dorpen of de
weesheren of oppervoogden in de stad,5 waardoor ze officieel als voogd werden
erkend.6 In principe hadden de autoriteiten daarna nog 42 dagen respijt om de staat
van goed op te stellen. Een kleine steekproef leert echter dat afwijkingen eerder
regel dan uitzondering waren. Voor drie parochies en vier periodes zijn indien
bekend de datum van overlijden geplaatst naast de datum van opmaak (tabel 2.1).
Hieruit blijkt dat de autoriteiten pas zeven tot maximaal negen maanden na het
sterfgeval in actie schoten. Giovanni Libbrecht berekende in zijn studie over de
1

Waarin de problematiek van de representativiteit van de bronnen tegenover de gevestigde maatschappij, in
de meest letterlijke betekenis, wordt bestudeerd.
2
In het volgende hoofdstuk wordt de ratio aantal staten van goed en overlijdens onderzocht.
3
Houder (mannelijk) of houderigge (vrouwelijk): meestal wordt hiermee de langstlevende echtgeno(o)t(e)
bedoeld. In enkele gevallen, wanneer beide ouders overleden waren, kon dit een van de kinderen zijn of
indien het een vrijgezel betrof een dicht familielid. Houder(igge) betekent letterlijk bezitter of bezitster.
4
In de andere gevallen, namelijk bij sterfhuizen van kinderloze echtparen of vrijgezellen was dit niet het
geval.
5
De weesheren werden gekozen uit afgetreden schepenen. Vier edele heeren, weesheren ende oppervoogden
der stad en schependomme van Aelst, een griffier, een bode en twee bedienden vormden samen de
Wezenkamer die de belangen verdedigde van de minderjarigen en de onder toezicht staande personen ook
wel stadskinderen genoemd. Van Der Heyden, Geschiedenis, 26.
6
Bij sommige staten van goed zit er een apart document getiteld “acte vooghdije”, die de eedaflegging van
de voogden bevat.
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materiële cultuur van de achttiende-eeuwse Aalsterse stedelijke bevolking, dat voor
de periodes 1740-1744 en 1780-1784, het interval tussen overlijden van het
sterfhuis en de opmaak van de staat van goed gemiddeld zeven maanden bedroeg.1
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat in de staten van goed melding wordt
gemaakt van allerhande, dagdagelijkse kosten die de verwanten aangingen om in
hun levensonderhoud te voorzien in de periode tussen het overlijden van het
sterfhuis en de opmaak van de boedel.2
Tabel 2.1. Gemiddeld aantal maanden tussen overlijden en opmaak boedel,
Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
Periode
1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794

Gemiddeld aantal
maanden
7
8
9
8
Bron: databank

N
N totaal = 153
20
21
46
66

In de meeste lokale archieven komen staten van goed in twee vormen voor.3 De
minuten zijn de oorspronkelijke documenten. Het zijn de verslagen die door de
griffier, de schatter of andere officiële ambtsdragers of aangestelde experten ter
plekke werden opgesteld.4 Deze bronnen bevatten ontegensprekelijk de meeste
informatie. Daarnaast komen ook boedels in de zogenaamde registers voor. Dit zijn
kopieën van de minuten die door de griffier of zijn klerk met de nodige zorg in
grote registers, vaak ook wezenboeken genoemd, werden overgepend. In het
gunstigste geval verschillen deze afschriften nauwelijks van de minuten. Al te vaak
lieten de beambten echter gehele kapittels weg of maakten ze enkel een korte
samenvatting van de minuut. Het spreekt dan ook voor zich, dat voor dit onderzoek
enkel de minuten zijn weerhouden. Comparatieve analyses van de afschriften en

1

Libbrecht, Materiële cultuur, 14.
Zie verder in de tekst in de paragraaf over de Commer ende schulden. Over het rurale kredietaspect, lees
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 146.
3
Thoen, Landbouwekonomie, 17.
4
Lees ook Willems, Krediet, vertrouwen, 38 en Kamermans, Materiële cultuur, 37. Voor de Engelse context,
lees het eerste deel in Arkell, Evans en Goose, When death.
2
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minuten van Gijzegem, Herdersem en Hofstade toonden bovendien aan, dat er
vrijwel geen verschillen waren in aantal, tussen de regesten en de minuten.1
Redactie van boedels
Uit de volgende bondige beschrijving van de inhoud van een staat van goed, blijkt
de inherente rijkdom van deze bron. Daarenboven onderging de redactie doorheen
de tijd nauwelijks enige wijziging, waardoor de vergelijkbaarheid over
verschillende eeuwen is gewaarborgd. Allereerst vermeldde de griffier de
opdrachtgevers, vaak de langstlevende echtgeno(o)t(e),2 en de naam, de
sterftedatum en eventueel de naam en afkomst van de ouders van de overledene (in
de boedels vermeld als het sterfhuis). Soms maakt een staat melding van een
beroepsactiviteit.3 Vervolgens gaf de opsteller de namen en indien minderjarig, de
leeftijd van de erfgenamen. In de meeste gevallen zijn het de eigen (klein)kinderen
van het sterfhuis en de langstlevende echtgeno(o)t(e). Op een normatief niveau
bepaalden voornamelijk de costuimen wie de erfgenamen waren, wat ook door de
redacteurs werd erkend door de veelvuldige opname van de zinsnede ‘volghens
costume’.4 De overheid bevoegd voor de naleving van het gewoonterecht, situeerde
zich op het kasselrijniveau en aangezien het onderzoeksgebied integraal tot de
administratieve omschrijving de Twee steden en het Land van Aalst ressorteerde,
lijken verschillen in juridische omkadering van de verervingsprocedure uitgesloten.
Concreet kwamen allereerst de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen in
aanmerking en vervolgens de ‘staken’ (familieleden), vrienden en crediteuren.5
Daarnaast bepaalden ook testamenten of huwelijkscontracten hoe de vererving
diende te verlopen. Niettemin waren afwijkingen van het in de costuimen
gedecreteerde erfrecht, onder meer door een testament, slechts rechtsgeldig tot
maximaal een derde van de te vererven goederen.6 Tenslotte vermeldt de inleiding

1

SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nrs. 99-103 als ook Oud Archief Herdersem, staten van
goed, nrs. 44-51 en Oud Archief Hofstade, staten van goed, nrs. 7-8.
2
Ook wel houder(igge) genoemd.
3
Voornamelijk dan de stedelijke boedels. Een uitgebreide analyse die de problematiek van
beroepsvermeldingen behandelt is De Belder, ‘Beroep of bezit’, 257-279.
4
Meijers, Het ligurische erfrecht, III 50.
5
Dit gegeven vormt dan ook een interessante onderzoekspiste naar de sociale netwerken die huishoudens
opbouwden en meer algemeen naar het sociaal kapitaal van een gezin. Lees ook Adler en Kwon, ‘Social
capital’, 17 en Gaggio, ‘Do social historians need social capital?’, 499.
6
De Limburg-Stirum, Coutumes, 78-88 en 98-128.
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de namen van de voogden die voor de betrokken wezen zijn aangesteld en de
opstellers, meestal de schepenen en de griffier.1
Inhoud van boedels
De staat zelf kan in twee grote delen worden opgesplitst. Een eerste stuk omvat de
activa, de baten of de voordelen van het sterfhuis en in een tweede deel noteerde de
opsteller de passiva, de lasten of de schulden. In dit opzicht heeft de staat van goed
veel weg van een boekhoudkundig document, dat een momentopname van de
leefwereld van een huishouden weergeeft.2 In het stuk dat de activa van een
sterfhuis behandelt, maakte de griffier het onderscheid tussen het haeffelijck
voordeel en de gronden en erven.
Gronden en erven - Hier beschreef de opsteller minutieus de samenstelling van het
onroerende bezit met inbegrip van de zogenaamde bezette rentes.3 Zo vermeldde hij
achtereenvolgens de gronden en erven die het sterfhuis had geërfd van de eigen
familie of aangekocht vóór diens eventuele huwelijk, de goederen die het gezin had
verkregen tijdens het huwelijk en ten slotte de gronden en huizen die waren
verkocht, eveneens tijdens het huwelijk. Dit gebeurde telkens met de nodige
aandacht voor een eventuele belasting of hypotheek op de goederen. Die
opsomming was van belang voor de bepaling van het aandeel voor de erfgenamen
en de recompentie voor respectievelijk de langstlevende of de erfgenamen.4 Zo had
de langstlevende recht op de tochte costumier of rechte van tocht, een vorm van
vruchtgebruik op de onroerende goederen die door het sterfhuis waren overgeërfd
(1). Bovendien had hij/zij recht op de helft van de eigendom van de tijdens het
huwelijk verkregen goederen én het vruchtgebruik op de andere helft, waarvan het
bezit aan de overige erfgenamen toekwam (2). Indien er gronden, huizen of bezette
rentes die door het sterfhuis of de langstlevende waren overgeërfd, tijdens het
huwelijk werden verkocht, dienden respectievelijk de erfgenamen (voor onroerende
goederen overgeërfd door het sterfhuis) of de langstlevende (voor onroerende
1

Ook een analyse van de voogden en hun relatie tot het betrokken gezin, kan concrete informatie opleveren
over het sociaal kapitaal van huishoudens.
2
Dit heeft natuurlijk belangrijke repercussies voor het onderzoek. Zo zal later in dit onderzoek veel aandacht
besteed worden aan de wijze van de transformatie van stock naar flow van bijvoorbeeld de inboedel van een
sterfhuis. Zie daarvoor De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 29-79.
3
Vorm van hypothecaire lening, lees verder.
4
Recompentie of vergoeding.
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goederen overgeërfd door de langstlevende) vergoed te worden (3). Deze sommen
waarvan de oorsprong uitgebreid in de capittels van recompentie werden
beschreven, komen dan ook verder in de activa en passiva terug, afhankelijk van het
feit of de houder(igge) (de langstlevende) een vergoeding ontving of betaalde.
Hoewel de costuimen bijzonder helder geformuleerd zijn, blijkt uit de praktijk én
het normatieve recht zelf, dat er enige speling mogelijk was. Het is dan ook
aangewezen om de inhoud van deze rechtsbronnen te omschrijven als semidwingend en de particulariteit van elke staat van goed steeds voor ogen te houden.
De onroerende goederen, ook de zogenaamde behuisde hofstedes, werden steeds
uitgedrukt in een oppervlaktemaat.1 Enkel wanneer er een vergoeding of
recompentie in het spel was, gaf de griffier ook de reële waarde van het goed weer.2
Voor de stedelijke huizen soo het selve met alle sienelijcke en onsienelijcke
servituten, aerd, wortel en nagelvastgestaen ende gelegen is, zijn er wel prijzen
beschikbaar. De bezette rentes daarentegen, werden in geld uitgedrukt en de
vermelding uitgebreid met gedetailleerde informatie over het jaar van de koop of
het transport van de rente, de verkoper(s) en hun woonplaats, de koers (croise of
rentevoet) uitgedrukt in een percentage of tegen den penninck, het onroerend goed
waarop de rente was bezet en tenslotte het verschuldigde bedrag.3 Omdat dit
kredietinstrument onlosmakelijk met onroerende goederen was verbonden,
ressorteerden de bezette rentes onder het kapittel van de erven en gronden in de
staten van goed.4
Hoewel de boedels heel wat informatie geven over onroerende goederen, vermelden
ze slechts zelden het totale grondbezit van een huishouden, enkel wanneer de
vererving daar aanleiding toe gaf. Zo geven staten van goed die opgemaakt zijn na
het overlijden van een weduwe of weduwnaar, wel alle onroerende goederen weer.
In het geval er een partner overbleef, noteerde de griffier enkel de gronden die het
sterfhuis had geërfd en de onroerende goederen die beide partners tijdens het
huwelijk hadden verkregen. Goederen die de langstlevende toekwamen, worden dan
ook enkel opgenomen indien er een bepaalde vergoeding moest betaald worden. Het
1

In bunder, dagwand, roeden en vierkante voeten.
Vermoedelijk baseerde de griffier zich op de verkoopswaardes, zoals die in de ‘wettelijke passeringen’, of
vrijwillige rechtspraak voorkwamen.
3
Een rentekoper had steeds de optie om zijn verkregen rente door te verkopen of te transporteren. Aangezien
een rentekoper in geen geval zijn kapitaal kon terugeisen van de renteverkoper, betekende het transport van
een rente, een zekere waarborg voor rentekopers. In geval van nood hadden ze de mogelijkheid hun
geïnvesteerde kapitaal min of meer te recupereren.
4
Door het feit dat een onroerend goed als onderpand door een renteverkoper werd ingebracht.
2
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is dan ook niet geheel zonder risico om op basis van boedels het grondbezit te
bestuderen.
Haeffelijck voordeel – Dit kapittel vormt een bont geheel, gaande van de roerende
goederen, de voorraden, de waarde van huizen en andere gebouwen (maar niet de
gronden

waarop

zij

stonden)

tot

vorderingen

en

kapitaalproducten

1

(waardepapieren). In de eerste plaats richtten de opmakers zich naar de waarde van
de gebouwen. Veelal gaf de griffier dan de waarde mee van de behuisde hofstede,
de schuur, de stallen, de hopast, de bakoven enzovoort. Bijkomende inlichtingen
maken het mogelijk de onroerende goederen ruimtelijk te situeren. In de staten van
goed afkomstig van het platteland blijft die beschrijving meestal beperkt tot de
vermelding van de buurt of het gehucht, zelden van de straat. De buren worden
daarentegen wel opgegeven, hoewel niet altijd duidelijk is of het de grondgebruiker,
dan wel de grondbezitter betreft. Vooral de stedelijke bronnen zijn de onderzoeker
gunstig gezind. Zo vermeldt de staat van goed van Michael Coeck een huis ‘van
ouds genaempt den gulden hop, soo hetzelve gestaen ende gelegen is binnen dese
stadt, omtrent de collegiale kercke, d’oost zeyde het naervolgende huys, de west
zeyde het huis de merminne van Jan Baptist Dherdt, van achtercommende het huis
genaempt den coning van denemarcken’.2
Uit de vermelding in staende waerde of in ligghende waerde, kan men opmaken of
de gebouwen werden verkregen respectievelijk door overerving van de zijde van het
sterfhuis of in het huwelijk. In het laatste geval was het desbetreffende gebouw
gedeeltelijk eigendom van de partner en werd het gedeelte van die partner niet in
rekening gebracht.3
Vervolgens kwam de inboedel aan de beurt, waarbij er afhankelijk van de ijver van
de opstellers een uitgebreide opsomming – gebruik makend van een schattingslijst
of acte prijsij – of een summiere samenvatting van de spullen volgde.4 Niet alleen
gebruiksvoorwerpen, ook kapitaalgoederen en voorraden passeerden de revue en

1

Zie de vorige paragrafen.
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1908, Michael Coeck 1790.
3
Uit de boedels blijkt dat de lagere prijs overeenkwam met een derde van de geschatte prijs. Vermoedelijk
omvat dit de helft van de totale waarde, vermeerderd met de vergoeding voor het vruchtgebruik.
4
Hier duikt het zogenaamde “woord-probleem” op. Dit duidt op de moeilijkheden waarmee onderzoekers
worden geconfronteerd bij de analyse van spullen. Enkele voorbeelden: in een lijst komen achtereenvolgens
sargien, slaaplakens en tinnen voorwerpen voor. Voor de onderzoeker is het echter onduidelijk hoeveel
sargien en slaaplakens en welke voorwerpen precies! Lees onder meer Schuurman, ‘Probate inventories’.
2

54

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

geven aldus een inkijk in het economische leven van een gezin.1 Daarnaast somde
de griffier ook de kapitaalproducten en de vorderingen op die iets onthullen over het
financiële vermogen en de economische relaties die huishoudens onderhielden.2
Tenslotte maakten de vergoedingen die bepaald werden in het capittel van
recompentie het rijtje af.
Commer ende schulden – In de meeste boedels komen steeds dezelfde schulden
terug. In de eerste plaats geeft de griffier de kosten van de begrafenis of funerallien
weer. Zo kan achterhaald worden wat de schuld was aan de pastoor, de koster en de
grafmaker of hoeveel een doodskist of lichter kostte. Vaak bevatten de staten van
goed ook de vorderingen van de chirurgijn, doctor of zelfs apotheker.3 Daarnaast
duikt in de bronnen zelfs de fiscus op. Vele boedels vermelden immers
achterstallige schulden op het koegeld, de settingen of het maalgeld. In de Aalsterse
boedels komen het zogenaamde huisgeld – een typische stedelijke directe belasting
– en allerhande accijnzen voor.4
Lange termijnschulden komen voor in de vorm van obligaties, pachten en erf-, lijfen losrentes. De boedels geven vaak minitieus weer wat de schuld inhield, wanneer
de aflossing gebeurde enzovoort.5 Verder zijn er kleine vorderingen voor het
levensonderhoud, de aankoop van goederen en diensten en het betalen van arbeid.
In de laatste regels van de staat vermeldt de griffier wat de kosten waren voor de
opmaak van het document. Hijzelf, de schepenen, de burgemeester en de voogden
ontvingen namelijk een vergoeding voor hun toedracht in de opmaak van de staat
van goed. De zogenaamde pro deo’s vormen hierop een uitzondering. Staten van
goed die voor god werden opgesteld, waren vrij van registratiekosten. Het blijft
evenwel onduidelijk waarop de beambten zich baseerden om een staat als pro deo te
bestempelen. Men kan er vanuit gaan dat de beperkte financiële draagkracht van de
erfgenamen een belangrijke factor was.

1

Bijvoorbeeld een weefgetouw, brouwketels, een ploeg etcetera.
Onder kapitaalproducten ressorteren onder andere obligaties en rentes. Vorderingen omvatten allerlei
schulden en tegoeden voor arbeid, maar ook voor de aan- en verkoop van levensmiddelen, textiel, …
3
Die vermeldingen maken een netwerkanalyse met het oog op de reikwijdte van een verzorgingsgebied
mogelijk. Lees daarvoor hoofdstuk 3 en Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 422.
4
Een aantal van deze belastingen worden uitgebreid behandeld in de volgende hoofdstukken.
5
Voor de Engelse context in de zestiende en zeventiende eeuw: vergelijk met Spufford, ‘Long-term rural
credit’, 213. Lees ook Aerts, ‘Geld, krediet en financiën’, 33 en Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale
economie, 7.
2
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Prijsij, caveling, liquidatie en venditie – Naast de eigenlijke staat van goed bestaan
er

een

reeks

documenten

die

ofwel

een

aanvulling

vormen

op

de

boedelbeschrijving, ofwel een inkijk geven op de situatie na de opmaak van de
eerste documenten. De interessantste stukken zijn ontegensprekelijk de acte prijsij
en de acte venditie. Bij een groot aantal staten vindt de onderzoeker een
zogenaamde acte prijsij of schattingslijst opgesteld door beëdigde kenners,
bijvoorbeeld een meester-timmerman, een meester-metselaar of een meestergoudsmid. De onderwerpen van die schattingslijsten variëren van het woonhuis, het
werkhuis, de schuur en de stallen, over de potten en de pannen inde keuken
bevonden, tot en met een trouwring. Hierdoor vormt de acte prijsij een niet te
versmaden document voor de studie van de materiële cultuur van gezinnen en bij
uitbreiding van de economische activiteiten van haar leden. Ook de acte venditie
geeft in deze aspecten enige inkijk.1 Indien de erfgenamen opteerden voor
gedeeltelijke of volledige verkoop van de inboedel werd immers een openbare
veiling georganiseerd, waar de spullen maar eveneens voorraden werden
afgeroepen.2
De laatste documenten volgen in principe na de opmaak van de boedelbeschrijving
en bepalen het verdere verloop van de vererving. Zo geeft de staet ende caveling, de
verdeling van het fortuin tussen de verschillende erfgenamen weer. Een boeiende
onderzoeksvraag kan dan ook de problematiek van de bedrijfscontinuïteit over
verschillende generaties zijn. Ook de staet ende liquidatie volgde op de eigenlijke
staat van goed en beschrijft de ‘opheffing’ van een boedel of anders geformuleerd,
de afhandeling van de baten en de schulden van een sterfhuis. Het spreekt voor zich
dat beide documenten vooral voorkwamen na de redactie van een staat van goed
van een weduwe of een weduwnaar. In deze gevallen opteerden de erfgenamen voor
de verdeling van het fortuin.
Een laatste bron heeft in se weinig met de boedels te maken, maar kan wel enig licht
werpen op de dynamiek binnen een gezin. De rekeningen van de voogden geven
immers de uitgaven en inkomsten van de betrokken wezen, die onder de hoede van
de wettelijke voogden stonden. Deze laatsten dienden hun boekhouding zorgvuldig
1

In samenwerking met Ilja Van Damme, loopt een onderzoek op basis van deze rurale vendities onder de
titel ‘Recycling as a way of life: public auctions in the surroundings of Aalst (late 18th century)’.
2
Bovendien vermelden deze documenten ook de naam en soms zelfs de afkomst van de hoogste bieder,
waardoor deze bron interessante mogelijkheden biedt voor een studie van consumentencircuits en de
mogelijke verschillen in preferenties tussen stad en platteland. Wat zich reeds uit in de formele verschillen
tussen een stedelijke en een rurale venditie, waarbij beëdigde personen (uit de ambachten?) de stedelijke
openbare verkopen voor hun rekening namen. Zie ook Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439-468.
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bij te houden en ter controle aan de oppervoogden voor te leggen. Het spreekt voor
zich dat deze bronnen interessante informatie kunnen opleveren over bijvoorbeeld
opleiding, school- of leergeld van de wezen.1 Bovendien is het mogelijk de acties
van de voogden gedurende verschillende jaren te volgen, tot de wettelijke
meerderjarigheid van de betrokken wezen.
Figuur 2.1. Fragment uit een acte venditie, Erembodegem 1788

Bron: SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1407, Jacquelina Van
Landuyt 1788

1

Op die manier kunnen boedels bijdragen aan het onderzoek rond leerpraktijken, lees onder meer De Munck,
Leerpraktijken.
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Boedels in het historisch onderzoek
Het gebruik van de staten van goed in het historisch onderzoek kende een langzame
start. Weliswaar waren genealogen als snel overtuigd van de waarde van de boedels
voor de gezinsstudie, historici gebruikten de bron meestal to clarify certain points.1
In die zin is de ontwikkeling van de staten van goed als studieobject vergelijkbaar
met het onderzoek naar parochieregisters die gegevens bevatten over doopsels,
huwelijken en overlijdens.2 Het is onbegonnen werk om zelfs maar een eerste
aanzet te geven, de voornaamste auteurs die boedels hanteerden op te sommen. Het
lijkt eerder aangewezen een aantal thema’s naar voor te schuiven, die met behulp
van boedels werden bestudeerd. Zo geeft Anton Schuurman drie clusters van
onderzoek die sinds enkele decennia van belang zijn.3 Allereerst en waarschijnlijk
het meest voor de hand liggende, is het onderzoek naar het dagelijkse leven en meer
concreet de materiële cultuur.4 Op basis van de vermeldingen van roerende
goederen trachtten historici innovatie- en diffusieprocessen van bepaalde spullen en
consumptieartikelen op te sporen. Andere studies hadden oog voor verschillen
tussen bepaalde sociale groepen.5
Een volgende cluster concentreert zich op de ontwikkeling van de welvaart van
bepaalde groepen. Zij laten daardoor een ander licht schijnen op een materie die zo
vaak op basis van prijzen- en loongegevens is benaderd.6 Tenslotte is er een
amalgaam van onderzoeken rond de economische ontwikkeling van sectoren of
meer algemeen van de economische geschiedenis van regio’s. Onderwerpen als de
kredietwerking, de kapitaalmarkt, de productiviteit enz. kennen een enorme
populariteit in het huidig historiografisch landschap, vooral wat agrarische entiteiten
betreft.7
1

Schuurman, ‘Probate inventories’, 19.
De studie van de parochieregisters kende een enorme vlucht, na de introductie van de methode van Louis
Henry.
3
Schuurman, ‘Probate inventories’, 22 en volgende. De bundel van Arkell, Evans, en Goose, When death,
vormt een interessante inleiding op de verschillende mogelijkheden van boedels in het historisch onderzoek.
Zie ook Daelemans, Bronnen.
4
Enkele standaardwerken zijn Schelstraete, Kintaert, en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid en
Kamermans, Materiële cultuur.
5
Zie onder meer: Voskuil, ‘Boedelbeschrijvingen’, 30-58. Deze studies zijn vaak schatplichtig aan Elias, Het
civilisatieproces en Muchembled, De uitvinding van de moderne mens.
6
Zie bijvoorbeeld Thoen, Landbouwekonomie of Wilssens, Bevolkingsdruk, 44.
7
Overton, ‘Estimating Crop Yields’, 363-378 of Overton, ‘English Probate inventories’, 205-215. Overton,
‘Probate Inventories’, 167-94. Een interessante bijdrage over het onderzoeksgebied is Van Isterdael,
‘Landbouwstrukturen’, 269-308. Anderzijds zijn er weinig studies met een gecombineerd stedelijk-ruraal
perspectief.
2
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Sinds enige tijd lijken deze indelingen aan waarde te verliezen. Verschillende
historici focussen namelijk op de hele boedel en proberen zo de huishoudeconomie
te reconstrueren.1 Hiervoor maken onderzoekers ook gebruik van de zogenaamde
memorieboeken en huishoudjournalen. Verderop in het hoofdstuk komen deze
unieke bronnen kort voor het voetlicht.2
Steekproef en selectie
In een utopische drang naar volledigheid laat een historicus zich zelden uit zijn lood
slaan door een grote hoeveelheid bronnenmateriaal. Maar in dit geval leek de strijd
met de aantallen geschept papier bij voorbaat verloren. Als voorbeeld – en excuus –
kan de lengte van de reeks staten van goed van bv. Liedekerke-Denderleeuw
aangewend worden.3 Negen meter archief voor slechts twee geografische
omschrijvingen doen zelfs de meest vlijtige bijen onder de historici schrikken.
Het leek dan ook aangewezen om op basis van steekproeven het uitgestrekte archief
te benaderen. Zo werden alle staten van goed van het onderzoeksgebied onderzocht
voor de periodes 1650-1654; 1700-1704; 1750-1754 en 1790-1794.4 De bestudeerde
regio omvat naast de stad Aalst, ook de dorpen Erembodegem, Gijzegem,
Herdersem en Hofstade.5 Naast praktische overwegingen, alle archiefbestanden
bevinden zich in het Aalsterse stadsarchief, is de selectie ingegeven door het
regionale perspectief van dit onderzoek.6 Aangezien de ‘commerciële’ netwerken
tussen de gezinnen én de relaties tussen de local economy én de stad de revue
passeren, is een dergelijke selectie voor deze studie onontbeerlijk. Bovendien kon er
een beroep gedaan worden op de uitgebreide literatuur die over het
onderzoeksgebied is verschenen.7

1
Zie onder meer de studies van Jan De Vries. Daarnaast ook Overton, Whittle, Dean, en Hann, Production
and consumption.
2
Enkele interessante studies op basis van deze bron zijn: De Vlieger-De Wilde, ‘Adellijke consumptie en
levensstijl’, 31-52 of De Vlieger-De Wilde, Adellijke levensstijl. En natuurlijk ook Lambrecht, Een grote
hoeve als ook Lambrecht, ‘Slave to the wage’, 32-48. Verder Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261 en
tot slot Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie.
3
Met dank aan Herman Van Isterdael voor deze informatie.
4
Alle staten van goed die opgemaakt zijn tijdens deze periodes.
5
Deze regio komt eveneens uitgebreid aan bod in Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling.
6
Lees het vorige hoofdstuk.
7
Van Isterdael, Bibliografie van de gemeenten, geeft een stand van het onderzoek tot 1983. Daarnaast
verschijnt er regelmatig een overzicht in Het Land van Aalst, opgesteld door Georges Vande Winkel en
Wilfried Vernaeve.
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Kaart 2.1. Het onderzoeksgebied

Bron: databank
Het moet gezegd dat de lokale literatuur dit onderzoek ontzettend gunstig gezind
was. Enkele auteurs zoals Jozef De Brouwer en Herman Van Isterdael maakten
immers gebruik van boedels voor hun eigen studies over respectievelijk de
materiële cultuur en de landbouwgeschiedenis.1 Het uitgebreide onderzoeksgebied
is dan ook in kaart 2.1 afgebeeld. Het zwarte gebied stelt de stad Aalst voor,
weliswaar met de praterijen Mijlbeek en Schaarbeek die niet in de databank zijn
opgenomen. In het donkergrijs zijn alle rurale gebieden afgebeeld die eveneens
verwerkt zijn in het bestand. Over de dorpen in het lichtgrijs is er literatuur
1

De Brouwer, ‘Aanvullende familiale bedrijvigheden’, 273-277. De Brouwer, ‘Huisraad te Lede’, 287-288.
De Brouwer, ‘De staten van goed’, 1-48. De Brouwer, Bijdrage tot de parochiale geschiedenis van Haaltert,
De Brouwer, ‘Demografische en sociaal-ekonomische evolutie van Haaltert’, 49-83, De Brouwer,
Geschiedenis van de gemeente Hofstade, De Brouwer, ‘Geschiedenis van Impe’, 5-94.
Evenals Libbrecht, Materiële cultuur: stedelijke boedels.
Van Isterdael, Belasting en Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 269-308: boedels van Berchem, Erpe,
Okegem, Serskamp en St.-Maria-Horebeke.
Boedels uit Moorsel: http://www.geneamoorsel.be/TNG/.
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beschikbaar waarin op voldoende kritische wijze, met boedels is gewerkt. Die
bijkomende ‘databank’ levert de voor statistische bewerkingen broodnodige grote
getallen. Zo zijn de studies van Herman Van Isterdael gebaseerd op ongeveer 3000
boedels.1
Uit de archiefbestanden van Aalst, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en
Hofstade zijn alle boedels onderzocht die werden opgemaakt in vier vijfjarige
periodes. Enkel wanneer er binnen die periodes staten voorkwamen van beide
partners, wanneer bijvoorbeeld iemand stierf kort na zijn of haar partner, werd
slechts één staat weerhouden. Vóór deze eerste steekproef (1650-1654) is de
bewaring van staten van goed afkomstig uit de regio redelijk problematisch,
waardoor de betrouwbaarheid niet te garanderen is. Na 1794 is de impact van de
regiemwisseling in de administratieve neerslag dusdanig, dat een comparatieve
analyse niet mogelijk bleek.
Tabel 2.2. De geselecteerde boedels per entiteit en per periode
Periode
1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794
N

Aalst
58
68
104
129
359

Erembodegem Gijzegem
16
3
28
9
49
13
54
9
147
34
Bron: databank

Herdersem Hofstade
1
16
8
4
16
17
23
34
48
71

N
94
117
199
249
659

Tabel 2.2 geeft de verdeling van het aantal staten van goed over de verschillende
entiteiten en periodes weer. Uiteindelijk zijn 300 rurale boedels en 359 stedelijke
staten van goed in een databank verwerkt. De staten van goed zijn echter niet
gelijkmatig over de verschillende periodes verdeeld. Deze scheeftrekking kan, in
combinatie met de representativiteit van de selectie, een hypotheek leggen op de
bewijsvoering in de volgende hoofdstukken. De ‘kwetsbaarheid’ van de selectie
komt dan ook uitgebreid aan bod in de volgende paragrafen en wordt bovendien
vergeleken met andere boedelstudies.2

1
2

Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 292.
Zoals Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 15-25.
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Representativiteit van de selectie
Sterfhuizen en overlijdens – Elke onderzoeker die de boedels hanteert – voor de
studie van de ontwikkeling van de materiële cultuur van een bergdorp in de
zestiende eeuw tot de evolutie van intensiveringsfases van stedelijke investeringen
op het platteland in de achttiende eeuw – poogt in meer of mindere mate een
verantwoording af te leggen voor de beoogde selectiemethode. In deze studie is niet
geopteerd voor een a priori selectiecriterium, enkel een chronologische en
geografische afbakening bepalen de steekproef.1 Het is dan ook de intentie om de
randomness of contingentie van die steekproef naar waarde te schatten.2 Daarom
staat in de volgende pagina’s de verhouding tussen enerzijds de sterfhuizen uit de
boedels en anderzijds de overledenen, de huishoudens, de bevolking en de
belastingbetalers in algemene zin centraal. Deze analyse toont immers de waarde of
tekortkomingen van dit boedelonderzoek aan.
Tabel 2.3. Verhouding gemiddeld aantal boedels en overlijdens per jaar,
Erembodegem en Moorsel 1645-1794
Overlijdens
Boedels
%
1645-1654
22
3
14
1695-1704
66
9
14
1745-1754
96
22
23
1785-1794
118
17
14
Bron: databank en SAA, Oud Archief Moorsel, staten van goed: nrs. 51; 53; 59-60
en 633
Sterven is spreekwoordelijk althans, doodnormaal. Dat juist deze gebeurtenis aan de
basis ligt van de redactie van staten van goed, heeft tot gevolg dat er een relatie
bestaat tussen het aantal overlijdens binnen een bepaalde geografische omschrijving
en het aantal boedels. Voor twee parochies, de administratieve omschrijving
waarbinnen zowel de overlijdens in de parochieregisters werden opgetekend alsook
de staten van goed in het archief van de schepenbank verzeilden, werden het aantal
overlijdens en het corresponderende aantal boedels vergeleken (tabel 2.3). Om de
1

Een andere methode is bijvoorbeeld enkel boedels van wevers te selecteren.
Juist het toeval vormt hier dus het criterium. Het komt er dus op aan om te analyseren hoe representatief de
steekproef – geselecteerd door het toeval – hier is.
3
Voor Erembodegem waren er geen gegevens beschikbaar voor de periode 1645-1654, wat het ongewoon
lage gemiddelde sterftecijfer verklaart.
2
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vergelijking enigszins te laten opgaan, is in tabel 2.3 de periodisering aangepast.1
Dit is te rechtvaardigen omdat verschillende staten van goed pas enige tijd na het
overlijden van het sterfhuis werden opgemaakt.
Om de waarde van de steekproef te testen, zijn de gegevens vergeleken met de
studie over het Land van Nevele, nabij Gent.2 Voor de periode tot 1660 komen de
Nevelse onderzoekers aan een verhouding van vijf percent, wat betekent dat slechts
voor één overlijden op twintig, een staat werd opgemaakt. Met veertien percent
klokt de Aalsterse steekproef merkelijk beter af. Ook voor de volgende periode tot
ongeveer 1710 stijgt het percentage voor Nevele niet boven de tien percent,
tegenover veertien percent voor Erembodegem en Moorsel. In de eerste helft van de
achttiende eeuw is in het Land van Nevele voor achttien geregistreerde overlijdens
op honderd een boedel opgemaakt. Bij vergelijking scoort de periode 1745-1754 in
het Aalsterse nog beter met 23 percent. In de tweede helft van de achttiende eeuw
daalde de verhouding naar twaalf percent voor het Land van Nevele en veertien
percent voor de Aalsterse dorpen.
Op het eerste gezicht lijkt tabel 2.3 nauwelijks een statistische verantwoording te
geven voor eender welke studie op basis van boedels. Toch zijn er twee argumenten
die deze pijnlijke situatie kunnen verzachten en zelfs rechtvaardigen. Zo was er
voor veel sterfgevallen geen aanleiding om een staat van goed op te maken.
Aangezien in de onderzochte periode de kindersterfte nog ontzettend hoog lag,
vertekent dit het percentage boedels per overlijdens. Daarnaast omschrijft de inhoud
van een boedel meestal de situatie van een gezin, waardoor het meer aangewezen is
om de verhouding van het aantal huishoudens en het aantal staten van goed te
onderzoeken.
Sterfhuizen en huishoudens – De exacte bepaling van het aantal huishoudens in een
bepaalde omschrijving is allesbehalve evident. Aangezien bevolkingstellingen voor
het grootste gedeelte van de onderzochte periode ontbreken, is gebruik gemaakt van
de belastingkohieren, de zogenaamde pointingen of settingen. Op de concrete
inhoud, de mogelijkheden en de kenmerken van deze bron wordt verder in de tekst
uitgebreid ingegaan, maar in ieder geval, van belang is dat de belastinginner per
gezinshoofd het verschuldigde bedrag vermeldde. Indien nu alle huishoudens
verplicht waren om bij te dragen, dan komt het aantal belastingbetalers overeen met
1
2

Er is geopteerd voor een uitbreiding tot tienjarige periodes, in plaats van vijfjarige periodes.
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 19.
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het aantal huishoudens!1 Volgens Danny Lamarcq, was dit inderdaad het geval.2
Bovendien leert de vergelijking met een beschikbare status animarum dat deze
methode gerechtvaardigd is.3 Zo telde Erembodegem volgens het belastingkohier
van 1749 circa 375 gezinnen.4 In 1754, het jaar waarin de status werd opgesteld,
kwam de geestelijke overheid uit op 378 huishoudens. Spijtig genoeg kan de
verhouding tussen huishoudens en boedels, onmogelijk berekend worden op basis
van enkele kohieren of stati, aangezien dit een generatieperspectief vereist.
Daarvoor moet de onderzoeksperiode ingedeeld worden in deelperiodes van circa
28 jaar, de tijdspanne waarop een generatie zich gemiddeld vernieuwt. Hiervoor zijn
er onvoldoende gezinsaantallen voorhanden, om met relatieve zekerheid de
verhouding te onderzoeken. Daarom wordt verwezen naar de studie over het Land
van Nevele, waar de vergelijking wel is uitgevoerd (tabel 2.4).
Tabel 2.4. Verhouding tussen aantal boedels en huishoudens, Nevele 1640-1795
Huishoudens
Boedels
%
1640-1669
274
85
31
1670-1699
298
165
55
1700-1729
300
200
67
1730-1759
408
250
61
1760-1795
589
305
52
Bron: Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 20
Uit tabel 2.4 blijkt dat voor minimum ongeveer een derde van alle huishoudens een
staat van goed is opgesteld (1640-1669). De eerste helft van de achttiende eeuw
scoort opnieuw het best met ongeveer twee staten van goed per drie huishoudens.
Indien rekening wordt gehouden met de resultaten van tabel 2.3 en de vergelijking
met het Land van Nevele wordt doorgetrokken, dan is de situatie in het Aalsterse
waarschijnlijk nog positiever.
Sterfhuizen en totale bevolking – De onderzochte periodes zijn gesitueerd in een
tijdspanne van ongeveer 150 jaar. Het is daarom evident dat ook de demografische
1

Er waren natuurlijk uitzonderingen: arme gezinnen waren bijvoorbeeld vrijgesteld, maar stonden wél
vermeld in de lijsten.
2
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139-177.
3
Meert, Gezinstoestand. Dit werk bevat de uitgave van enkele stati. Lees ook De Brouwer, Demografische
evolutie, 120.
4
Lees ook De Brouwer, Demografische evolutie, 117 alsook De Brouwer, ‘De demografische evolutie’, 1453.
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1

bronnenmateriaal. Idealiter zou het aantal boedels rechtevenredig moeten toe- of
afnemen, naargelang van de evolutie van de bevolking.2 Het spreekt echter voor
zich dat de lokale archieven onderhevig waren aan allerhande externe factoren, die
het bronnenbestand beïnvloedden. Om na te gaan hoe het bevolkingstotaal en het
aantal staten van goed zich onderling verhouden, is het aantal boedels per capita (in
%) voor Erembodegem berekend (grafiek 2.1).
Grafiek 2.1. Aantal boedels per capita, Erembodegem 1650-1790
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Rekening houdend met de rurale bevolkingsgroei gedurende de onderzochte
periode, die in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod komt, neemt het
achttiende-eeuwse boedelbestand meer dan evenredig toe. Voor de eerste twee
proefperiodes daarentegen, zijn er absoluut en relatief minder staten van goed
beschikbaar.
Voor de zeventiende eeuw is de archiefsituatie voor de stad Aalst intra muros,
minder rooskleurig (grafiek 2.2). Zo neemt het aantal boedels minder sterk toe dan
op het platteland. Bovendien is er sprake van een scheeftrekking tussen de stad
binnen de muren en de praterijen, waarbij de archiefsituatie van de buitengebieden
1
2

Lees Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling.
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 20-21.
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een merkelijk betere ontwikkeling kende dan de binnenstad.1 De absolute toename
van het aantal staten van goed moet dus voor een groot deel aan de praterijen
worden toegeschreven.2 In de achttiende eeuw verloopt de archiefontwikkeling iets
positiever.
Grafiek 2.2. Aantal boedels per capita, Aalst met praterijen en Nieuwerkerken
1650-1790
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Bron: databank en SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nrs. 1774-1778; 18161819; 1866-1870 en 1906-1912
De historicus kan echter nauwelijks genoegdoening nemen met een weinigzeggende
omschrijving als ‘bevolking’, ontdaan van enige vorm van sociaal-economische
stratificering. Daarvoor is geopteerd om de gezinnen uit de selectie in de volgende
paragraaf te vergelijken met de huishoudens opgenomen in de belastinglijsten.3 Op
die manier komt de sociaal-economische spreiding van de selectie voor het
voetlicht.

1

Een hypothese voor deze scheeftrekking is de toenemende polarisering van de stadsbevolking aan het einde
van het ancien regime. Hierbij kwamen minder huishoudens in aanmerking voor de redactie van een boedel.
Vooral de allerarmsten en de superrijken zijn dan minder in de staten van goed terug te vinden. Verder
onderzoek zal deze stelling naar waarde testen.
2
Zoals het geval is voor Erembodegem.
3
Lees onder andere Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 54 als ook Lamarcq, ‘Een kwantitatieve
benadering’, 141.

66

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Sterfhuizen en belastingplichtigen – Tot dusver werd er geen enkel sociaaleconomisch onderscheid gemaakt tussen de gezinnen en werd enkel de absolute
evolutie van de sterfgevallen, de huishoudens en de hele bevolking afgezet
tegenover de kwantitatieve ontwikkeling van het archiefmateriaal.1
Om enigszins een beeld te krijgen van de sociaal-economische representativiteit van
de steekproeven, zijn de huishoudens uit de boedels opgespoord in de
bovengenoemde belastingskohieren of settingen.2 Uit eerder onderzoek is reeds
gebleken dat de settingen vrijwel alle huishoudens uit een dorp coverden.3 Maar is
het opportuun om settingen met elkaar te vergelijken? Het is immers mogelijk dat
temporele verschillen in de aanslagvoet, de ‘opbouw’ van de belastinglijst grondig
wijzigde.4
Analyses van de belastinglijsten zelf laten geen eenduidige evolutie zien. De
beperkte gegevens tonen een stabiele evolutie tot 1750.5 In de tweede helft van de
achttiende eeuw gebeurde een vorm van contractie, zoals aangetoond door de
zogenaamde ‘boxplot’, ‘snorredoos’ of ‘doosdiagram’.6 Grafiek 2.3 geeft eerst een
algemeen beeld van de spreiding van de belastingbetalers en zoemt in de onderste
deelgrafiek in op ongeveer drie kwart van de rurale bevolking.7
Alle spreidingsmaten ondervonden ongeveer een zelfde afname. Vermoedelijk ligt
de areaalversnippering die zich naar het einde van de achttiende eeuw duidelijk
begon te manifesteren, aan de basis van deze ontwikkeling.8 Hoewel moet
benadrukt worden dat dergelijke analyses op veel grotere schaal nodig zijn, is het
voor dit onderzoek voldoende om de waarde van deze belastinglijsten te
bevestigen.9

1

Lees voor meer achtergrond: De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205-266 als ook Schuurman, ‘Probate
inventory’, 19-28 en Schuurman, ‘Probate inventories’, 19-31.
2
Zie eveneens Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 20-21.
3
Zoals reeds vermeld, bleek uit het onderzoek van Danny Lamarcq dat in vrijwel alle onderzochte dorpen,
alle huishoudens in de belastingskohieren voorkwamen. Lees daarvoor Lamarcq, ‘Een kwantitatieve
benadering’, 139-177.
4
Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, 113 en Degryse, ‘Politiek-institutionele en sociaal-economische
geschiedenis’, 85-101.
5
Er wordt in navolging van Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 54-63, dat de ontwikkelingen in de
stedelijke belastingslijsten weergeeft, aan een nieuw artikel op basis van de rurale settingen gewerkt.
6
Door de wiskundige John Tukey in 1977 geïntroduceerd.
7
Hiervoor is de schaal van de Y-as aangepast.
8
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61 als ook De Kezel, ‘Mutaties in het grondbezit’, 695. Lees
specifiek voor de onderzochte regio Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 269-308.
9
Momenteel doet Wouter Ryckbosch aan de Universiteit Antwerpen onderzoek naar ‘sociale ongelijkheid’ in
de vroegmoderne stad en op het platteland, onder meer op basis van belastinglijsten van Nijvel, Eeklo en het
respectievelijke hinterland.
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Gulden

Grafiek 2.3. Spreiding in de settingen, Erembodegem en Gijzegem 1749-1789
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Bron: SAA, Oud Archief Erembodegem, settingen, nrs. 251en 255 en Oud Archief
Gijzegem, settingen, nrs. 10-17
Observaties: Erembodegem 375 (1750) en 468 (1790); Gijzegem 115 (1750) en 149 (1790)

Tabel 2.5 toont de verdeling van de geïdentificeerde gezinnen over de kwartielen
van de belastingslijst. De kwartielen zijn gevormd door de ordening van de
belastingplichtigen, waarbij enkel de huishoudens zijn weerhouden. Instellingen
zoals de kerk van Erembodegem, de abdij Affligem of de Tafel van de Heilige
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Geest werden uit de selectie geweerd. Op die manier ontstaat een overzicht van de
sociaal-economische stratificatie van een dorp. In tabel 2.5 zijn de gegevens van
twee dorpen, namelijk Erembodegem en Gijzegem samen genomen en vergeleken
met de staten van goed.
Tabel 2.5. Verdeling boedels over kwartielen belastingplichtigen in percenten,
Erembodegem en Gijzegem 1699-1789
0-25
25,1-50
50,1-75
75,1-100
n/N (in %)*

1699
0
11
33
56
100

1749
27
18
34
21
90

1789
17
36
27
19
67

* n = aantal geïdentificeerde boedelsen N = totaal aantal boedels
Bron: databank en SAA, Oud Archief Erembodegem, settingen, nrs. 1409-1413, 251 en
255. SAA, Oud Archief Gijzegem, settingen, nrs. 11; 15 en 17

De verhouding n/N geeft aan dat niet alle sterfhuizen in de belastingkohieren zijn
geïdentificeerd. Dit hoeft niet te verwonderen omwille van het interval tussen de
opstelling van de belastingslijst en de opmaak van de staat van goed. Het is niet
ongewoon dat in dit interval een aantal gezinnen immigreerden in het dorp, waarvan
wel een boedel beschikbaar is, maar die nog niet in het belastingskohier
voorkwamen.1
Tabel 2.5 geeft een belangrijk pijnpunt weer, namelijk de sociale scheeftrekking in
de zeventiende eeuw. De meer vermogende huishoudens zijn oververtegenwoordigd
in de steekproef van 1699, terwijl er een meer egale verdeling voorkomt in de
onderzochte jaren uit de achttiende eeuw. Ook Schelstraete, Kintaert en De Ruyck
komen tot de vaststelling dat de boedels uit de zeventiende eeuw een grotere
voorzichtigheid en terughoudendheid vragen dan de staten van goed uit de
achttiende eeuw.2 Kan deze belangrijke vaststelling ook worden geëxtrapoleerd op
de stedelijke archiefsituatie? Om deze vraag te beantwoorden, is dezelfde methode
toegepast op het Aalsterse bronnenmateriaal (grafiek 2.4). Waar op het platteland de
‘bedezetters’ voornamelijk de bewerkte oppervlakte als basis voor de aanslag
namen, hanteerden de Aalsterse belastinginners uiterlijke welvaartskenmerken met
1
2

Verder onderzoek moet aantonen welke andere factoren op de samenstelling van de lijst inspeelden.
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 24-25.
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betrekking tot de behuizing van de stedelijke bewoners.1 Zowel voor de rurale
pointingen als voor het stedelijke huisgeld gelden dat de aanslag de ‘gebruiker’
betrof en dus niet de eigenaar.2
In het Aalsterse stadsarchief zijn verschillende huisgelden opgenomen, die voor een
bepaald aanslagjaar één van de vijf stadswijken omvatten. Voor vier verschillende
meetpunten (circa 1650, 1700, 1750 en 1790) zijn alle beschikbare huisgelden van
de Pontstraat-, de Zoutstraat-, de Nieuwstraat-, de Kattestraat- en de
Molenstraatwijk verzameld en verwerkt.3 Voor het eerste meetpunt, rond het
midden van de zeventiende eeuw, is gebruik gemaakt van het plaquillegeld, een
additioneel huisgeld dat het stadsbestuur onder meer in crisisperiodes aan de
Aalstenaars oplegde.4 Vermoedelijk was er tussen de aanslagvoet van het huisgeld
en het plaquillegeld nauwelijks een verschil.5
In het midden van de zeventiende eeuw betaalden de 747 Aalsterse gezinshoofden
gemiddeld 1,6 gulden huisgeld. Dit bedrag daalde lichtjes in de daarop volgende
honderd jaar, naar 1,3 gulden. In die periode steeg het aantal belastingbetalers naar
932 rond 1700 en 973 in het midden van de achttiende eeuw. Pas op het einde van
het ancien regime steeg de gemiddelde aangeslagen belasting naar 3,5 gulden. Ook
het aantal hoofden nam toe tot 1121. Dit analyseniveau duidt vooral een drastische
wijziging van de gemiddelde aangeslagen belasting aan, naar het einde van de
achttiende eeuw toe.
In de periode 1650-1750 die in de literatuur vaak betiteld wordt als de
ongelukseeuw, leek een relatieve stabiliteit de sociale opbouw van de stad te
kenmerken. Zowel de minimale als de maximale aangeslagen bedragen, als de
grenzen die de statistische middengroepen afbakenen, wijzigen in die honderdjarige
periode nauwelijks. Meer concreet betekent dit dat 75% van de Aalsterse
belastingbetalers minder dan twee gulden betaalden. Pas in de tweede helft van de
achttiende eeuw wordt dit stabiele patroon doorbroken. Vooral de verdrievoudiging
van het maximaal aangeslagen huisgeld op het einde van het ancien regime springt
in het oog. Om andere wijzigingen in de spreiding van de gegevens na te gaan, is
een detail van de eerste grafiek 2.4 uitvergroot.

1

SAA, Oud Archief Aalst, huisgelden, nr. 264.
Voor de analyse werd gefocust op ‘natuurlijke personen’. Instellingen werden niet weerhouden.
3
SAA, Oud Archief Aalst, huisgelden, nrs. 264-282.
4
Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, 55.
5
Hoewel hier geen enkel bewijs is voor gevonden.
2
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Grafiek 2.4. Spreiding in de huisgelden, Aalst 1650-1790
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Uit de gedetailleerde weergave blijkt dat de transformaties zich niet alleen in het
bovenste kwart van de stedelijke samenleving afspeelden, de interessantste
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veranderingen doen zich voor onder het niveau van Q3. In alle periodes kwamen
huishoudens voor die geen huisgeld dienden te betalen. Vermoedelijk ontbraken ze
de nodige middelen om aan de belastingplicht te voldoen.
De waarde van het eerste kwartiel (Q1) daalde licht in de tweede helft van de
zeventiende eeuw. Het stadsbestuur zag zich immers genoodzaakt omwille van de
oorlogsperiode onder Lodewijk XIV, de nodige maatregelen te nemen ten gunste
van de stedelijke

bevolking.1

Doorheen

de achttiende eeuw steeg de

corresponderende waarde van Q1 stelselmatig. De grootste toename was evenwel in
de tweede helft van de eeuw gesitueerd, waar het huisgeld op de 25%-grens
verdubbelde. Een zelfde trend kenmerkt de evolutie van de mediaan. Die daalde van
1 gulden rond 1650 naar 15 stuivers (0,75 gulden) rond 1700 en 1750. Daarna nam
de middelste waarde zelfs toe tot 2 gulden.
De waarde van het derde kwartiel maakte de spectaculairste ontwikkeling door.
Andermaal is de trend vergelijkbaar met de andere meetpunten. Zo was er een
kleine terugval na 1650, gevolgd door een stabiele evolutie tot ongeveer 1750. Q3
steeg op het einde van het ancien regime van anderhalve gulden naar bijna vier en
een halve gulden.2
De wijzigingen in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn immers te ongelijk
om de oorzaak aan een prijsstijging toe te schrijven. De variatiecoëfficiënt, die de
relatieve spreiding aangeeft, nam dan ook toe van 115% (1750) tot 125% (1790).
Een tweede element concentreert zich op de zichtbare uitdeining in de spreiding van
de belasting aan het einde van het ancien regime. Naar het einde van de achttiende
eeuw toe lijkt een klein aantal stedelingen zich meer en meer te onderscheiden van
de meerheid van de bevolking. De Aalsterse bevolking onderging dus een proces
van polarisering dat reeds is beschreven.3 Dit proces heeft dan ook belangrijke
implicaties voor het onderzoek en meer specifiek voor het bronnenmateriaal.
Omwille van het aanzienlijke aantal onderzochte staten van goed, is de
klassebreedte van tabel 2.5 in tabel 2.6 enigszins aangepast.

1

Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 61-80.
Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 61.
3
Lis en Soly, Poverty and capitalism alsook De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61 en Vanhaute en Van
Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
2
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Tabel 2.6. Verdeling boedels over decielen belastingplichtigen in percenten, Aalst
1649-1789
1649
1699
1749
1789
0,01-10
8
3
7
6
10,01-20
4
0
4
5
20,01-30
6
10
13
8
30,01-40
13
8
11
13
40,01-50
8
7
10
11
50,01-60
13
12
6
16
60,01-70
4
14
15
12
70,01-80
15
14
10
11
80,01-90
10
15
17
12
90,01-100
19
17
7
7
n/N (in %)
83
87
79
74
* n = aantal geïdentificeerde staten van goed en N = totaal aantal staten van goed
Bron: databank
In de eerste twee proefperiodes vertoont het archiefbestand een scheeftrekking naar
de meer vermogende kant van de samenleving, waardoor deze test de bevindingen
over de bronnensituatie van het platteland bevestigt. Die trend is nog steeds
aanwezig in de achttiende eeuw, maar heeft merkelijk aan kracht ingeboet.1
Anderzijds verplicht ook de archiefsituatie van de laatste proefperiode tot de nodige
voorzichtigheid. De ‘uitrekking’ in de belastinglijst weergegeven in grafiek 2.4,
heeft natuurlijk repercussies voor het gebruik van het boedelbestand. Het is immers
maar de vraag of de allerrijksten voldoende zijn vertegenwoordigd. Ook deze
vaststelling heeft ontegensprekelijk een impact op de verdere ontwikkeling van de
onderzoeksvragen.
Sterfhuizen en beroepen – Heel wat onderzoekers worstelden met de vraag of de
verschillende

beroepen

wel

voldoende

in

hun

steekproeven

waren

2

vertegenwoordigd. Aan de hand van beroepstellingen en de bijhorende frequentie
van een bepaalde economische activiteit, vergeleken ze de vermelding van beroepen
in de staten van goed.
1

Lees Willems, Krediet, vertrouwen, 31. Zie vooral de Angelsaksische literatuur: Earle, The making of the
English middle class en de verzamelbundel Barry en Brooks, The middling sort of people. Verder Hunt, The
middling sort en Smail, The origins of middle-class culture.
2
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 22-24. Lees ook De Belder,
‘Beroep of bezit’, 257-279 en Blondé, ‘Bossche bouwvakkers’, 54-62.
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In hoofdstuk 4 komen de ontwikkelingen in de productiezijde van de
huishoudeconomie voor het voetlicht. De resultaten van de boedelanalyse zullen
daar getoetst worden aan de gegevens uit de beschikbare tellingen. De combinatie
van staten van goed en tellingen biedt immers een oplossing voor enkele problemen
die met het gebruik van de laatste bronnensoort gepaard gaat. In de eerste plaats is
er de kwestie van hoofd- en bijberoep. In de meeste tellingen, zoals de
bevolkingstelling van het jaar IV (1796), wordt gewag gemaakt van één enkel
beroep!1 Hoe wordt een Gijzegemse herenboer die in het bezit was van enkele
weefgetouwen en bovendien beschikte over een brouwketel in een telling dan wel
vermeld? Hetzelfde probleem gaat op voor een Aalsterse pottenbakker die eveneens
een winkeltje van textiel openhield? Voor de rurale tellingen kan de periode van de
opstelling een groot verschil maken. Wanneer die plaats had in de lente of de
zomer, was de kans groot dat vooral een agrarische omschrijving werd opgegeven.
Indien de tellers in de winter hun rondvraag hielden, kwamen andere activiteiten
meer op de voorgrond, bijvoorbeeld het weven of het spinnen. Voor de stedelijke
tellingen, die plaats vonden in een milieu waar de impact van de seizoenen op het
economische leven kleiner was, waren periodieke verschillen minder van belang.
Daarnaast moet ook de functie van de vrouw worden belicht. Vaak noteerden de
tellers enkel het beroep van het gezinshoofd, waardoor vrouwen en meer bepaald
hun beroepsactiviteiten relatief onderbelicht blijven.2 Verder kan men onmogelijk
voorbijgaan aan de achterliggende reden voor de opmaak van de bewuste telling.
Vaak waren die van militaire (conscripties) of fiscale aard (bepaling aanslagvoet),
waardoor de bevolking niet geneigd was correcte gegevens te verschaffen. Tenslotte
komen ook de conceptuele moeilijkheden voor het voetlicht. Zo dekt het beroep
handelaar wel een zeer grote lading, variërend van een groothandelaar die eveneens
winkel houdt tot een leurder!3 De combinatie van tellingen én boedels, zoals die in
de volgende hoofdstukken wordt gehanteerd, zal zeker een bijdrage leveren aan de
kennis van de productiezijde van de huishoudeconomie. En juist een grondige
analyse van de gezinseconomie kan deels de geschetste problemen oplossen, die
met het gebruik van tellingen gepaard gaan.4

1

SAA, Modern Archief Aalst, bevolkingstelling 1796.
Een problematiek die onder meer wordt behandeld door Laura Van Aert in haar proefschrift, lees Van Aert,
Leven of overleven, 30-31.
3
Lees Van Damme, Antwerpse klanten, 25-27.
4
Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 423.
2
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Balans van het boedelonderzoek – Het was enigszins utopisch om er van uit te gaan
dat de boedels doorheen de hele periode representatief voor de hele maatschappij
zouden zijn. Hoewel de lokale archiefgeschiedenis dit onderzoek redelijk goed
gezind is, moet met de nodige voorzichtigheid de volgende waarschuwing
geformuleerd worden.
De boedels daterend uit het midden van de zeventiende eeuw bevatten vooral de
meer vermogende kant van de rurale en stedelijke samenleving. De scheeftrekking
gaat in veel mindere mate op voor de tweede proefperiode rond 1700. De staten van
goed daterend tussen 1750 en 1754 zijn het meest representatief. Daartegenover
moet de stedelijke boedelsamenstelling van de laatste periode opnieuw met de
nodige voorzichtigheid benaderd worden. De transformaties die zich voordeden te
Aalst op het gebied van ‘sociale ongelijkheid’, beïnvloeden immers het gebruik van
de boedels.1 Het gevaar is dan ook reëel dat de veranderingen in de maatschappij,
onvoldoende in het bronnenbestand zijn terug te vinden.
Doorheen de onderzochte periode lijken de huishoudens uit de staten van goed meer
en meer een afspiegeling te zijn van de sedentaire of gedomesticeerde, stedelijke en
rurale maatschappij. Dit betekent dat de people with history, boeren en burgers die
ook in de andere bronnen opduiken, in de staten van goed min of meer
representatief voorkomen. De people without history, bedelaars en vagebonden,
blijven zoals zo vaak buiten de spotlights.2 De stedelijke transformaties aan het
einde van het ancien regime hebben zich dan ook in het bronnenbestand vertaald.
De zeventiende eeuw vormt bovendien een ander verhaal, waarbij voornamelijk
maar niet uitsluitend de meer vermogende kant van de samenleving in de bronnen
voorkomt. Over het algemeen, geeft de steekproef een beeld van de moeilijk
grijpbare middling sort of people. Dit hoeft echter niet noodzakelijk een zwaard van
Damocles te betekenen, omdat dit gegeven – in het licht van de onderzoeksvragen –
eerder een voor- dan een nadeel is.3
Het spreekt voor zich dat deze vaststellingen in de volgende hoofdstukken steeds op
de achtergrond aanwezig zullen zijn. In de volgende paragrafen wordt dan ook een
cruciaal probleem dat resulteert uit de balans van de selectie aangekaart. Het is
immers noodzakelijk voor deze studie om de huishoudens die in de volgende

1

Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 56.
Lees onder andere Van Dijck, De pacificering van de Europese samenleving.
3
Willems, Krediet, vertrouwen, 38-51.
2
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hoofdstukken aan bod komen, te situeren in de juiste sociaal-economische context,
meer bepaald volgens hun sociaal-economisch vermogen.
Indeling van de selectie
Om de huishoudens uit de boedels te kunnen vergelijken, drong de noodzaak van
een passende stratificatie zich op.1 Hier bood de literatuur weinig soelaas, aangezien
vrijwel elke onderzoeker zijn of haar eigen parameters aanwendt en er van een
geüniformiseerd gebruik van eenzelfde stratificatie geen sprake is. De keuze van
een indeling is onlosmakelijk verbonden met de beoogde doelstellingen van elk
onderzoek en bovendien beperkt door chronologische en geografische modaliteiten
en de aard van de bronnen. Jan De Vries en Anton Schuurman geven dan ook
terecht de methodologische verwarring op dit gebied weer, zonder evenwel de
kwestie rond een aanvaardbare werkwijze te beslechten: welke parameter zegt iets
over de sociaal-economische mogelijkheden van de gezinnen uit de staten van goed,
zonder het onderzoek op te zadelen met een bepaalde bias én is bovendien
voldoende persistent om niet de helft van de geselecteerde staten in een
restcategorie te stratificeren?2 Allereerst rijst de vraag naar de herkomst van de
parameter.3 Wordt die gezocht in de staat zelf of in aanvullend bronnenmateriaal? Is
het een absolute of relatieve parameter?4 Bovendien kunnen rurale en stedelijke
boedels niet op een zelfde wijze ingedeeld worden. Allereerst komen de rurale
staten van goed aan bod, daarna volgen de Aalsterse boedels.
Rurale boedels: waarde van de boedel – Een eerste mogelijke parameter ligt voor
de hand, namelijk de waarde van de boedel. Om een oordeel te kunnen vellen over
de solvabiliteit van een sterfhuis, om de vererving enigszins correct te laten
verlopen en om de belangen van de betrokken wezen voldoende te beschermen,

1

Bijvoorbeeld voor sociale verschillen tussen de geledingen van de steekproef. Bovendien laat een
stratificatie toe een dynamisch beeld te schetsen.
2
Zie daarvoor: Schuurman, ‘Probate inventory’, 19-28 en Schuurman, ‘Probate inventories’, 19-31 als ook
De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 81-119 of De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205-266 en De
Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 29-79 of De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133.
3
Lees Vanhaute, ‘Sociale stratificatie’, 229-240.
4
Een absolute parameter wordt op alle periodes, op een zelfde manier toegepast. Dit heeft als voordeel dat
een zelfde parameter eenvoudig kan gehanteerd worden, zonder tussenbewerkingen. Anderzijds betekent dit
wel dat er scheeftrekkingen kunnen ontstaan, omdat de parameter niet is aangepast voor die periode. Dit kan
opgelost worden door het gebruik van een relatieve parameter. In het hoofdstuk zijn enkele voorbeelden
uitgewerkt: het aantal koeien (absoluut), de hoogte van de setting (relatief).
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berekenden de griffiers het saldo van de boedels. Het voordeel (activa) omvatte
voornamelijk de vorderingen, het kapitaalbezit, de roerende en onroerende
goederen; het nadeel (passiva) de kleine schulden en leningen.1 Daarnaast
incorporeerden ze de nodige vergoedingen voor de verkoop van onroerend bezit,
afkomstig van het sterfhuis of de houder van de boedel, tijdens de duur van het
huwelijk. Het resultaat vormde het saldo van de staat. Op het eerste gezicht is dit
saldo een uitstekende parameter, aangezien het zowel roerende als onroerende
goederen, kapitaal en kleine vorderingen opneemt in een allesomvattende
afrekening. Bovendien zijn er slechts weinig staten die geen saldo bevatten, wat
impliceert dat een stratificatie op basis van deze parameter, in dit geval maar een
zeer kleine restgroep oplevert, vooral geconcentreerd in de periode 1650-1654
(tabel 2.7).2
Tabel 2.7. Verhouding boedels zonder vermelding saldo tegenover totaal, Aalst,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794

1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794

Boedels zonder
Totaal aantal
vermelding van
boedels
saldo
94
13
117
6
199
1
249
0
Bron: databank

%
14
5
1
0

Hoewel vele onderzoekers een indeling hebben opgesteld op basis van het saldo van
de staat van goed, lijkt deze parameter voor deze studie niet geschikt omdat het
deels om een agrarische omgeving gaat.3 Ondanks de vele aspecten die de
parameter in rekening brengt zoals kapitaal en bezit, concentreert de kritiek zich op
wat die niet beschrijft, namelijk cyclische wijzigingen in het vermogen van de
gezinnen. Zo heeft recent onderzoek aangetoond dat gezinnen in bepaalde periodes
van het jaar geheel schuldenvrij waren, terwijl ze in andere periodes leefden op

1

Ook de zogenaamde recompenties worden vermeld.
Tabel 2.7 bevat de gegevens van de volledige databank, met inbegrip van de stedelijke boedels.
3
Schuurman, ‘Probate inventory’, 24. Een aangepaste indeling van de staten van goed op basis van het saldo
is terug te vinden in: Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid. Zie ook
Arkell, Evans en Goose, When death, 99-102, Scamell, ‘Town versus country’, 31 en Overton, Whittle, Dean
en Hann, Production and consumption, 138-153.
2
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krediet.1 Daardoor beïnvloedt de datum van opmaak van de boedel de hoogte van
het saldo. Bovendien zegt die afrekening weinig over de sociaal-economische
mogelijkheden van gezinnen. Wanneer het sterfgeval dat aanleiding gaf voor de
opstelling van de staat, plaatsvond in een investeringsfase van het gezin en er
bijgevolg een hoge schuldenlast was, geeft het saldo een vertekend beeld van de
sociaal-economische mogelijkheden van dat huishouden. Zo schatte de griffier van
Gijzegem rond 1700 het saldo van de staat van Jacquelyne De Beule op –54
gulden.2 Als eigenaar van een paard en vijf koeien was het gezin echter niet
onbemiddeld. Bovendien bewerkten ze ongeveer 1670 roeden land en leverden ze
vlas aan andere boeren. Maar in de passiefzijde van de staat nam de griffier ook de
obligaties en rentes op die het gezin had verkocht tijdens het huwelijk, wat
resulteerde in het negatieve saldo. Wanneer nu dit laatste als parameter zou
gehanteerd worden, dan verzeilde dit gezin in een lage categorie, wat dus afbreuk
doet aan de sociaal-economische mogelijkheden die het als paardeneigenaar en
grondbezitter bezat. Het is dan ook aannemelijk dat deze indicator een bias
impliceert naar een relatieve overschatting van de gezinnen in de bloei van hun
leven. Of anders geformuleerd, jonge gezinnen met een zware investeringslast en
oudere gezinnen, waarvan de kinderen reeds het huis uit waren en het bedrijf
afbouwden, komen er relatief bekaaid van af.3
Tenslotte is het niet vanzelfsprekend om de saldo’s van de verschillende
steekproeven met elkaar te vergelijken. Niet alleen stellen zich methodologische
problemen over de eigenlijke indeling – bijvoorbeeld de klassebreedte – maar ook
over de vergelijkbaarheid doorheen de tijd, de zogenaamde deflatorproblematiek.4
Samenvattend lijken de toepasbaarheid, de grote reikwijdte van de indicator en de
mogelijkheid tot vergelijking met andere studies de grote troeven van deze
parameter. Anderzijds blijkt dat die niet geheel beantwoordt aan de vooropgestelde

1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261. Lees eveneens Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 39-57 en
Muldrew, ‘Interpreting the market’, 136-184.
2
SAA, Oud archief Gijzegem, staten van goed, nr. 111, Jacquelyne De Beule 1700.
3
Voor een studie over de levenscyclus in een agrarische samenleving zie onder meer: Wilssens,
Bevolkingsdruk, 44.
4
In de economische wetenschap is de deflator een maat voor de inflatie (de deflator is gebaseerd op de
ontwikkeling van het bruto binnenlands product). Economische historici worstelen sinds het ontstaan van de
economische geschiedenis met deze problematiek. Het is immers onmogelijk om gulden uit 1700 en 1790
gelijk te stellen. Bovendien stelt het ontbreken van BBP-cijfers, de onderzoekers voor grote problemen.
Daarom worden allerhande technieken (prijskorven, consumer price index, etcetera) toegepast om prijzen uit
verschillende periodes met elkaar te kunnen vergelijken.
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vereisten, in casu een indeling op basis van de sociaal-economische mogelijkheden
van de gezinnen.
Enkele studies hebben gebruik gemaakt van de waarde van de inboedel in senso
stricto.1 De onderzoekers brachten enkel de getaxeerde consumptiegoederen in
rekening dit wil zeggen, het totaal van de baten minus de waarde van de
(on)roerende goederen, de vorderingen en het kapitaal op de actiefzijde en de
kapitaalgoederen.2 Omdat deze indeling geen directe relatie heeft met de sociaaleconomische mogelijkheden van de huishoudens is deze indicator dan ook niet
weerhouden.3
Rurale boedels: settingen – Een mogelijke parameter kan ook uit aanvullend
bronnenmateriaal worden gedistilleerd, namelijk uit het niveau van de
ommestellingen of de settingen. Deze directe belastingen vormden het eindproduct
van de jaarlijkse geldvraag of bede van de centrale overheid aan de Staten van
Vlaanderen (en Brabant), die op hun beurt en volgens een vast repartitieschema of
transport, de gevraagde som verdeelden over de kasselrijen.4 Het aandeel van elke
kasselrij of quote, verhoogd met de lasten bestemd voor de Staten van Vlaanderen
én de kasselrij, werden dan verdeeld over de verschillende parochies die onder het
kasselrijbestuur ressorteerden. Op het parochieniveau bepaalden de pointers en
zetters de eigenlijke verdeling van de quote (nogmaals vermeerderd met lasten van
de parochie) over haar inwoners, naargelang de financiële draagkracht van elk
gezin. Deze verdeling op het laagste niveau gebeurde op basis van het bedrijf of het
grondgebruik, de negotiatie of de inkomsten uit handels- en ambachtelijke
activiteiten en de gestaethede of de opbrengsten van gronden, renten of ambten.5 De
verdeling op het parochieniveau en de ingesteldheid om het grondgebruik en niet
het grondbezit te belasten houden in dat er een onderscheid werd gemaakt tussen
in(ge)setenen en afdrijvers, ofwel grondgebruikers woonachtig in de parochie en
grondgebruikers die buiten de parochiegrenzen verbleven.
Deze procedure leidde tot de opstelling van onder andere landboeken, die de
percelen binnen de parochie registreerden en de bijhorende fiscale informatie
1

Lees onder andere Scamell, ‘Town versus country’, 31.
De gebruiksvoorwerpen nodig voor de uitoefening van de beroepsactiviteiten.
3
Onder andere Schuurman, Materiële cultuur, als ook Libbrecht, Materiële cultuur en Voskuil,
‘Boedelbeschrijvingen’, 30-58.
4
Degryse, ‘Politiek-institutionele en sociaal-economische geschiedenis’, 90-91.
5
Uitgedrukt in fiscale bunders.
2
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vermeldden en de quoteboeken die per gezinshoofd de fiscale bunder opgaven.1
Tenslotte zijn er de settings- of ommestellingscohieren die per jaar alle
gezinshoofden in een bepaalde parochie vermelden samen met de verschuldigde
bedragen, een resultaat van de vermenigvuldiging van de fiscale bunder en de
setting, die varieerde naargelang de hoogte van de bede. Jammer genoeg zijn er
weinig ommestellingen of quoteboeken bewaard gebleven, waardoor het niet
mogelijk was voor elke steekproef en elke parochie een gedetailleerd overzicht op
te stellen.2
Bij evaluatie van deze belasting als potentiële parameter blijkt dat vooral de intentie
van de tijdgenoot om op basis van de financiële draagkracht en bij uitbreiding de
sociaal-economische mogelijkheden van huisgezinnen, de hoogte van de belasting
te bepalen, positief doorweegt. Daarnaast en meer op een praktisch niveau, was het
niet noodzakelijk om elke setting van iedere parochie te verzamelen, noch een
tijdrovende studie te ondernemen van land- en quoteboeken, aangezien in de staten
van goed zelf de verschuldigde bedragen van meerdere aanslagjaren voorkomen.
Bovendien omvatten die bedragen niet alleen de schuld in de eigen parochie, maar
gaf de griffier ook de settingen van alle parochies aan, waarin het huisgezin gronden
bewerkte. Daarenboven blijkt uit onderzoek dat nagenoeg alle huishoudens deelden
in de quote, waardoor het risico voor een relatieve scheeftrekking naar de meer
vermogende kant van de rurale samenleving niet speelt.3 Er zijn echter ook enkele
elementen die deze beknopte balans bezwaren. Niet alle staten van goed bevatten
namelijk gegevens over de setting.
Tabel 2.8 duidt een belangrijk pijnpunt van deze parameter aan, namelijk de
beperkte reikwijdte variërend van 84% voor 1750-1754 tot slechts 52% voor 17901794. Het gebruik van deze indicator zou dus ontegensprekelijk leiden tot een
onaanvaardbaar grote restcategorie.4 De oorzaak van dit beperkte bereik ligt zeer
waarschijnlijk bij het tekort aan ijver dat door de griffier aan de dag werd gelegd. Al
te vaak maken de boedels melding van het gebruik van de contante penningen, het
cash geld, voor de aflossing van kleine schulden zoals bepaalde begrafeniskosten,
1

Fiscale informatie: namen gebruikers, oppervlakte percelen en bijhorende fiscale bunders. Fiscale bunders:
oppervlaktemaat uitgedrukt in bunder, dagwand, roeden en voeten die de hoogte van de aanslag uitdrukt.
2
Bijvoorbeeld: SAA, Oud Archief Gijzegem, settingen, nr. 17: ‘Ontblooters ende Gebruyckers vande
goederen ende ougst des jaeren seventhien hondert tachentigh der settinghen van Ghijseghem’.
3
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’,152-153.
4
Het betreft hier niet zozeer een inhoudelijk probleem, als wel een technische kwestie. In een utopische
drang naar volledigheid werd elke staat in de databank opgenomen, ook de onvolledige of praktisch
onleesbare. Zie ook Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 13-32.
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koe ende maelgeld ende settingen.1 In strikte zin bevat de staat dan wel een
vermelding van de belasting, maar die is toch totaal onbruikbaar voor de
onderzoeker.2 Daarnaast behoren ook de pro deo’s, staten van goed die opgemaakt
zijn voor gezinnen met beperkte mogelijkheden, tot deze hypothetische restgroep.
Tenslotte is er een beperkt aandeel van staten waarin wel degelijk een weergave van
een setting werd verwacht, maar niet is gegeven. Vermoedelijk hadden de
erfgenamen van deze sterfhuizen het verschuldigde bedrag aan de ontvanger van de
parochie al betaald, vóór de redactie van de staat van goed.3
Tabel 2.8. Verhouding boedels zonder vermelding setting tegenover totaal,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794

1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794

Boedels zonder
vermelding van
Totaal aantal
boedels
setting
36
14
49
14
95
15
120
58
Bron: databank

%
39
29
16
48

Een tweede bezwarend element is het ontbreken van enige duiding bij de setting. In
het beste geval geeft de griffier voor elk jaar en voor elke parochie het
verschuldigde bedrag mee, eventueel voorzien met de corresponderende fiscale
bunder. Dit houdt echter in dat de aanleiding voor de bepaling van die fiscale
bunder ontbreekt, namelijk de oorsprong voor de hoogte van de setting op basis van
het bedrijf, de negotiatie en de gestaethede.4 Een laatste punt omschrijft de
moeilijkheden omtrent de vergelijkbaarheid van de gegevens. Vanaf 1672 vond de
gewoonte ingang om slechts één setting per jaar vast te stellen. Daarvoor konden
verschillende ommestellingen per jaar voorkomen, naargelang van de geldnood van
de centrale overheid. Dit vormt alleszins een potentieel probleem dat de gegevens
uit de eerste proefperiode (1650-1654), niet vergeleken kunnen worden met de
settingen daterend vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw.

1

Lees eveneens Willems, Krediet, vertrouwen, 48.
Deze boedels zijn dan ook niet weerhouden in tabel 2.8.
3
De ontvangers van de parochie staan in dit geval ook wel bekend als de pointers of bedezetters. Ironisch
genoeg verzeilden juist deze huishoudens met burgerzin in de restcategorie.
4
Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, 93-100.
2
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Enkele auteurs hebben zich reeds laten verleiden door het gebruik van deze externe
parameter (in de betekenis van niet gedistilleerd uit de boedels zelf) om de boedels
in te delen.1 Indien ze voorhanden zijn, blijken belastinglijsten inderdaad een
interessante, externe indicator. Maar ook hier duiken onverwachte problemen op.
Als er in dit geval zou gekozen worden voor de hoogte van de setting als basis voor
de categorieën, dan wordt een vergelijking met stedelijke boedels onmogelijk,
vermits de setting enkel in rurale omschrijvingen voorkomt en de stedelijke
overheid eigen belastingformules hanteerde, bijvoorbeeld het huisgeld.2
Rurale boedels: aantal koeien – Een kandidaat-parameter die enigszins de
wenkbrauwen doet fronsen, is het aantal koeien dat een huisgezin bezat. Ingegeven
door de studie van Jan De Vries, leek het opportuun om op basis van licht
aangepaste categorieën – gerelateerd aan het aantal koeien – het eigen onderzoek te
voeren.3 De voordelen van deze indeling zijn immers legio, de hele problematiek
van de vergelijkbaarheid van het cijfermateriaal doorheen de tijd vervalt en
bovendien bevatten de meeste staten voldoende informatie om geen al te grote
restcategorie te creëren, met uitzondering van 35 % van de staten uit de periode
1790-1794 (tabel 2.9).
Ook hier rijzen echter enkele vragen. Kan deze methodologische oplossing voor
twee uiteenlopende geografische en ruraal-gestructureerde gebieden toegepast
worden? Voor het Friesland van Jan De Vries lijkt het gebruik van deze parameter
verdedigbaar.4 De Friese rurale economie was immers gebaseerd op veeteelt en
zuivelproductie, in tegenstelling tot de agrarische economie van zuidoost
Vlaanderen. Veeteelt in het algemeen en zuivelproductie in het bijzonder bereikten
nooit een niveau dat de zelfvoorziening oversteeg. Toch was er een directe relatie
1

Schuurman, ‘Probate inventories’, 30. Variaties op deze belastingslijsten lagen aan de basis van de
stratificatie in volgende studies: Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft, zij maakte gebruik van een
indeling gebaseerd op het ‘Middel op Begraven’ en hanteerde vijf categorieën. Voor een kritiek op deze
werkwijze: De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 56. Verder Van Koolbergen, ‘De materiële cultuur’. Het
gebruik van zijn parameter is niet geheel transparant: hij keek achtereenvolgens naar het ‘Register van
ontvangen begrafenisrechten’, een kerkelijke belasting op basis van de hoogte van het inkomen; het ‘Register
op de impost op begraven’, een wereldlijke belasting op basis van het inkomen; de ‘Lijsten van de hele en
halve kapitalisten’, ‘Lijst kapitalisten’ en het ‘Register van de impost op zout en zeep en het heren- en
redemptiegeld’ stedelijke belastingen en tenslotte de boedels zelf.
2
Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling, 175 en Vermoesen, ‘Aalsterse stadseconomie’,
127. Een parameter die frequent wordt aangewend voor de indeling van stedelijke boedels is het aantal
kamers, zie onder meer Baetens en Blondé, ‘A la recherche’, 531-542.
3
De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 81-119 of De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205-266.
4
De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 81-119. Voor een bespreking van Jan De Vries, lees:
Kamermans, Materiële cultuur, 287.
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tussen de veeteelt en de landbouw in het onderzochte gebied. Meer bepaald de
mestproductie was cruciaal voor de arbeidsintensieve agricultuur van de regio, die
door het kleinbedrijf was gekarakteriseerd.1 Een tijdgenoot formuleerde het belang
van de koe voor het huishouden als volgt: ‘zonder koe kon geen enkel huishouden
bestaan’ en verder ‘zelfs indien de koe geen winst oplevert of integendeel verlies,
men zal haar niet willen missen’.2
Tabel 2.9. Verhouding boedels zonder vermelding aantal koeien tegenover totaal,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794

1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794

Boedels zonder
Totaal aantal
vermelding van
boedels
aantal koeien
36
9
49
9
95
24
120
42
Bron: databank

%
25
18
25
35

Niettemin stelt zich de vraag of kleine boeren wel in staat waren om een koe te
houden. Een koe heeft immers nood aan grasland en juist die kleine boeren waren
allerminst happig om hun kostbare akkergrond op te geven voor een veelgrazer.
Indien er geen waterzieke gronden voorhanden waren, lag een oplossing in de teelt
van voedergewassen.3 Als ook dit niet mogelijk bleek, dreven de keuterboeren
gewoon hun vee door de straten, waar de dieren zich te goed deden aan het gras van
de bermen.4 Deze praktijk werd dan ook met alle middelen verdedigd, zoals blijkt
uit een proces van 1749 te Hofstade: ‘als dat de schaepen van Gillis Braeckman alle
de garssingen op de straeten ende driesschen waeren af wijdende ende alsoo het
arme gemeynte stelden dat sij incapabel waeren hunne beesten te houden’.5
Tenslotte nog twee anekdotes over mesthandel die niet mogen ontbreken.6 De
burgemeester van de stad Aalst vertelde aan Johann Nepomuk Schwerz dat de
1

Thoen en Vanhaute, ‘The ‘Flemish Husbandry’ at the edge’, 271 of Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en
peerdsboeren’, 61. Lees ook Debaenst, Historische stront.
2
Schwerz, Anleitung, 268-269.
3
Over veeteelt en voedergewassen zie onder meer: Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 289-297 en De
Brouwer, ‘De staten van goed’, 20-33.
4
Door een te hoge opportuniteitskost.
5
RAB, Oud archief Erpe, ferieboeken, nr. 153. Het belang van ‘gemene gronden’ komt uitgebreid aan bod in
De Moor, Shaw-Taylor en Warde, The management of common land.
6
Voor een bredere context: Debaenst, Historische stront.
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stedelingen zo gretig waren op mest, dat ze de stenen mee uit de straat krabden,
waardoor de stad zo een rein uitzicht had. Bovendien zag hij op een dag een meisje
dat een kudde volgde en de mest verzamelde in een mandje. Het welriekende
resultaat leverde niet minder dan een halve stuiver per pond op!1
In de achttiende eeuw mislukten telkens opnieuw de pogingen van de overheid, in
concreto het Landscollege,2 om de veeteelt verder op een gestructureerde wijze uit
te bouwen.3 Daarnaast speelt ook de geografische gesteldheid van de regio,
gesitueerd in de Dendervallei een belangrijke rol. Er waren immers wezenlijke
verschillen tussen de percelen, die varieerden van waterzieke meersen aan de
Dender tot vruchtbare koutergronden op de zachte glooiingen naar het binnenland
toe. Daardoor is een basisstudie van het grondgebruik en meer bepaald de
geografische spreiding van de percelen een noodzakelijke voorwaarde, vooraleer
het aantal koeien als parameter te overwegen. Bovendien kunnen achter
koeienaantallen heel wat verschillen schuilgaan. Het leidt geen twijfel dat ook de
koeienwereld door verscheidenheid werd gekarakteriseerd.4
Dezelfde kritiek op het gebruik van het saldo van de boedel als parameter, is ook
hier van toepassing. Zo geeft een indeling op basis van het aantal koeien een
statische kijk op het landbouwersbedrijf weer, terwijl cyclische veranderingen
grotendeels ontbreken. Kalveren worden immers gelijkgesteld aan volwassen
dieren, seizoensschommelingen zijn genegeerd enzovoort.5 Daarnaast gaat deze
indicator compleet voorbij aan het bezit en de kweek van ander vee. Boeren die
opteerden voor de schapenkweek en bespaarden op het bezit van koeien, tuimelen in
een dergelijke stratificatie naar de onderste regionen.6
Een andere parameter werd door de tijdgenoot zelf gehanteerd en komt daardoor
voor het voetlicht in de volgende paragrafen.
Rurale boedels: zegels – Een laatste analyse richt zich op de zegelbelasting, een
indicator die in de staten van goed zichtbaar aanwezig is (figuur 2.2). Zo pende de
griffier de inhoud van de staten van goed, alsook de nevendocumenten zoals de acte
1

Schwerz, Anleitung, 55 en 57.
Kasselrijbestuur van het Land van Aalst: zie de inleiding van Van Isterdael, Archief van het land van Aalst.
3
Strijpens, Aalsterse fundamenten, 13.
4
Enkele voorbeelden uit de databank: in 1794 taxeerde de griffier een koe op 51 gulden en in 1792 op 40
gulden, in 1652 een kalfdragende vaars op 27 gulden, in 1703 een bruine koe op 30 gulden. Nog in 1701 een
“rode” koe op 22 gulden, een grote “zwarte koe” op 20 gulden en een kleine “zwarte” koe op 20 gulden, een
kalf van een jaar was dan weer 8 gulden waard en een van enkele maanden 3,5 gulden.
5
Oktober was bijvoorbeeld de slachtmaand.
6
Eventueel voor de wolproductie.
2
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prijsij of acte voogdij, neer op officieel papier, voorzien van een zegel. Hij kocht dit
papier bij de Staten van Vlaanderen en verrekende de kosten in het kapittel van de
schulden van de boedel. De oorzaken voor deze nieuwe belasting liggen naast de
voortdurende geldhonger van de Staten en de creativiteit waarin deze in de praktijk
werd ingevuld, in de strijd tegen de antidatering en uniformering van officiële
documenten.1
Figuur 2.2. Zegel van een boedel, Hofstade 1791

Bron: SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 24
Om de hoogte van de zegelbelasting te betalen keek de griffier naar de sociaaleconomische mogelijkheden van het gezin. Zo blijkt duidelijk dat sterfhuizen
waarvan de staat resulteerde in een negatief saldo, maar die beschikten over
voldoende mogelijkheden, toch een zegelbelasting betaalden. Theresia Van Den
Hauwe was aan de griffier niet minder dan zestig stuivers schuldig, terwijl die
laatste het saldo van de boedel op min 67 gulden berekende.2 Anderzijds waren de
huishoudens die zich aan de rafelrand van de maatschappij bevonden en waarvan de
staat pro deo werd opgemaakt, vrijgesteld van de zegeltaks.3
Johan Kamermans hanteerde op basis van deze zegelbelasting een classificatie voor
zijn studie van de materiële cultuur van de Krimpenerwaard in de zeventiende en
achttiende eeuw, waardoor deze indicator reeds in de praktijk is getest.4 Een
1

Het zegel is voorzien van een datum (zie figuur 2.2).
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 126, Frans De Jonghe 1750.
3
De zegelbelasting wordt evenwel wel vermeld!
4
Kamermans, Materiële cultuur, 47. Lees eveneens Dibbits, Vertrouwd bezit.
2
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steekproef op basis van de staten van goed van enkele dorpen leidde echter tot de
vaststelling dat een eenvoudige overname van de methode niet mogelijk is (tabel
2.10).
Tabel 2.10. Verhouding boedels zonder vermelding zegeltaks tegenover totaal,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794 1

1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794

Boedels zonder
vermelding van
Totaal aantal
boedels
zegeltaks
36
36
49
49
95
2
120
0
Bron: databank

%
100
100
2
0

Aangezien de zegelbelasting pas ingang vond in de loop van de achttiende eeuw,
vervalt de mogelijkheid om de indicator voor alle proefperiodes te hanteren. De
procedurekosten die steevast in de staten uit 1750-1754 en 1790-1794 voorkomen
zoals het recht van auditie van de griffier, baljuw, burgemeester en schepenen, de
kost van de officier die de toegang tot de woning verschafte enzovoort, worden wel
in gewijzigde vorm in de staten uit 1650-1654 en 1700-1704 vermeld, maar de
zegelbelasting ontbreekt. Niettemin is de uniformiteit ver zoek en loopt iedere
vergelijking tussen de verschillende proefperiodes mank. Anderzijds vertaalt de
zegelbelasting de appreciatie van de tijdgenoot die zo’n uitspraak doet over de
sociaal-economische mogelijkheden van huishoudens.2 Een compromis rond de
verschillende parameters dringt zich dus op.
Het voorstel
Er dient zich een tweeledig probleem aan. Ten eerste is er nood aan een parameter
die voldoende representatief is om de sociaal-economische mogelijkheden van de
geselecteerde huishoudens te weerspiegelen én om een vergelijking tussen de
verschillende proefperiodes te doorstaan. Ten tweede moet de parameter ‘ruim’
1

Vanaf ca 1702-1703 duiken de eerste staten van goed op, die opgesteld zijn op officieel – dus voorzien van
zegel – papier. Omdat de diffusie van dit proces nog niet algemeen was, zijn die staten niet weerhouden.
2
Naast de zegel op de staat zelf, waren ook de nevendocumenten van een zegel voorzien. Die zijn in de
steekproef echter niet opgenomen, omdat de voorkeur werd gegeven aan de vergelijking van één enkel
document dat de basis vormde van de staat van goed.
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genoeg zijn om zoveel mogelijk gezinnen in te delen en bijgevolg de restcategorie
minimaal te houden.
Rurale boedels – Met enige voorzichtigheid wordt een dubbele indeling op basis
van de setting naar voor geschoven. Omdat de setting een concrete relatie heeft met
het grondgebruik van rurale huishoudens, komen variaties op deze indeling
veelvuldig voor.1 Niettemin is er op het vlak van de concrete uitwerking minder
eensgezindheid.2 Daarom vullen de zegeltaks en de hoogte van het voordeel (van de
balans), de setting in een tweede indeling aan.
De eerste indeling geeft de situering weer van een individueel huishouden tegenover
alle gezinnen in één dorp. Om de vergelijking tussen de proefperiodes te
waarborgen, komt steeds de relatie tussen het individuele huishouden en het
doorsnee-huishouden en/of het ‘rijke gezin’ voor het voetlicht. Voor het doorsneehuishouden is de mediaanwaarde van de belasting gehanteerd en voor het
symbolische ‘rijke gezin’ wordt de belasting gebruikt dat het huishouden gesitueerd
op percentiel 90 afdroeg. In dit laatste geval zijn alle huishoudens gerangschikt
naargelang van de hoogte van de verschuldigde belasting en ingedeeld van 0 tot
100. In de percentiel- of percentpuntranking behoort het gezin op percentiel 90, net
tot de rijkste 10% van de huishoudens.3
De indeling is ingegeven door het huishoudperspectief dat in dit onderzoek is
voorop gesteld.4 Niettemin blijkt uit de tabellen 2.5 en 2.6 dat er enkele gezinnen
niet in de belastinglijsten traceerbaar zijn én dat er voor enkele dorpen geen
settingen beschikbaar zijn. Daarom is geopteerd voor een tweede, aanvullende
indeling waarin de setting wordt gecombineerd met de zegeltaks en de hoogte van
het voordeel. De samengestelde parameter, die uitgebreid aan bod komt in de
bijlage, rangschikt per periode alle beschikbare staten van goed van klein naar groot
en herleidt de boedels naar het corresponderende percentiel. Dit percentpunt, een
gemiddelde ranking op basis van de drie afzonderlijke parameters, vormde het
uitgangspunt voor de indeling in vier groepen. Die vier groepen zijn de
respectievelijke kwartielen met als I de laagste en IV de hoogste vermogensgroep.

1

Zie bijvoorbeeld De Decker, Sociaal-economische analyse of Van Der Herten, Een onderzoek.
De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 55-56: bijvoorbeeld de klassebreedte.
3
Percentiel 50 komt overeen met de mediaan.
4
Lees het vorige hoofdstuk.
2
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Stedelijke boedels – Om het enigszins mogelijk te maken, stedelijke sociaaleconomische huishoudens met elkaar te vergelijken, is geopteerd dezelfde dubbele
indeling te hanteren. De eerste indeling is opnieuw ingegeven door het
huishoudperspectief. Voor de vier proefperiodes is gebruik gemaakt van de
stedelijke huisgelden, waardoor de gezinnen uit de boedels situeerbaar zijn
tegenover de hele stadsbevolking.1 Ook in deze stedelijke context vormen de
‘doorsnee-Aalstenaar’ (mediaan huisgeld) en de ‘rijke Aalstenaar’ (percentiel 90) de
vaste ijkpunten.
Voor de tweede indeling in vier vermogensgroepen is hier gebruik gemaakt van een
combinatie van interne en externe parameters. Uit de bronnen zelf zijn de waarde
van het woonhuis en het geschatte ‘voordeel’ gehaald. Het feit dat Bruno Blondé
‘het aantal kamers’ gebruikt om vermogensgroepen af te lijnen, pleit zeker voor
deze parameter.2 De tweede parameter, het voordeel in de balans van de boedel,
komt bijna in elke staat van goed terug. Voor de indeling van de laatste twee
steekproeven is het geschatte voordeel vervangen door de zegeltaks, die eveneens is
gebruikt voor de rurale boedels. Het bovengenoemde huisgeld vormt de derde en
laatste indicator. Voor de technische achtergrond van deze methode, wordt opnieuw
naar de bijlage verwezen.
Per periode werden alle beschikbare boedels volgens het huisgeld en de waarde van
het huis gerangschikt van klein naar groot en herleid naar het corresponderende
percentiel. Zo zijn opnieuw per periode (percentiel)tabellen beschikbaar met
geordende boedels. Omdat deze indeling uitgaat van een combinatie van de
parameters, is de uiteindelijke indeling in vier vermogensgroepen bepaald door het
gemiddeld percentiel, net zoals de rurale boedels. De respectievelijke kwartielen
vormen zo de vier vermogensgroepen met I de laagste groep en IV de hoogste
vermogensgroep.
Het gebruik van de dubbele indeling van het rurale en stedelijke boedelbestand laat
toe om de individuele huishoudens zowel in de maatschappij als in de steekproef te
situeren. Deze methode vertoont ontegensprekelijk enkele zwakheden. In de eerste
plaats zijn niet alle gezinnen in de settingen of de huisgelden identificeerbaar. Ten
1

Voor de periode 1650-1654 waren onvoldoende huisgelden beschikbaar. Daarom is een beroep gedaan om
het zogenaamde plaquillegeld, een ‘additioneel huisgeld’ dat in moeilijke situaties werd opgehaald. Door de
onderlinge vergelijkbaarheid van de randvoorwaarden, zijn er geen bezwaren gevonden om deze belasting te
gebruiken. Bovendien bleef na een steekproefanalyse op basis van de beschikbare huisgelden, de onderlinge
positie tussen belastingsbetalers gelijk.
2
Baetens en Blondé, ‘A la recherche’, 531-542 en Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 66-67.
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tweede volgt de indeling in kwartielen van de huishoudens uit de boedels, niet altijd
de reële evoluties in de maatschappij. De indeling is dus afhankelijk van de
steekproefneming. Het spreekt dan ook voor zich dat dit gevolgen heeft voor de
besluitvorming in de hoofdstukken.
In de laatste paragraaf komen de memorieboeken voor het voetlicht. Deze bronnen
geven een inkijk in het dagdagelijkse reilen en zeilen van stedelijke en rurale
gezinnen en vormen daarom een wezenlijk onderdeel van het onderzoek.
Memorieboeken
Het volgende fragment uit een laat-achttiende-eeuws memorieboek geeft de enorme
inhoudelijke verscheidenheid van deze egodocumenten weer. Tussen de
(af)rekeningen door, kribbelde de auteur de volgende zinnen.1
D ie dit Schreef alhier te Lande
H eeft tien vingers aen elk hand
Vijf en tw intig aen handen en voeten en daer m ede K om ik u te
G roeten
D ie dit ziet dat m oet botterik zijn
E nde niet en K an Lesen.
Een heuristische uitdaging – Reeds lang pogen historici zich in te werken in de
leefwereld van boeren en stadsmensen, hoewel het bronnenmateriaal zoals
rekeningen of tellingen zich daar niet altijd toe schikt. Kwantitatieve en kwalitatieve
bronnen die direct de sociale situatie van de boeren en burgers weergeven, zijn
eerder schaars. Daarom trachten de onderzoekers de leefwereld onrechtstreeks te
benaderen door de structuren en de context te schetsen, op het gevaar af te
verstikken in een rigide nichestructuur zonder enige bewegingsruimte voor de
actoren.
Helemaal zeldzaam zijn de egodocumenten, de zogenaamde memorie- en
handboeken of huishoudboekjes, waarin de tijdsmens aantekeningen over sociaaleconomische handelingen, belangrijke gebeurtenissen en feiten optekende. Chris

1

ABA, Familiefonds, memorieboeken, Hendricus Vierendeels, einde achttiende eeuw, niet gefolieerd.
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Vandenbroeke verwoordde het als volgt: ‘Het is een bekend gegeven in de Vlaamse
historiografie van het Ancien Régime dat zelden of nooit van persoonlijke
getuigenissen of ego-documenten kan vertrokken worden om de toenmalige
leefwereld concreet, precies en waarheidsgetrouw weer te geven. Blijkbaar waren
onze verre voorzaten toen al minder ‘spraakzaam’ dan in de buurlanden het geval
was, met alle gevolgen vandien natuurlijk bij het afzetten van historische
evocaties’.1
Ondanks hun zeldzaamheid, de frappante verschillen tussen memorieboeken
onderling en de hevige kritiek omtrent de representativiteit van de geboden
informatie, sluimerde de idee van hun aanwending als unieke bron voor het actorperpectief doorheen de sociaal-economische geschiedenis. Bovendien heeft recent
onderzoek het intrinsieke belang van deze bronnen aangetoond. Thijs Lambrecht
reconstrueerde op basis van een memorieboek de leefwereld van één herenboer in
een klein Vlaams dorp in de achttiende eeuw. Hij ontrafelde daarbij de relaties van
pacht en arbeid en de samenhangende sociaal-culturele banden tussen deze rijke
boer en een groot deel van de dorpsgemeenschap.2
Voor de Aalsterse regio zijn dergelijke studies eerder beperkt. In de jaren 1930
lanceerde de redactie van het tijdschrift Eigen Schoon en de Brabander een oproep
om het eventuele bestaan van memorieboeken kenbaar te maken en de inhoud aan
het brede publiek beschikbaar te stellen.3 Het resultaat was de publicatie van enkele
artikels op basis van memorieboeken die afkomstig waren van dorpen ten oosten
van Aalst.4 Deze artikels vormden de teasers voor een nieuwe onderzoeksstrategie
naar memorieboeken uit de regio.5
De onconventionele oplossing – Memorieboeken hebben zelden de weg naar de
officiële archieven gevonden en blijven daardoor immuun voor een heuristisch
grondig onderbouwde zoekstrategie. Door hun private karakter leek het onmogelijk
een methodische queeste te ondernemen, waardoor de lancering van een oproep in
talrijke lokale heem- en geschiedkundige tijdschriften de enige uitweg betekende

1

Uit Schelstraete, Kintaert, en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 3.
Lambrecht, Een grote hoeve.
3
S.N., ‘Uit oude memorieboeken’, 282.
4
P.L., ‘Uit het memorieboek’, 282-284. Mertens, ‘Het notitie boek’, 22-29 en 56-63. Van Der Hameyde,
‘De linnenkast’, 356-360.
5
Het was de intentie om niet alleen ‘nieuwe’, in de betekenis van totnogtoe onbekende documenten op te
sporen, ook de enkele bronnen uit de bovenvermelde artikels waren meestal spoorloos verdwenen.
2
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om aan een falende klassieke heuristische methode te ontsnappen.1 Het resultaat kan
in de meest optimistische bewoordingen wisselvallig genoemd worden.2
Figuur 2.3. Fragment uit het memorieboek van een schoenmaker, Hekelgem 1767

Bron: AAA, Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B37, N
Een gezien de omstandigheden aanvaardbare oplossing, kwam uit onverwachte
hoek en met name vanuit de staten van goed zelf. Verschillende boedels –
weliswaar meer stedelijke dan rurale – bevatten uittreksels uit memorieboeken.3
Aangezien het de intentie was van de griffier om het vermogen van een sterfhuis zo
getrouw mogelijk te benaderen, besteedde hij veel aandacht aan de vorderingen en
schulden van de huishoudens. Soms maakte hij er zich snel van af door de
vermelding ‘tegoed van diffrente personen’, maar meestal krijgt de lezer accurate
gegevens over de schuldenaar of de schuldeiser, de reden van de vordering en het
bedrag. Vaak duidt de griffier zelfs de bron van zijn informatie aan door de

1

Hier volgt de volledige annotatie: Vermoesen, R., ‘Queeste naar memorie-en huishoudboekjes of privéboekhoudingen (Denderstreek 17e-18e eeuw)’, Dender-stam, 25, 2005, 33-34. Vermoesen, R., ‘Queeste naar
memorie-en huishoudboekjes of privé-boekhoudingen (Belledaal, 17e-18e eeuw). Oproep tot medewerking’,
Info-Belledaal, 20, 2005, 19-28. Vermoesen, R., ‘Queeste naar memorie-en huishoudboekjes of privéboekhoudingen (De Faluintjes, 17e-18e eeuw)’, De Faluintjes, 18, 2005, 147-155. Vermoesen, R., ‘Queeste
naar memorie-en huishoudboekjes of privé-boekhoudingen (Het Land van Aalst, 17e-18e eeuw)’, Het Land
van Aalst, 57, 2005, 62-70.
2
Na talrijke uitnodigingen en evenzoveel koffie en gebak, was de oogst een bijzonder gedetailleerde kennis
van verschillende familiegeschiedenissen.
3
Lees ook Willems, Krediet, vertrouwen, 38.
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vermelding ‘volghens handtboecke’, wat de accuraatheid van de gegevens nog meer
ten goede komt.
Memorieboeken en uittreksels van handboeken, zullen in de volgende hoofdstukken
uitgebreid aan bod komen. Boedels, memorieboeken, settingen en huisgelden
vormen dan ook de ruggengraat van het onderzoek. Ander bronnenmateriaal, zoals
ordonnanties of kadastrale leggers, wordt waar nodig toegelicht.

92

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Hoofdstuk 3. Mens en ruimte. Stromen tussen stad en platteland

Stad en platteland
De

dichotomie

in

de

historiografische

traditie

tussen

stads-

en

plattelandsgeschiedenis was de aanleiding tot verscheidene publicaties met de
intentie de schijnbare tegenstelling tussen beide onderzoekssferen te deconstrueren.1
Ondanks de verschillen in politieke, economische, sociale en culturele organisatie is
het in het huidig historisch onderzoek een vaststaand gegeven dat stad en platteland
geen onafhankelijk opererende entiteiten zijn.2 Het gescheiden onderzoek van stadsen plattelandshistorici vormde dan ook een stimulus voor een generatie
onderzoekers om zich juist op de stromen tussen beide werelden te concentreren.
Vanaf de jaren 1990 oefenden de flows van arbeid, diensten, kapitaal en goederen
tussen stad en platteland een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit, wat onder
andere cumuleerde in de verzamelbundels van Stephan R. Epstein of van Bruno
Blondé, Eric Vanhaute en Michèle Galand, die beide in 2001 verschenen.3 Meer
zelfs, de sociaal-economische relatie tussen stedelijke en rurale sfeer is tot één van
de kernproblemen in het sociaal-economisch historisch onderzoek gebombardeerd
en behoort daarom tot de grand narratives van de economische geschiedenis.4
Dankzij die opgebouwde expertise is het de intentie om in de volgende paragrafen,
vanuit een mezzoperspectief en met bijzondere aandacht voor het onderzoeksgebied
een chronologische schets voor te stellen van de belangrijkste processen met
betrekking tot de stromen tussen stad en platteland in de vroegmoderne tijd.5
Net zoals marktgerichtheid en ‘commerciële’ netwerken de rode draad vormen
doorheen heel het werk, is deze historische evocatie doordrongen met processen van
‘commercialisering’. Dit hoofdstuk wil dan ook aantonen dat de stromen tussen stad
en platteland en bij uitbreiding ‘de mens en de ruimte’, ontegensprekelijk beïnvloed
werden door de mate waarin onder andere rurale huishoudens zich toelegden op de
1

Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439.
Stabel, ‘Town and countryside’, 1 en Epstein, ‘Introduction. Town and country in Europe’, 1-29.
3
Epstein, Town and country en Blondé, Vanhaute en Galand, Labour and labour markets.
4
De Vries, ‘Great expectations’, 133-140 en Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 441.
5
Een eerste kennismaking met het onderzoeksgebied is eveneens te lezen in Vermoesen, ‘Urbanisatie en
ruralisatie’, 33-50.
2
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‘marktgeoriënteerde’ productie van goederen (en diensten). De geschiedenis van de
stromen tussen stad en platteland vormt in dit concrete geval dan ook een doublure
voor de historie van de ‘commercialisering’ van de regio.
Motoren voor de relatie tussen stad en platteland
In een vereenvoudigd model stond het platteland in voor de bevoorrading van de
stad. Vooral voor de aanvoer van voeding, bouwmaterialen en brandstoffen waren
stedelingen afhankelijk van de omliggende dorpen.1 Bovendien zorgde een verschil
in demografische ontwikkeling, waarbij het stedelijke deficit werd aangevuld door
een ruraal bevolkingsoverschot, voor een regelmatige migratiestroom naar de
steden.2 In dezelfde vereenvoudigde weergave vormde de stad het centrum voor de
aankoop van (gespecialiseerde) goederen en diensten. Hoewel de stedelijke
economie vooral gericht was op handel en nijverheid, richtten kapitaalkrachtige
stedelingen zich ook naar het platteland en investeerden onder andere in rurale
onroerende goederen en hypothecaire rentes. Veranderende eigendomsrelaties
vormden volgens Robert Brenner en Erik Thoen dan ook een verklarende variabele
in de ontwikkeling van de levensstandaard van landslieden.3
Het is echter maar de vraag of een dergelijke gesynthetiseerde weergave recht doet
aan de specifieke situatie van de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden.4 Een aantal
elementen verstoort immers de rigide toepassing van het bovengeschetste ‘flow
model’. De hoge urbanisatiegraad van de Zuidelijke Nederlanden, het relatieve
belang van kleine of secundaire steden in het stedelijke netwerk, de eigenheid van
de ‘Vlaamse’ agricultuur en de aanwezigheid van rurale nijverheid hadden immers
elk hun invloed op de marktgerichtheid van de regio en de bovengenoemde stromen
tussen stad en platteland. In dit hoofdstuk komen eerst de ‘motoren’ voor het
voetlicht. De aandacht gaat uit naar urbanisatie en ruralisatie in de Zuidelijke
Nederlanden en vervolgens naar de ontwikkeling van landbouw en nijverheid.
Daarna zijn de parameters ‘migratie’, ‘kapitaal’ en ‘goederen en diensten’ aan de
beurt die eveneens worden gehanteerd voor de afbakening van het Aalsterse
1

Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 523.
Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling, 113.
3
Dit komt verder nog aan bod, zie onder meer Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 147-174,
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157 en Brenner, ‘The Low Countries’, 275338.
4
Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 422-434 en Blondé, Een economie, 119 evenals Stabel, ‘Town and
countryside’, 2 ook Stabel, ‘Markt en hinterland’, 341-364.
2
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hinterland. Dit hoofdstuk vormt anderzijds slechts een aanloop naar de volgende
hoofdstukken, waarin de ‘commerciële’ netwerken centraal staan en waar de flows
van goederen en diensten in de landbouw en de linnennijverheid opnieuw op de
voorgrond treden.
Urbanisatie en ruralisatie in de vroegmoderne Zuidelijke Nederlanden – Op het
gevaar af in een te bondige synthese te vervallen, dienen enkele pijnpunten in de
stedelijke ontwikkeling aan bod te komen. Een interessante parameter vanuit het
perspectief van stad en platteland om de algemene sociaal-economische
ontwikkeling te schetsen is de evolutie van de ‘urban ratios’.1 Deze cijfers geven
immers de verhouding weer van de stedelijke bevolking tegenover het totaal en dit
voor een bepaald gebied. Hoewel de beschikbare gegevens afbreuk doen aan de
historische werkelijkheid, zo zijn steden met een bevolking onder de 5000 niet
weerhouden, zijn ze tentatief voor de relatieve ontwikkelingen van stad en
platteland.2 De gehanteerde geografische omschrijvingen hebben betrekking op de
huidige situatie, waarbij Brabant zowel de Vlaamse als Waalse provincies omvat.
Grafiek 3.1. ‘Urban ratios’, Brabant en Vlaanderen 1375-1825
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1
2

Stabel, ‘Town and countryside’, 4-7 en Blondé, Een economie, 25.
Volgens deze grens behoort Aalst wél tot de selectie, zoals verder zal blijken.
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Zoals grafiek 3.1 aantoont, bleef de verhouding tussen stad en platteland doorheen
de periode niet constant. In Vlaanderen daalde het aandeel stedelingen tegenover de
totale bevolking van 33% in de vijftiende eeuw naar ongeveer een kwart in de rest
van zestiende en de zeventiende eeuw. In het midden van de achttiende eeuw daalde
het aandeel nog tot onder de 20%. Het percentage steeg pas aan het einde van de
achttiende eeuw terug naar meer dan een vijfde van de totale bevolking. Brabant
volgde een vergelijkbaar patroon, hoewel op een merkelijk hoger niveau en met
enige vertraging tegenover Vlaanderen. Zo bereikte Brabant het hoogste peil in het
midden van de zestiende eeuw, waarbij net niet de helft van de bevolking in steden
woonde. Naar het einde van de achttiende eeuw, daalde het aandeel stedelingen tot
ongeveer een derde.
Grafiek 3.2. Bevolkingsontwikkeling Aalst (met inbegrip van de praterijen) en
praterij Nieuwerkerken 1570-1790
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Bron: De Brouwer, Demografische evolutie en Strijpens, Aalsterse fundamenten, 17
Uit de ontwikkeling van de ‘urban ratios’ blijkt dat er vanaf het einde van de
zeventiende eeuw sprake was van een algemeen stedelijk verval.1 Dit hield aan in
Vlaanderen tot in het derde kwart van de achttiende eeuw en in Brabant tot zelfs in
het begin van de negentiende eeuw. Door deze gegevens te vergelijken met de
1

Zie eveneens Blondé, Een economie, 25 en Blondé en Van Uytven, ‘De smalle steden’, 131-137.
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demografische informatie van de onderzochte regio, kan de globale evolutie
verduidelijkt worden. In grafiek 3.2 zijn de beschikbare demografische cijfers van
de stad Aalst weergegeven. Het is echter betreurenswaardig dat er maar beperkte
informatie voorhanden is. Bovendien is de institutionele context van de onderzochte
stad van die aard dat een abstractie van de bevolking intra muros niet mogelijk
bleek.1 Aalst omvatte naast de eigenlijke stadskern binnen de wallen immers ook
een omvangrijk buitengebied, de zogenaamde praterijen Mijlbeek, Schaarbeek en
Nieuwerkerken. Enkel deze laatste omschrijving was uitgegroeid tot een
volwaardige parochie, waarvoor aparte bevolkingscijfers beschikbaar zijn. Met de
nodige voorzichtigheid zijn de weinige gegevens samengebracht in grafiek 3.2 en
hoewel de cijfers enkel een benadering geven, lijkt vooral de relatieve ontwikkeling
van beide reeksen van belang.2
Vermoedelijk kende het hele stedelijke gebied (Aalst en praterijen) een sterke
bevolkingsdaling aan het einde van de zestiende eeuw, omwille van de onlusten en
krijgsverrichtingen die met de Opstand gepaard gingen.3 Doorheen de zeventiende
eeuw zette zich een langzame groei in, die echter eerder te karakteriseren is als een
fase van herstel. Aan het einde van de eeuw en omwille van de oorlogssituatie onder
Lodewijk XIV werd deze fase kort afgeremd.4 In de achttiende eeuw brak opnieuw
een fase van demografische aanwas aan. Het is echter de vraag of ook de stad in
deze groei participeerde, aangezien de landelijke praterij Nieuwerkerken een
grotere groei vertoont dan het hele stedelijke gebied. Indien de bevolkingstoename
van Nieuwerkerken geëxtrapoleerd wordt op de andere praterijen, dan kan men er
vanuit gaan dat vooral de rurale entiteiten verantwoordelijk waren voor de
bevolkingsgroei en de stad intra muros in mindere mate of zelfs helemaal niet.
Anderzijds doet de toename van het aantal belastingbetalers, weergegeven in het
vorige hoofdstuk, wel een stijging van de bevolking vermoeden.5 Niettemin is het
voor de stad bijzonder moeilijk om de relatie tussen aantal belastingbetalers en
totale

omvang

van

de

bevolking

te

1

schetsen,

aangezien

de

beperkte

Van Isterdael, Archief van het land van Aalst, inleiding. Zie eveneens Strijpens, Aalsterse fundamenten, 17
en Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, 37. Een uitzonderlijke bijdrage is De Brouwer,
Demografische evolutie.
2
De jaartallen in de grafiek moeten hier eerder als een periodieke omschrijving geïnterpreteerd worden.
3
Igual-Pacheco, ‘Beeldenstormers in het Land van Aalst’, 73-110 en 141-208. Lees eveneens de oudere
bijdrage van De Cacamp, ‘Vier maanden’, 151.
4
Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 67.
5
Lees ook Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 59: 747 (1650); 932 (1700); 973 (1750) en 1121 (1790).
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bevolkingscijfers betrekking hebben op Aalst met inbegrip van de praterijen en de
huisgelden op de populatie intra muros.
De bevolkingsontwikkeling van de andere parochies van het onderzoeksgebied,
bevestigt de evolutie van Nieuwerkerken (grafiek 3.3). De spectaculaire daling van
de bevolking aan het einde van de zestiende eeuw, het langzame herstel in de
zeventiende eeuw, de korte inzinking rond 1700 en de verdere groei in de achttiende
eeuw zijn duidelijke fases die in de demografische ontwikkeling van alle parochies
voorkomen.1
Grafiek 3.3. Bevolkingsontwikkeling Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en
Hofstade 1570-1790
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Gijzegem

en

Herdersem

telden

ongeveer

evenveel

bevolkingsevolutie valt dan ook zo goed als samen.

2

inwoners

en

hun

In het begin van de

zeventiende eeuw hadden beide dorpen ongeveer 165 inwoners. Daarna groeide de
bevolking aan tot de tweede helft van de zeventiende eeuw, wanneer de
ontwikkeling stagneerde. In het begin van de achttiende eeuw waren er meer dan
400 inwoners, een cijfer dat snel aangroeide tot net geen 900 in Gijzegem en
ongeveer 630 in Herdersem op het einde van het ancien regime. Hofstade had iets

1
2

Zie onder meer De Brouwer, Demografische evolutie, 117.
In de grafiek zijn dan ook enkel de bevolkingsaantallen van Gijzegem weergegeven.
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meer bewoners dan beide dorpen.1 In 1570 telde het 580 inwoners, in 1610 265 en
in 1790 was het bevolkingscijfer toegenomen tot 1360. Erembodegem deed nog
beter met 1500 inwoners voor de crisis op het einde van de zestiende eeuw, 835 in
1610 en 2215 in 1790.
Hoe verhoudt de ontwikkeling van Aalst zich tegenover de evoluties in andere
steden? In de literatuur krijgen kleine steden over het algemeen een dynamische rol
toebedeeld.2 Meedrijvend op de evoluties in de ‘eeuw van het platteland’ waren het
vooral de Zuid-Nederlandse kleine steden die in de tweede helft van de achttiende
eeuw een sterke groei kenden.3 Dit fenomeen kwam bovendien in heel Europa
voor.4 Anderzijds en vanuit een lange termijnperspectief, hadden de kleine steden
voordien aan belang ingeboet. Zo woonden in 1374 62% van de Brabantse
stedelingen in de vier grote steden (Antwerpen, Brussel, Mechelen of Leuven). In
1806 herbergden ze bijna 80% van de stedelingen.5
Grafiek 3.4. Bevolkingsontwikkeling Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Ronse en
Zottegem 1570-1790
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1

Omwille van de leesbaarheid van de grafiek zijn de bevolkingcijfers niet weergegeven.
Blondé, Een economie, 27.
3
Morsa, ‘L’urbanisation de l’espace belge’, 207-208 en Blondé, Een economie, 114. Stabel, ‘Deurbanization and urban decline in Flanders’, 91.
4
De Vries, European urbanization, 101.
5
Blondé en Van Uytven, ‘De smalle steden’, 135.
2
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Grafiek 3.4 geeft de bevolkingsevolutie van enkele kleine steden en marktplaatsen
uit het Land van Aalst weer.1 Ondanks de vele hiaten ondergingen de verschillende
entiteiten de bovengenoemde, gefaseerde ontwikkeling. Relatief beschouwd, is
Aalst merkelijk de grootste stad, gevolgd door Geraardsbergen en Ninove. Ronse
als semi-rurale marktplaats is echter groter dan Geraardsbergen en Ninove. Alle
onderzochte plaatsen, behalve Ninove, kenden in de loop van de achttiende eeuw
een periode van ononderbroken groei.
Grafiek 3.5. Evolutie aantal inwoners per vierkante meter, Land van Aalst 15701790
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Tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd behoorden de Zuidelijke
Nederlanden tot de dichtstbevolkte gebieden van West-Europa. Vooral het
graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant kenden hoge dichtheidscijfers,
zoals in het vijftiende-eeuwse Vlaanderen met 78 inwoners per vierkante kilometer
en 40 in Brabant. Deze namen toe naar het einde van het ancien regime tot
respectievelijk 140 en 110 inwoners per vierkante kilometer, hoewel regionale
verschillen binnen deze omschrijvingen bestonden.2 Het Land van Aalst, met zijn
talrijke kleine dorpen was al sinds de late middeleeuwen een dichtbevolkte regio.3
1

Enkel de aantallen van Aalst en Zottegem zijn vermeld, om de leesbaarheid van de grafiek te verzekeren.
Stabel, ‘Town and countryside’, 4.
3
Lees de talrijke studies van Jozef De Brouwer, onder andere De Brouwer, Demografische evolutie.
2
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Op basis van de gegevens verzameld door Jozef De Brouwer is het mogelijk deze
ontwikkeling in de vroegmoderne tijd weer te geven (grafiek 3.5).
Opnieuw vertonen de cijfers de impact van de tragische gebeurtenissen op de
bevolkingsontwikkeling in het laatste kwart van de zestiende eeuw. De
bevolkingsdichtheid in het Land van Aalst verschrompelde van net boven de 100
inwoners per vierkante kilometer naar slechts 35.1 Pas in het midden van de
zeventiende eeuw werd het niveau van voor de Opstand bereikt. De kortstondige
terugval van rond 1700, werd gevolgd door een constante aangroei van de dichtheid
tot ongeveer 186 inwoners per vierkante meter op het einde van de onderzochte
periode. In vergelijking met de cijfers voor Vlaanderen blijkt dan ook dat het Land
van Aalst tot de dichtst bevolkte regio’s behoorde.2
In de volgende paragrafen komen enkele belangrijke processen in de landbouw en
de nijverheid aan bod. Daarna is Aalsterse context aan de beurt.
Agricultuur en nijverheid – De geschetste demografische ontwikkelingen zijn
natuurlijk niet te begrijpen zonder de kennis van de processen die zich in de
landbouw en de nijverheid voltrokken. De hoge verstedelijkingsgraad, het bestaan
van een netwerk van kleine steden en de hoge bevolkingsdichtheid impliceren een
specifieke agricultuur en industrie, die op hun beurt van belang zijn voor de analyse
van de stromen tussen stad en platteland. Om de complexe relaties tussen de
variabelen te ontleden, is het noodzakelijk ver in de tijd terug te keren.
Samen met de hoge vlucht van de lakennijverheid in de middeleeuwen, kwam in
Vlaanderen en later in Brabant een progressieve landbouw tot ontwikkeling.3 In de
twaalfde en dertiende eeuw groeide de wolnijverheid uit tot een gedifferentieerde,
stedelijke exportnijverheid. Maar door het wegkwijnen van de actieve handel, de
neergang van de jaarmarkten (Champagne) en de hogere transactiekosten
evolueerde de lakenindustrie naar een exclusieve luxenijverheid in de volgende
eeuwen. Dit ging gepaard met een verspreiding van productiecentra over de hele
Zuidelijke Nederlanden. Algemeen gesteld, was het industriële landschap
1

De Brouwer, Demografische evolutie, 117.
Zie eveneens Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 33-42.
3
Munro, ‘The ‘new institutional economics’, 1 en Munro, ‘The ‘new institutional economics’, 405. Munro,
‘Spanish Merino wools’, 431 en Munro, ‘Colour changes in Flemish luxury woollens’, 55. Blondé en Van
Uytven, ‘De smalle steden’, 167. Stabel, ‘ ‘Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let’ ’, 113. Zie eveneens
Van der Wee, ‘De industriële ontwikkeling’, 59-77 en Van der Wee, ‘Antwoord op een industriële
uitdaging’, 169-184. Vooral het model gebaseerd op industriële ‘life cycles’ in Van der Wee, ‘Industrial
dynamics’, 307-382 geeft een interessante benadering.
2
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gekenmerkt door een streven naar reconversie en delokalisatie, wat nieuwe kansen
creëerde voor ondernemers, maar wellicht voor lokale catastrofes zorgde.1
Het gebied tussen Schelde en Dender kende reeds in de dertiende eeuw een aantal
lakencentra zoals Oudenaarde, Dendermonde, Kortrijk en Geraardsbergen.2 In de
veertiende eeuw voegden ook Aalst, Ninove, Tielt en andere steden in het
Meetjesland en de Leievallei zich bij het rijtje lakenproducerende steden. Wanneer
een dergelijke kleine stad in hetzelfde marktsegment actief was als een veel groter
productiecentrum, leidde dit vaak tot politieke spanningen en zelfs tot militaire
acties. Zo ondervond Dendermonde aan den lijve de gevolgen van haar
concurrentiepositie met Gent, in het segment van de goedkope, gestreepte lakens.3
Andere interventies, soms van militaire aard, hadden in een latere periode vooral te
maken met de toenemende concurrentie van de rurale wolnijverheid.
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Grafiek 3.6. Lakenoutput Aalst, Dendermonde en Oudenaarde 1375-1575
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Uit een reconstructie van de lakenoutput van enkele steden, blijkt duidelijk dat de
Aalsterse nijverheid een specifieke ontwikkeling doormaakte.1 Hoewel de exacte
1

Van der Wee, ‘Industrial dynamics’, 321-336 en Stabel, ‘ ‘Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let’ ’,
114.
2
Stabel, De kleine stad, 125-126 en Stabel, ‘ ‘Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let’ ’, 130-133.
3
Delobelle, ‘De Denderstreek’, 45-70 en Stabel, De kleine stad, 124-126.
4
Voor de leesbaarheid zijn enkel de cijfers voor Aalst en Dendermonde weergegeven. Voor Oudenaarde
bedragen die respectievelijk: 2755, 3100, 3030, 3090, 2260 en 1760.
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cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden, wijzen ze
zeker op de relatieve verhouding van de onderzochte steden en de trends in de
respectievelijke ontwikkeling.2 Enkel in het laatste kwart van de vijftiende eeuw,
produceerde Aalst meer dan Dendermonde. De Ajuinenstad had evenwel
Oudenaarde sinds 1425 bijgebeend en leverde de hele vijftiende eeuw meer dan de
stad aan de Schelde. Dit hoeft echter niet te verwonderen aangezien Oudenaarde al
vroeg een meer gedifferentieerde, industriële ontwikkeling doormaakte en onder
andere een belangrijke tapijtweverij kende.3 De Aalsterse evolutie was gekenmerkt
door een spectaculaire stijging, maar evenzo een ingrijpender daling dan de andere
aangehaalde steden. De output steeg van ongeveer 910 stuks rond 1400 (36400 el),
naar 5900 (236000 el) in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Een halve eeuw
later was het productieniveau herleid tot net boven het productiecijfer van het begin
van de vijftiende eeuw.
Grafiek 3.6 toont een vrij positief beeld van de onderzochte centra in het laatste
kwart van de veertiende en vijftiende eeuw. Andere kleine steden, zoals Ninove of
Deinze konden echter geen aansluiting vinden bij deze trends.4 Het verval zette zich
ook later in dan bijvoorbeeld in de steden van Kust-Vlaanderen (Diksmuide of
Veurne). Vermoedelijk lagen het toenemende gebruik van Spaanse merinowol en de
sturing van de Hanze aan de basis van dit relatieve succes.5 De Aalsterse
lakenindustrie bleek zelfs succesvol tot diep in de vijftiende eeuw en exporteerde
nog in de zestiende eeuw naar het Duitse Rijk, Polen, Pruisen, Rusland en Italië.6
De stedelijke industriële ontwikkelingen in het gebied tussen Schelde en Dender
gingen gepaard met belangrijke processen in het rurale hinterland. Dit dichtbevolkte
gebied was gekenmerkt door een intensieve en gecommercialiseerde landbouw.7
Naast voedingsproducten teelde de boerenbevolking eveneens nijverheidsgewassen
zoals vlas en handelsgewassen met onder andere hop.8 Reeds in de loop van de
veertiende eeuw kwamen in grote en middelgrote bedrijven in de omgeving van

1

Voor Oudenaarde gaf Peter Stabel voor de jaren 1400, 1425, 1450 en 1475 twee cijfers op. In de grafiek is
gebruik gemaakt van het gemiddelde van beide cijfers.
2
Stabel, De kleine stad, bijlagen 2.5-2.19.
3
Stabel, ‘ ‘Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let’ ’, 131. Zie ook Vanwelden, Productie van
wandtapijten.
4
Voor een algemeen overzicht lees Van der Wee, ‘Industrial Dynamics’, 307. Stabel, De kleine stad, 155.
5
Munro, ‘Spanish Merino wools’, 431 en 460 verder ook Stabel, ‘ ‘Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste
let’ ’, 132-133.
6
Stabel, Dwarfs among Giants, 146 en Vermoesen, ‘Urbanisatie en ruralisatie’, 40-41.
7
Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, I 143.
8
Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 38.
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Aalst en Ninove ‘hoplochtingen’ voor.1 In de daarop volgende eeuwen kende de
teelt zo’n bloei dat zelfs hopstaken binnen de muren van de Ajuinenstad
voorkwamen.2 De teeltkeuzes benadrukken de commerciële gerichtheid van de
rurale bevolking in de late middeleeuwen en het begin van de vroegmoderne tijd.
Doorheen de vijftiende eeuw kwam een reallocatie van de wolnijverheid van de stad
naar het platteland voor.3 Hoewel de vijandelijke acties van steden tegenover deze
rurale nijverheden het anders doen vermoeden, was er eerder sprake van een
symbiotische dan van een vijandige relatie tussen stedelijke ondernemers en rurale
producenten.4 Daarnaast kwamen andere sectoren meer en meer op de voorgrond,
zoals

de

linnenindustrie.

Die

mag

evenwel

niet

volledig

als

een

reconversienijverheid beschouwd worden. Al in de twaalfde en dertiende eeuw was
er in de omgeving van Aalst sprake van een belangrijke vlasproductie.5 Vooral in de
vijftiende eeuw nam die in belang toe. Er was echter een duidelijke discrepantie
aanwezig tussen de productie van vlas en het weven van garen dat merkelijk
achterbleef.6 Uit de Aalsterse privileges (1499, 1509 en 1534) blijkt dat in het begin
van de zestiende eeuw stedelijke en rurale wevers actief waren, hoewel gegevens
over de concrete aantallen ontbreken.7 De eerste sporen van ambachtsstructuren in
de steden doen dan ook vermoeden dat de ontwikkeling van de linnennijverheid in
de stad en op het platteland parallel verliep.8
In de vijftiende eeuw deden zich in vele steden cruciale veranderingen voor.
Wanneer lokale successen zoals onder meer de Aalsterse draperie even niet
weerhouden worden, kenden andere sectoren een relatieve bloei als alternatief voor
de

tanende

wolindustrie.

In

dit

licht

moeten

de

linnennijverheid,

de

tapijtweefnijverheid en ook de brouwindustrie in het Dender-, Leie- en
Scheldebekken gezien worden.9 Net zoals de linnennijverheid, bood de tapijtweverij
nieuwe kansen aan Aalsterse draperiewevers in de vijftiende en zestiende eeuw. De
sector uit de Ajuinenstad onderhield nauwe banden met Brussel. Dit blijkt onder
meer uit de makkelijke overstap die Aalsterse meesters konden maken om in
1

Stabel, De kleine stad, 233 en Aerts, ‘Hop en bier’, 103.
Aerts, ‘Hop en bier’, 103.
3
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 756.
4
Stabel, ‘Town and countryside’, 14.
5
Thoen, Landbouwekonomie, 986 en Sabbe, De Belgische vlasnijverheid. Deel 1, 45-55.
6
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 755-757 en 763. Lees eveneens Delobelle, ‘De
Denderstreek’, 45-70.
7
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 757.
8
Stabel, De kleine stad, 177.
9
Van der Wee, ‘Industrial dynamics’, 332 en Stabel, De kleine stad, 177, 194 en 233.
2
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Brussel aan de slag te gaan.1 De ontwikkeling van de brouwindustrie is in
tegenstelling tot de linnen- en tapijtweefnijverheid geen verhaal van reconversie.
Het sluit daarentegen aan bij de rurale, economische ontwikkeling. Zo profiteerde
de Aalsterse brouwnijverheid van de aanwezigheid van een belangrijke graanmarkt
en een hinterland gekenmerkt door commerciële landbouw.2 Bovendien was de
Denderstad een schakel in de hophandel, dankzij onder meer de centrale ligging in
een hopproducerende regio. Zowel de tapijtweefnijverheid als de brouwindustrie
kenden maar een kortstondig economisch leven. Beide sectoren slaagden er niet in
na de troebelen van de tweede helft van de zestiende eeuw, hun niveau van voor de
Opstand te bereiken. In de zeventiende en achttiende eeuw bleef de Aalsterse
bierproductie gericht op de regionale vraag, terwijl de tapijtwevers vrijwel van het
toneel verdwenen.3
Tot de zestiende eeuw was er geen sprake van een economische hoogconjunctuur
van de linnensector. Pas vanaf dan konden de Aalsterse handelaars exporteren. De
belangrijkste producenten en markten waren niet langer de Henegouwse, zoals Aat
dat beschikte over een stapeldwang (1458), maar wel Gent en Oudenaarde.4 Het
goedkope en ruwe linnen afkomstig van de stad Aalst en zijn omgeving, vond ook
de weg naar die nieuwe markten en via Antwerpen werd het zelfs verhandeld tot in
Spanje en de Nieuwe Wereld.5 Naast een belangrijke producent van goedkoop
linnen was Aalst de markt voor vlas voor de wijde omgeving.6 Niet alleen de
Dendersteden deelden in deze opbloei dankzij het vlas. Ook het platteland in de
omgeving werd zelfs zo’n concurrent dat verschillende stadsmagistraten optraden
en rurale markten verboden ten voordele van de eigen stedelijke markt. Vaak lagen
fiscale motieven aan de basis van deze restrictieve acties.7 De steden riepen hun
stapelprivileges in en hanteerden die in hun strijd tegen landelijke vlas- en
linnenmarkten. Voorbeelden van een dergelijke politiek zijn dan ook legio, zo
streden Kortrijk en Menen tegen Izegem, Avelgem en Outrijve, Aalst en
Geraardsbergen tegen Herzele en Dendermonde tegen Wetteren.8
1

Voor een overzicht lees Robijns, ‘Bijdrage tot de studie’, 33-127 en Stabel, De kleine stad, 195-196.
Aerts, ‘Hop en bier’, 101-104 en Thoen, Landbouwekonomie, 722. Stabel, ‘Schippers, wagenvoerders en
kruiers’, 161.
3
Vermoesen, ‘Urbanisatie en ruralisatie’, 48.
4
Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 131-135.
5
Delobelle, ‘De Denderstreek’, 56.
6
Thoen, Landbouwekonomie, 992 en Stabel, De kleine stad, 177.
7
D’haeseleer, ‘De proto-industrialisering’, 41-43. Delobelle, ‘De Denderstreek’, 58. Zie ook Lamarcq, ‘Een
kwantitatieve benadering’, 139-177.
8
Stabel, De kleine stad, 179.
2
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In de zestiende eeuw deelden stad en platteland dezelfde ontwikkeling. Vooral de
crisis van rond 1550 en de opstand tegen Filips II betekenden het einde van een
bloeiperiode van de rurale economieën en brachten de reeds verzwakte stedelijke
nijverheden zware klappen toe. Vermoedelijk vanaf het laatste decennium van de
zestiende eeuw en zeker vanaf het begin van de zeventiende eeuw, begon de rurale
economie aan een langzaam proces van herstel.1 Zo kon onder andere de Aalsterse
linnensector in het derde kwart van de zeventiende eeuw een nieuwe bloei tegemoet
gaan en zelfs in concurrentie treden met de grote markten en producenten van
linnen zoals Gent en Oudenaarde.2
Dat de lijnwaadnijverheid in Binnen-Vlaanderen zo’n succes kende, was onder
andere het gevolg van de specifieke landbouwuitbating. Anders dan bijvoorbeeld in
Kust-Vlaanderen en in Waals-Brabant waar voornamelijk grote landbouwbedrijven
met talrijke dagloners actief waren, bestond de uitbating in Binnen-Vlaanderen
vooral uit het kleinbedrijf.3 Dit verschil in exploitatievorm is dan ook
geformaliseerd in de modellen van de commercial business economy en de
commercial survival economy.4 In de dichtbevolkte regio’s van Binnen-Vlaanderen
ging de commerciële landbouw met onder andere de productie van vlas en hop,
gepaard met industriële activiteiten in de linnennijverheid.5 De intensieve
landbouwuitbating, de productiviteitsstijging (grafiek 3.7) en de teelt van nieuwe
gewassen (onder andere klaver) vormden de basis voor een toename van de
bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw.6
Zoals grafiek 3.7 aantoont, slaagden de boeren uit het Land van Aalst er in om
doorheen de zeventiende en achttiende eeuw, een grotere productiviteit te behalen.7
Dat dit proces niet revolutionair, maar eerder gestadig verliep, hoeft in een periode
zonder sterke technische vooruitgang niet te verwonderen.8 Uit studies over de
agrarische productie en de analyses weergegeven in het volgende hoofdstuk, blijkt

1

Stabel, ‘Town and countryside’, 15.
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 759.
3
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261. Lees vooral Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in
evolution’, 102-157 en Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 147-174. Een meer algemeen
overzicht, vanuit het perspectief van de relatie tussen stad en platteland Stabel, ‘Town and countryside’, 1617. Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174.
4
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157 als ook Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as
an economic concept’, 47-66 en Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 3-36.
5
Lees Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174.
6
Stabel, ‘Town and Countryside’, 13 en Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 30-64.
7
Uitgedrukt in ‘net yields’, ofwel de bruto opbrengst per hectare, min het gebruikte zaad voor die hectare.
8
Vandenbroeke en Vanderpijpen, ‘The problems of the ‘agricultural revolution’ in Flanders’, 163-170.
2
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dat broodgranen het grootste deel van het areaal bezetten.1 Hierdoor is de netto
opbrengst van rogge representatief voor het beoogde regionale onderzoek.
Grafiek 3.7. Netto opbrengst rogge (hl/ha), Land van Aalst 1626-1815
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Bron: Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 41 en Van Isterdael, ‘De
opbrengstfactoren’, 1532
De spiraal van bevolkingsgroei en areaalversnippering, gebaseerd op de agrarische
productiviteitsgroei en het succes van de linnennijverheid, leidde uiteindelijk tot het
ontstaan van dwergbedrijven die nauwelijks konden overleven van hun
landbouwoutput.3 Het vergaren van een additioneel, niet-agrarisch inkomen was
voor deze bedrijven dan ook een noodzaak. Vanaf 10 december 1646 waren wevers
uit de regio verplicht hun linnen op de stedelijke markt af te zetten.4 De combinatie
van een outputmarkt en een regionale markt voor grondstoffen zoals vlas en garen,
versterkte het belang van Aalst voor de regio. Na een korte periode van
moeilijkheden tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV,5 groeide de linnenproductie
doorheen de achttiende eeuw. Het aantal verhandelde lakens steeg van 8000 in 1711

1

Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 276 als ook Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 37-38 en De
Brouwer, ‘De staten van goed’, 26-27. In de eerste helft van de zeventiende eeuw was bijna drie kwart van
het areaal bestemd voor broodgranen. Op het einde van het ancien regime was dit nog 43%.
2
De determinatiecoëfficiënt (R²) bedraagt 0,4497.
3
Dit komt aan bod in de volgende hoofdstukken.
4
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 759.
5
Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 62.
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tot meer dan 41000 in 1785. Ter vergelijking, in 1783 telde men in Gent 88554
stuks. Gent was op dat ogenblik belangrijkste handelscentrum voor linnen.1
Ondertussen was het industriële landschap van vele kleine (en grote) steden grondig
dooreen geschud. Vóór de Opstand monopoliseerden stedelijke ambachtslui en
handelaars de productie en distributie van goederen met hoge toegevoegde waarde.2
Maar door de krijgsverrichtingen aan het einde van de zestiende eeuw stuikten de
verzwakte stedelijke industrieën in elkaar. In het zeventiende-eeuwse BinnenVlaanderen, maar eveneens in de streek rond Verviers, nam de rurale
textielnijverheid stilaan de plaats in van de stedelijke exportgerichte industrieën. In
Aalst zelf verschrompelde de linnennijverheid in de achttiende eeuw.3 Niettemin
bleef de regionale economie gecontroleerd door stedelingen die dankzij de
marktprivileges de output van de rurale wevers gedeeltelijk beheersten.4 In de
volgende hoofdstukken wordt immers uitgebreid ingegaan op de commerciële
netwerken en de markttoegang van rurale huishoudens, actief in de linnennijverheid
en de verschillende ‘commerciële’ circuits die naast de markt bestonden.
De steden trachtten hun monopoliepositie als verzorgend centrum voor hun eigen
hinterland met hand en tand te verdedigen.5 Hierdoor lijken een aantal steden zich
in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw meer en meer op het platteland te
richten en vooral hun functie als handel- en distributieplaats uit te spelen.6 De
combinatie van centrale plaats en regionale markt is dan ook een verklarende factor
voor de relatieve stabiliteit van de Ajuinenstad.7 Andere steden die dit
transformatieproces niet konden volbrengen zoals Ninove, verloren snel aan
economisch belang.
Pas naar het einde van het ancien regime ontluikten de kiemen van een naderende
crisis, die haar hoogtepunt zou kennen in het midden van de negentiende eeuw en
die genoegzaam bekend is onder de algemene noemer Arm Vlaanderen.8 De
stijgende rurale bevolking in de loop van de achttiende eeuw, enigszins
gestimuleerd door het succes van de linnennijverheid, duwde de prijzen voor
landbouwproducten naar omhoog. Door de areaalversnippering en de aanwezigheid
1

Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 754-758 en D’haeseleer, ‘The linen-market of Alost’,
135-143. Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 139.
2
Stabel, ‘Town and countryside’, 19.
3
Lees de volgende hoofdstukken.
4
Waarbij het debat over de productie-organisatie nog even wordt uitgesteld.
5
Stabel, ‘Town and countryside’, 20.
6
Lees Klep, Bevolking en arbeid, 55 en 103 voor de evolutie in Brabant.
7
Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 537. Stabel, ‘De-urbanization and urban decline in Flanders’, 91.
8
Stabel, ‘Town and countryside’, 16 en Mannaert, Bijdrage tot de geschiedenis.
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van dwergbedrijven, waren vele families niet meer in staat voldoende
voedingsproducten en grondstoffen te produceren.1 De hogere prijzen van de
goederen die ze bijkomend moesten aanschaffen, hadden dan ook een negatief
effect op hun koopkracht.2 Bovendien veroverden nieuwe, stedelijke concurrenten
de markt. Concentratie- en mechanisatietendensen gericht op de productie van
gemengde en katoenen weefsels vormden in toenemende mate een geduchte
tegenstander voor de linnennijverheid.3 Het succes van de linnensector in de
zeventiende en achttiende eeuw, lag dan ook mee aan de basis van de crisis aan het
einde van het ancien regime en het begin van de moderne tijd.
Parameters voor de relatie tussen stad en platteland
Migratie – Alle demografische studies benadrukken eensgezind het belang van de
migratie van het platteland naar de stad.4 Enkel in periodes van algemene deurbanisatie verminderde de stedelijke aantrekkingskracht op landslieden. Tussen
gemiddeld 8 en 11% van de landslieden emigreerde naar de stad en een vijfde tot
zelfs een derde van de stedelingen waren van rurale afkomst.5 Natuurlijk
verdoezelen deze algemene cijfers regionale, periodieke en chronologische
verschillen.6 Zo zijn seizoensgebonden migratiepatronen moeilijk in kaart te
brengen, laat staat kwantitatief te duiden. Bovendien waren niet alle migranten uit
op een definitieve verblijfplaats. Vooral de talrijke dienstmeiden die van het
platteland afkomstig waren, keerden na enkele jaren en het vergaren van een
bruidschat, terug naar hun plaats van oorsprong.7 Daarnaast is ook de economische
structuur van een regio een verklarende variabele. In Kust-Vlaanderen en zuidelijk
Brabant, beiden gekenmerkt door het bestaan van grote landbouwbedrijven met veel
dagloners, meiden en knechten, was de mobiliteit een stuk hoger dan in Binnen-

1

Lees Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 61.
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 760.
3
Strijpens, Aalsterse fundamenten, 20.
4
Stabel, ‘Town and countryside’, 18.
5
Morsa, ‘De sociale geschiedenis’, 37-59. Lees eveneens Stabel, Dwarfs among giants. Zie Gutmann, ‘How
do urban and rural industrial populations grow?’, 411-440. Blondé, Een economie, 126.
6
Er zijn momenteel onvoldoende gegevens om het stedelijk sterfteoverschot te schatten. Zie daarvoor
Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling.
7
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 129.
2
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Vlaanderen.1 Daar waren de landslieden meer gebonden aan hun lapje grond en hun
weefgetouw.2
Kapitaal – De omvang van de kapitaalstroom van het platteland naar de stad, kan
niet voldoende benadrukt worden. In het begin van de negentiende eeuw was het
geaggregeerde, netto pachtinkomen in Gent ook wel het ‘Manchester van het
continent’

genoemd,

groter

dan

de

omzet

gedraaid

in

de

stedelijke

exportnijverheid.3 Stedelingen speelden dus een belangrijke rol als landbezitter,
maar ook via andere kredietinstrumenten stroomde kapitaal naar de stad. Obligaties
en hypothecaire renten waren ontzettend populaire kapitaalproducten.4
Goederen en diensten – Eén van de topprioriteiten van de stedelijke overheden
sinds de late middeleeuwen, was de bevoorrading van haar bewoners.5 Door middel
van marktdwang poogden steden voedingswaren en dan vooral graan, naar de eigen
markt te leiden. Daarnaast ondernamen ze pogingen om de aanvoerroutes naar de
stad open te houden, met de intentie graantransporten veilig te stellen. Door middel
van privileges en goed gestructureerde markten werd eveneens de aanvoer van
brandstoffen en bouwmaterialen veilig gesteld.6 Maar door het ontstaan en de
ontwikkeling van belangrijke rurale nijverheden zoals de linnenproductie, breidde
de stad de marktfuncties verder uit. Zo wierpen kleine steden in Binnen-Vlaanderen
zich op als de draaischijf voor de uitwisseling van grondstoffen en afgewerkte
producten voor een groot gebied, in de context van de linnennijverheid. In de
tegenovergestelde richting stroomden heel wat goederen naar het platteland.7
Grote en kleine steden richtten zich vanaf de vijftiende en zestiende eeuw in
toenemende mate op hun functie als lokale en eventueel regionale marktplaats. Het
succes van de plattelandsnijverheden creëerde immers een (nieuwe) vraag naar
stedelijke centrale goederen en diensten. Niet alle historici zijn overtuigd van de
economische kracht van de rurale vraag. Rurale gezinnen waren volgens hen enkel
gericht op ‘overleven’ en bezaten niet het ‘vermogen’ om aanspraak te maken op de
1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 246.
Stabel, ‘Town and countryside’, 11.
3
Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter, 315 als ook Stabel, ‘Town and countryside’, 12. Thoen, ‘A
‘commercial survival economy’ in evolution’, 140.
4
Voor een algemene inleiding, lees Muldrew, The economy of obligation als ook Fontaine, ‘Credit and trust
in France’, 39-57.
5
Van Uytven, ‘L’approvisionnement’, 99-106 en Stabel, De kleine stad, 226.
6
Stabel, ‘Markt en hinterland’, 341-364.
7
Zie hoofdstuk 7.
2
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goederen en diensten aangeboden door de stedelijke, verzorgende sectoren.1 Deze
tegenstelling vormt dan ook een uitgangspunt in hoofdstuk 7.
Deze verzorgende sectoren waren vaak corparatief georganiseerd en vormden zo de
ruggengraat van vele kleine steden en vervingen de vroegere voor de export
producerende ambachten van de draperiesector als stedelijke structuur.2 De stromen
tussen stad en platteland vonden natuurlijk niet hun weg in een geografisch vacuüm.
Om de ruimte waarin de uitwisseling geschiedde te duiden, wordt vaak gebruik
gemaakt van de concepten centrale plaats en verzorgingsgebied. In de volgende
paragrafen is een poging ondernomen om die ruimte voor de onderzochte regio,
geografisch af te bakenen.3
Aalsters hinterland
Het onderzoek naar de relatieve economische macht van steden zit sinds enkele
decennia in een bloeiperiode. Begrippen als centraliteit en reikwijdte zijn al lang
geen vreemde concepten meer voor de historicus. Door steden te vergelijken en
onderling te positioneren, het bepalen van hun centraliteitsindex, ontstaat er een
ranking die niet alleen de relatieve economische macht van de stad beschrijft, maar
ook indirect de reikwijdte, de maximale afstand die klanten bereid zijn te
overbruggen om een product of dienst in een centrale plaats te verbruiken, op een
bepaald moment of voor een langere periode.4 Niet alleen voor de studie van de
rurale geaggregeerde vraag is de situering van het stedelijk hinterland van belang,
vanuit

de

stadsonderzoek

is

het

eveneens

interessant

de

voor

steden

levensnoodzakelijke bevoorradingsrelaties voor voedsel, bouwmaterialen en
brandstof te positioneren.
In de logica van deze theoretische beschrijving ziet de positie van Aalst als centrale
plaats er op het eerste gezicht allesbehalve benijdenswaardig uit. Enigszins gekneld
tussen twee grootmachten, de administratieve hoofdstad Brussel en de
nijverheidsstad Gent,5 moet de Denderstad zelfs opboksen tegen andere kleine
steden zoals Dendermonde en Ninove en marktplaatsen zoals Asse en Zottegem (zie
kaart 3.1 en 3.2). In een verhaal van David tegen twee Goliats en meerdere Davids
1

Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146.
Stabel, De kleine stad, 221.
3
Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 523.
4
Blondé, Een economie, 119 en Blondé en Van Uytven, ‘De smalle steden’, 129-182.
5
Vandenbroeke, ‘Graanbevoorrading en graanaanvoer’, 95
2
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samen, kan de uitkomst van een theoretische analyse enkel de beperktheid van het
Aalsterse verzorgingsgebied aan het licht brengen. Of was de centraliteit van de
Denderstad sterk genoeg om toch een uitgebreid hinterland te bezitten?1 In de
volgende paragrafen komt aan de hand van goederen-, migratie- en kapitaalstromen
het Aalsterse verzorgingsgebied voor het voetlicht.
Kaart 3.1. Enkele vroegmoderne centra in Vlaanderen en Brabant

Bron: Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 537
Voor deze studie met een regionaal perspectief is het op een beschrijvend niveau
opportuun de Aalsterse invloedssfeer te bepalen. Vanuit het economische standpunt
van deze kleine Denderstad, gesitueerd tussen de Vlaamse en Brabantse
1

Stabel, ‘De-urbanization and urban decline in Flanders’, 95.
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hoofdsteden, draagt een specifieke afbakening zeker bij tot de herdefiniëring van de
onderzoeksvragen met betrekking tot de relaties tussen het platteland en de stad.
Met andere woorden, kon Aalst genieten van een ruimtelijk uitgebreide vraag, die
niet was beperkt tot aan de eigen stadsmuren, of kozen de plattelanders uit de
omgeving voor een breder en uitgebreider aanbod van de verzorgende sectoren van
Brussel of Gent of voor de nabijheid van de kleinere marktplaatsen zoals Asse,
Ninove of Zottegem? Dit is natuurlijk van belang indien de verzorgingssectoren van
de Denderstad, volop konden participeren aan de zogenaamde consumer revolution
die volgens sommige historici ook het platteland stilaan in zijn greep kreeg.1 Indien
landslieden inderdaad een meer stedelijk consumptiepatroon aannamen, betekent dit
in de eerste plaats een uitbreiding van het afzetgebied van de stedelijke
verzorgingssectoren.2
Theoretische modellen en empirische methodes – Van de verschillende methodes
om de invloedssferen en verzorgingsgebieden van steden af te bakenen is het
empirisch afgeleide gravitatiemodel veruit het bekendste.3 Een van de concrete
uitwerkingen van deze theorie is de Law of Retail Gravitation, waarbij op basis van
de aantrekkingskracht van twee steden, het breek- of snijpunt van de invloedssferen
wordt berekend.4 Wat deze methode voor de historicus zo aantrekkelijk maakt, is de
relatieve overvloed aan basisgegevens. Voor de bepaling van het breekpunt tussen
twee steden zijn bijvoorbeeld enkel beide bevolkingsaantallen nodig,5 of indien
voorhanden de centraliteitsindices.6 Zonder afbreuk te doen aan de theoretische
waarde van het gravitatiemodel, dat bovendien nauwelijks wordt gecontesteerd, zijn
er echter veel factoren die het model extern beïnvloeden. Geografische barrières,
administratieve en kerkelijke grenzen en transportfaciliteiten verstoren in grote mate
het model, dat niet in een sociaal-economisch en geografisch vacuüm voorkomt.
Bovendien is een exacte bepaling van een breekpunt niet mogelijk. Er is immers
meer sprake van een overgangsgebied, een vorm van economisch niemandsland, dat
de grenzen tussen invloedssferen karakteriseert. Leo Van Buyten stelde vast dat de
1

Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439-440 en Van Damme, Antwerpse klanten, 485.
Deze problematiek komt uitgebreid aan bod in de hoofdstukken 7 en 8.
3
Voor een uitgebreide en gedetailleerde bespreking van enkele methodes, zie Blondé, Een economie, 119120.
4
Reilly, The law.
5
Het breek-of snijpunt kan immers als volgt berekend worden: d / (1 + [Mx / my ]½), waarbij d de afstand is
tussen M en m (de omvang van de centra of steden X en Y). De bevolkingsaantallen of centraliteitsindices
nemen de plaats in van M en m.
6
Berry, Geography of market centres, 40.
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grondwaarde van Brabantse landbouwgronden een omgekeerd evenredige
verhouding heeft met de afstand tegenover een stad. De waarden namen af naarmate
men zich van de stad verwijderde. Waar echter de invloedssferen van twee steden
elkaar raakten, stegen de grondprijzen opnieuw.1
Kaart 3.2. Enkele entiteiten in de omgeving van Aalst

Bron: Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 538
Ondanks de relatieve rijkdom van de theoretische modellen, getoetst en gekneed in
de interdisciplinaire debatten, kan de historicus natuurlijk geen gebruik maken van
hedendaagse bevragingen naar verhuis- en winkelgedrag om de praktijk te
onderzoeken. Er zijn geen bronnen voorhanden die expliciet en zonder enige twijfel
de stromen van goederen, mensen en kapitaal weergeven. Veeleer zijn er kleine
1

Van Buyten, ‘Grondbezit en grondwaarde’, 116-121.
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aanwijzingen die uit hun oorspronkelijke context gehaald, een gefragmenteerd beeld
weergeven van een statisch gegeven, waarmee een dynamisch verhaal wordt
geschreven.
Stedelijke landbouwmarkten – Een stad in het ancien regime kon niet zonder de
bevoorrading van het omliggende platteland. Stedelingen waren immers voor de
meest elementaire behoeften zoals voedsel, brandstof en bouwmaterialen
aangewezen op hun rurale tijdgenoten. Omdat de bevoorrading hoofdzakelijk lokaal
of regionaal gebeurde, is het opportuun om de ruimtelijke uitgebreidheid van het
Aalsterse primaire hinterland te bepalen.1 De kadastrale expertises van het begin
van de negentiende eeuw zijn hiervoor dankbare bronnen en hebben hun waarde in
vooral de landbouwgeschiedenis al bewezen.2
Elk verslag bestaat uit een reeks documenten die moesten leiden tot de berekening
van het kadastrale inkomen, onder andere de Tableau de classification des
propriétés foncières die de naam bevatte van le marché le plus voisin.3 Die
informatie was nodig omdat de experts zich op de juiste marktprijzen moesten
baseren. In de praktijk geven de documenten vooral le marché le plus fréquenté op,
waardoor de bron de stad vermeldt waar boeren rond 1810 hun overschotten op de
markt brachten. Spijtig genoeg zijn niet voor alle dorpen de kadastrale expertises
overgeleverd. Niettemin geeft kaart 3.3 een goed beeld van de omvang en de
grenzen van de stedelijke bevoorradingsgebieden.
Kaart 3.3 bevestigt in grote mate wat Bruno Blondé reeds beschreef in zijn
proefschrift over het Brabants stedelijk netwerk.4 De grote steden zoals Brussel,
Gent en Leuven beschikten over een omvangrijker primair hinterland dan de
kleinere steden. Daarnaast valt de excentrische ligging op van die kleinere steden
zoals Aalst, Dendermonde en Ninove tegenover hun verzorgingsgebied. Hun centra
lagen dichter bij de concurrerende grotere steden dan hun verzorgingsgebied.

1

Vandenbroeke, ‘Graanbevoorrading en graanaanvoer’, 95.
Burms, Landbouwproductiviteit. Goossens, De economische ontwikkeling, als ook Goossens, The economic
development en Vanderpijpen, De landbouwstatistiek. Zie eveneens Hannes en Vanderpijpen, ‘Teeltplan,
produktie’, 67-107. Vanderpijpen, De landbouw en Debaenst, Historische stront. De gebruikte inventarissen
zijn Grunzweig en Notebaert, Inventaire des archives en Verhelst, Inventaris van het archief.
3
Blondé, ‘Winkelen te Lier’, 111-124 en Blondé, Een economie, 143.
4
Blondé, Een economie, 144. Hij kon duidelijk aantonen dat er geen sprake was van een Christaller-netwerk,
het patroon week te veel af van het model van de centrale plaatsen. De reikwijdte van de stedelijke
graanmarkten vertoont daarentegen meer overeenkomsten met het gravitatiemodel.
2
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Kaart 3.3. Bevoorradingsgebieden van enkele Vlaamse en Brabantse stedelijke
landbouwmarkten rond 1810

Bron: Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 530
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De Ajuinenstad kon zich bij vergelijking met de andere kleinere centra,
bevoorraden in een relatief uitgebreid verzorgingsgebied.1 Net zoals bij Ninove het
geval is, valt de excentrische ligging van de stad zelf tegenover het hinterland op
alsof het dit wil beschermen tegen de invloed van het grote Brussel. Vermoedelijk
waren Asse, Essene (Affligem) en Ternat de strijdgemeenten tussen Aalst en de
hoofdstad, waar met andere woorden, de invloedsferen van beide steden botsten.
Ook de opbrengst van het bareelgeld, een vorm van tolbelasting langs de grote
achttiende-eeuwse steenwegen, laat een dergelijk scenario uitschijnen.2 Zo bracht de
bareel te Asse vijftien percent minder op dan die te Zellik. Dit laat vermoeden dat
de aantrekkingskracht van Brussel voorbij Zellik en richting Aalst stelselmatig
verminderde.
Rekruteringsgebied – Pre-industriële steden kenden in hun bestaan nauwelijks
periodes met geboorteoverschotten.3 Ze waren dus steeds aangewezen op migratie
van het platteland. 4 Die continue stroom vanuit het platteland naar de steden is dan
ook een van de voornaamste migratiekenmerken van het ancien regime.
Voor de meeste Brabantse en Vlaamse steden zijn er geen bronnen beschikbaar die
een voldoende genuanceerd beeld van migratiepatronen schetsen. Vrij frequent
wordt gebruik gemaakt van poortersboeken en –rekeningen, waarin de stedelijke
autoriteiten de nieuwe, ingeschreven poorters registreerden.5 Omwille van de hoge
kostprijs van de aankoop van een burgerschap,6 moet men deze bron met de nodige
voorzichtigheid aanwenden.7 Een steekproef op basis van deze registers is
allesbehalve representatief en vertoont een bias naar de meer vermogende kant van
de samenleving. Andere bronnen leiden eveneens tot vertekeningen. Zo geeft een
analyse van de parochieregisters en meer bepaald de huwelijksregisters, enkel een

1

Gebaseerd op: Blondé, Een economie, 143-145, Vandenbroeke, ‘Graanbevoorrading en graanaanvoer’, 93115, Vanderpijpen, De landbouw, bijlage 1. Zie eveneens de inleiding van Burms, Landbouwproductiviteit.
Debaenst, Historische stront, bijlagen, Goossens, The economic development, 39-42. Grunzweig en
Notebaert, Inventaire des archives, 1-7 en Verhelst, Inventaris van het archief, 5-18. Dorpen waarover geen
gegevens beschikbaar waren, ingesloten door een bepaald hinterland, werden tot dit hinterland gerekend.
2
Blondé, Een economie, 152.
3
Klep, Bevolking en arbeid, 63.
4
De Vries, European urbanization, 179-198. Bairoch en Braider, Cities and economic development, 206208.
5
Willems, Krediet, vertrouwen, 60 en Blondé, Een economie, 126.
6
Blondé, Een economie, 126-127.
7
Bruneel, ‘Les migrations’, 508-513.
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beeld van de afkomst van gehuwden, in een periode gekenmerkt door een
voortdurend hoog aandeel celibatairen.1
Voor deze analyse is uiteindelijk gebruik gemaakt van de Aalsterse staten van goed
of boedels. Voor de periode 1790-1794 zijn alle beschikbare stedelijke boedels
gebruikt.2 Die bevatten immers informatie over de afkomst van het sterfhuis en
indien getrouwd, eveneens van de partner.3 Ook het gebruik van deze bronnen is
niet geheel vrij van kritiek. Omwille van hun bestaansreden, staten van goed werden
opgemaakt om de vererving te regelen, kan een steekproef op basis van deze
bronnen een bias naar meer vermogenden én gehuwden bevatten. Er is echter een
grote onbekende wanneer boedels bij migratie-onderzoek worden aangewend. De
documenten geven immers een statische weergave van een bepaald moment en in
het beste geval een korte periode, van de sociaal-economische toestand van een
huishouden bij het overlijden van een persoon. Over de hele voorgeschiedenis
ontbreken veelal de gegevens. De meest rudimentaire informatie over het tijdstip
van inwijking, laat staan de reden ervan blijven vooralsnog voer voor speculaties.
Uit kaart 3.4 blijkt echter dat er heel wat overeenkomsten bestaan tussen het
primaire hinterland (kaart 3.3) en het herkomstgebied van Aalsterse inwijkelingen.
Het kerngebied situeert zich in de onmiddellijke omgeving van de Denderstad.
Daarnaast komen een aantal migranten uit westelijk Brabant tot en met Asse, uit de
omgeving van Dendermonde, maar ook uit Geraardsbergen en Gent. Om de
reikwijdte van de invloedsfeer van de stad in oostelijke richting te meten, is het
opportuun het perspectief even 180° te draaien.
Onderzoek naar de herkomst van Brusselse poorters bracht aan het licht dat de
hoofdstad recruteerde uit een gebied met een straal van ongeveer twintig kilometer
rond de stad.4 Wat echter opvalt, is de ongelijke spreiding in dit gebied. Zo was er
een sterke inwijking vanuit het platteland tussen Brussel en Leuven en de regio ten
zuiden van de hoofdstad. Het ontbreken van noemenswaardige stedelijke
concurrentie ligt waarschijnlijk aan de basis van de Waalse input.5 De instroom
1

Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling, 81.
Samen 129 boedels voor een periode van vijf jaar. Enkel de sterfhuizen die woonden ‘binnen de wallen’
werden weerhouden. Inwoners uit Mijlbeek, Schaarbeek en Nieuwerkerken (de praterijen) kwamen niet in de
steekproef terecht.
3
Voor de bepaling van de afkomst – hier als synoniem voor geboorteplaats – werden explictie vermeldingen
gebruikt, evenals impliciete. Deze laatsten werden onder andere gepuurd uit concentraties van overgeërfde
onroerende goederen.
4
Blondé, Een economie, 130.
5
Blondé, Een economie, 130. Halle en Nijvel waren vermoedelijk te klein om een voldoende
aantrekkingskracht te ontwikkelen.
2
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vanuit Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding westelijk Brabant was daarentegen een
stuk kleiner. Dit kan ten dele verklaard worden door de aantrekkingskracht van
Aalst op het noorden van het Pajottenland.1
Kaart 3.4. Herkomst Aalsterse inwijkelingen, 1650-1790

1790

1650

1700

1750

Bron: Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 533

1

Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 533-534.
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Kaart 3.4 geeft weer dat de reikwijdte van het rekruteringsgebied doorheen de
onderzochte periode nauwelijks varieerde. Wat daarentegen wel opvalt, zijn
intensiteitwijzigingen binnen dat gebied. Rond 1650 kwamen het merendeel van de
migranten uit de dorpen ten zuidwesten van Aalst, onder andere uit de parochies
rond Denderhoutem. Een halve eeuw later is vooral het gebied rond Lede aan de
beurt. In het midden van de achttiende eeuw waren de inwijkelingen dan weer
afkomstig uit de dorpen ten zuiden en ten westen van de Denderstad.1 Uit de
verschillende kaarten blijkt evenwel het belang van de migratie uit de parochies in
de onmiddellijke omgeving van de stad.2
Kapitaalmarkt – Een laatste aspect van de dynamiek tussen stad en platteland heeft
in enkele historiografische debatten een prominente plaats ingenomen. Volgens
enkele historici is de kapitaalstroom van het platteland naar de stad in grote mate
verantwoordelijk voor de constante druk op de levensstandaard van de
boerenbevolking.3 Inderdaad, men kan moeilijk ontkennen dat de voortdurende
geldstroom onder de vorm van pachten, intresten op obligaties en hypothecaire
(bezette) rentes, cijnzen etcetera een enorme impact had op het leven van de
plattelandsbevolking. Andere historici zijn er dan weer van overtuigd dat deze
vormen van langlopend krediet juist de nodige economische ademruimte aan de
boeren verschaften.4 Zonder verder op dit boeiende debat in te gaan, lijkt er een
consensus te bestaan over de aard en de grootte van deze dynamiek.
In deze laatste analyse wordt getracht een beeld te schetsen van de reikwijdte van de
Aalsterse private kapitaalmarkt. Uit de 129 Aalsterse boedels zijn alle bezette rentes
gefilterd, waarvan de hypotheek op een niet-Aalsters onroerend goed was gelegd.
Dit ontzettend populaire kredietproduct, waarbij een renteverkoper in ruil voor een
jaarlijks te betalen ‘vergoeding’ of intrest (bijvoorbeeld coirse tegen den penninck
sestiene), van de rentekoper (hier dus geselecteerd uit de steekproef) een bepaald

1

Verder onderzoek kan interessante inzichten opleveren over de aard van deze veranderingen. Onder andere
het profiel van de migranten moet daarvoor grondig worden bestudeerd.
2
Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 533.
3
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102. Zie eveneens het debat tussen Vandenbroeke,
Sociale geschiedenis en Aerts en Delbeke, ‘Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis’, 583-596.
Lees eveneens hoofdstuk 5.
4
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237.
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bedrag ontving, lijkt naast de pachtstroom de aangewezen parameter om de
ruimtelijke uitgebreidheid van de Aalsterse kapitaalmarkt te onderzoeken.1
Kaart 3.5. Herkomst hypothecaire (bezette) rentes, aangekocht door Aalstenaars,
1650-1790

1790

1650

1700

1750

Bron: Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 535

1

Voor meer informatie over renteverkoop op het platteland: zie Dewulf, De private kapitaalmarkt en
hoofdstuk 5.
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In kaart 3.5 zijn alle vermeldingen van ‘buitenstedelijke rentes’ aangeduid. Het
spreekt echter voor zich dat deze voorstelling als tentatief mag worden beschouwd.
Zo gaat deze absolute voorstelling voorbij aan de waarde van elke rente. Niettemin
zijn op basis van kaart 3.5 enkele interessante elementen te puren. De gelijkenissen
tussen kaarten 3.4 en 3.5 zijn opmerkelijk, zelfs de intensiteitwijzigingen in het
herkomstpatroon komen overeen. Dit hoeft echter niet te verwonderen, aangezien er
een duidelijke relatie bestaat tussen de migratie- en de kapitaalstroom. Migranten
die zich in de Denderstad kwamen vestigen, hadden vaak nog bezittingen in hun
plaats van oorsprong, onder de vorm van gronden of rentes. Vererving van
achtergebleven familieleden is een andere verklaringsgrond voor de relatie tussen
de twee stromen.
Hoe dan ook, de Aalsterse private kapitaalmarkt reikte tot ongeveer Wetteren in
westelijke richting, Asse in het oosten en volgde de loop van de Dender van
Geraardsbergen in het zuiden tot Dendermonde in het noorden. De meest intensieve
kapitaalbewegingen waren echter beperkt tot een gebied van ongeveer tien
kilometer rond de Ajuinenstad.
Afbakening van het Aalsterse hinterland – Het is enigszins onredelijk om op basis
van drie verschillende parameters een ‘Aalsters hinterland’ af te bakenen.1
Niettemin lijken de overeenkomsten sterk genoeg om het verzorgingsgebied voor te
stellen (kaart 3.6). De grootte van het hinterland vertoont bovendien gelijkenissen
met de omvang van het kwartier van Aalst.2 Deze omschrijving omvatte sinds het
midden van de zeventiende eeuw grosso modo vijftig dorpen die geacht werden tot
de invloedssfeer van de Denderstad te behoren. Het kwartier, ook wel kanton of
ressort genoemd, geeft in ieder geval een beter idee van de uitgestrektheid van het
hinterland dan het fiscale district, dat het Land van Aalst opdeelde in twee fiscale
gebieden: het Aalsterse en het Geraardsbergse district.3 Anderzijds was het kwartier
wel beperkt tot de Vlaamse dorpen, terwijl de analyse van de drie parameters
aantoont dat onder het verzorgingsgebied, net zoals onder de dekenij Aalst, ook
Brabantse dorpen ressorteerden.4

1

Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 537.
Van Isterdael, Archief van het land van Aalst, 34.
3
Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling, 32 en Van Isterdael, Archief van het land van
Aalst, 32-33.
4
Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 62.
2
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Kaart 3.6. Aalsterse hinterland

Bron: Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 537
De Denderstad neemt tegenover het hinterland een excentrische positie in, waarbij
de stad zelf noordoostelijk is gesitueerd. De bovengrens loopt ongeveer tot de lijn
Gijzegem – Wieze, terwijl onderaan de invloedssfeer afremt voorbij Denderhoutem,
vrijwel tot aan de wallen van Ninove. Naar Brussel toe, reikt het hinterland tot circa
Asse. In westelijke en vooral zuidwestelijke richting is de invloed het verst
merkbaar en wordt pas voor Zottegem afgeremd. De hoge centraliteit van Aalst
verklaart ten dele waarom het verzorgingsgebied bijna tot aan de muren van andere
kleine steden reikte.1 In de ranking opgesteld door Peter Stabel eindigde de kleine
stad aan het einde van het ancien regime ver boven de naburige steden, onder Gent
1

Stabel, ‘De-urbanization and urban decline in Flanders’, 95.
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en Brugge. Ook de aanwezigheid van een outputmarkt en een regionale markt voor
grondstoffen zoals vlas en garen, beïnvloedde de uitgebreidheid van het Aalsterse
hinterland. 1
Verder bevestigt deze analyse de keuze voor de geselecteerde dorpen. De vier
parochies behoren immers tot het Aalsterse hinterland, waardoor de intentie om op
basis van ‘commerciële’ netwerken, de markttoegang van rurale huishoudens in een
regionaal perspectief te onderzoeken, niet bij voorbaat door een te ruime
geografische invulling wordt gehypothekeerd.
Indien het uitgangspunt van deze analyse wordt hernomen, dan luidt de
voornaamste vaststelling, dat althans in theorie, een belangrijk rurale vraag de
stedelijke economie kon beïnvloeden. Het Aalsterse hinterland was bij vergelijking
redelijk uitgebreid (kaart 3.6) en strekte zich uit over een dichtbevolkt gebied. De
bevolking groeide aan van 32.223 inwoners rond 1570 tot 66.329 aan het einde van
het ancien regime.2 Deze cijfers komen overeen met een dichtheid van
respectievelijk 104 en 215 inwoners per vierkante kilometer.3 Verder onderzoek
moet dan ook uitwijzen of er inderdaad sprake was van een rurale vraag en wie
daarop inspeelde. Daarmee is eveneens de grote beperking van deze analyse
opgeworpen. Zoals al te vaak is het onderzoeksperspectief eenzijdig en beperkt
vanuit het oogpunt van de stad. Het platteland is in dit opzicht herleid tot een
hapklare brok voor stedelijke ondernemers, handige winkeliers of flexibele leurders
die elk op hun eigen wijze, de geringe opbrengsten uit landbouw en huisnijverheid
poogden af te romen om plattelanders te introduceren in de wereld van de spullen.
Het is dan ook de intentie om in de verdere tekst vooral vanuit het perspectief van
de ‘boer’, marktgerichtheid op productie- en consumptieniveau te onderzoeken.

1

Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 537. Stabel, ‘De-urbanization and urban decline in Flanders’, 91.
Stads- en plattelandsbevolking samen.
3
Voor het hele Land van Aalst bedroeg de dichtheid respectievelijk 106 en 214 inwoners per vierkante
kilometer.
2
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Vanuit verschillende tradities
Dat het ontbloten en het uitspitten van de wisselwerking tussen stedelijke en rurale
productie, distributie en consumptie interessante inzichten kunnen opleveren, leidt
geen twijfel.1 Totnogtoe ging echter de meeste aandacht uit naar de productiezijde
van beide sferen. Vooral de debatten over de zogenaamde proto-industriële
ontwikkeling hebben de kennis van het platteland verbreed.2 Dit leverde voor het
graafschap Vlaanderen een beter inzicht op in de verspreiding van de
linnennijverheid.3 Ook de aandacht en interesse voor meer verzorgende sectoren op
het platteland mondden in de laatste jaren uit in een meer gediversifieerd beeld van
het Vlaamse en Brabantse platteland.4
In de historiografische traditie domineerde voornamelijk het mezzoperspectief, dat
gebruik makend van de voorhanden zijnde tellingen, regio’s volgens de
aanwezigheid en de dichtheid van ‘beroepen’ karakteriseerde.5 Meer recent en
gebaseerd op boedelonderzoek, werd het standpunt verplaatst naar het niveau van
het huishouden.6 Deze evolutie heeft als grote gevolg dat de redelijk zuivere
indeling op basis van hoofdberoep werd doorbroken en vervangen door een
ingewikkeld kluwen van income pooling strategies, gecombineerd met wijzigingen
1

Van Damme, Antwerpse klanten, 487.
Dit thema wordt in de volgende hoofdstukken nog uitgebreid behandeld. Voor een degelijke analyse, lees
Ogilvie en Cerman, European proto-industrialization. Een kritische noot is te vinden bij Coleman, ‘Protoindustrialization’, 435-448. Verder ook Theibault, ‘Town, countryside’, 263-272. Aan te raden is het werk
van Van Gurp, Brabantse stoffen. De founding fathers: Braun, Industrialisierung und Volksleben en Mendels,
Industrialization evenals Medick, Weben und Überleben en Kriedte, Eine Stadt am seidenen Faden alsook
Kriedte, Peasants, landlords and merchant capitalists en Schlumbohm, Lebensläufe, Familien, Höfe. Voor
de Zuidelijke Nederlanden zijn de publicaties van Chris Vandenbroeke van belang, onder meer
Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174. Dejongh en Segers, ‘Een kleine natie in
mutatie’, 171.
3
Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174 en Vandenbroeke, ‘Proto-industry in Flanders’,
102-117.
4
Van Uytven, ‘Peiling naar de beroepsstructuur’, 172-203 en Leenders, ‘De beroepsstructuur op het
platteland’, 167-228. Zie ook Blondé, Een economie, 119.
5
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling en De Belder, Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling.
Beide onderzoeken zijn gebaseerd op de telling van het jaar IV, aan het einde van het ancien regime.
Specifiek gericht op de linnennijverheid, lees Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139-177. En ook,
Van Uytven, ‘Peiling naar de beroepsstructuur’, 172-203 en Leenders, ‘De beroepsstructuur op het
platteland’, 167-228. De Rammelaere, ‘De beroepsstructuur’, 234.
6
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, eveneens Overton, Whittle, Dean
en Hann, Production and consumption, 135.
2
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op het gebied van de arbeidsverdeling binnen hetzelfde gezin, al dan niet
‘gegenderd’.1
Dit hoofdstuk gaat uit van de klassieke indeling in drie sectoren: de agricultuur
(land- en bosbouw, veeteelt), de (huis)nijverheid en de dienstensector. Hiermee
beantwoordt dit hoofdstuk aan de centrale doelstelling van dit onderzoek.
Professionele activiteiten zijn immers een concretisering van de mogelijkheden of
capabilities van huishoudens en ‘verraden’ het functioneren van ‘commerciële’
netwerken.2
Het is ver van evident om de statische weergave in de staten van goed aan te
wenden voor een analyse van professionele activiteiten. De momentopname is
immers blind voor carrièrewisselingen of sociale mobiliteit, als die zich al
voordeden. Het grote probleem situeert zich in deze studie op het niveau van de
representativiteit van de boedels. Anders dan beroepstellingen omvat een steekproef
op basis van staten van goed, zelden een representatief maatschappijperspectief.3
Niettemin heeft boedelonderzoek een groot voordeel tegenover de tellingen.4
Omwille van de inherente focus op het huishouden komen immers meerdere, zo niet
alle professionele activiteiten in beeld. Door de hoge mate van complementariteit
zullen in de analyse beide bronnen aangewend worden om een zo betrouwbaar
mogelijke reconstructie te bekomen.
Om een degelijk profiel van de productiezijde van de geselecteerde huishoudens op
te stellen, zijn enkele kunstgrepen noodzakelijk. De bestaansreden van boedels is
immers niet van die aard, dat er speciale aandacht uitgaat naar de professionele
activiteiten van de gezinsleden, noch van eventuele inkomensstrategieën. Er dient
dus op een historisch verantwoorde wijze, een specifieke lezing van de bron te
gebeuren, die de onderzoeker in staat stelt een aanvaardbare weergave van de
productiezijde van een gezin te reconstrueren. Kapitaalgoederen zoals ploegen,
weefgetouwen of hopboren en dieren zoals paarden, koeien en schapen komen
daardoor voor het voetlicht.5 In combinatie met de materiële wereld, duidt eveneens
de wooncultuur op bepaalde economische activiteiten. Zo houdt de aanwezigheid
1

Pfister, ‘Work roles’, 83-105 evenals Van Aert, Leven of overleven en Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’,
22. Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 1 en Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de
overlevingslandbouw’, 13.
2
Lees hoofdstuk 1.
3
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 17-22. Lees eveneens de vorige
hoofdstukken.
4
De problematiek van de verwerking van gegevens uit tellingen, komt verder in de tekst aan bod.
5
Zie Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 13.
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van een hopast of een winkel met berdens, schael ende gewichten, de mogelijkheid
in van de participatie van het betrokken gezin in respectievelijk de hopteelt en de
detailsector. Met enige zin voor risico zijn eveneens de vorderingen uit boedels voor
deze analyse geschikt bevonden. De verkoop van grote hoeveelheden brood kan er
immers op wijzen dat deze activiteit een belangrijke plaats in de huishoudeconomie
innam. Dezelfde redenering gaat op voor de talrijke huisbrouwerijen. Meer
betrouwbaar tenslotte, zijn de directe vermeldingen in de bron. Wanneer de griffier
het sterfhuis of de houder betitelde met schoenmaker of timmerman, kan de
onderzoeker met een relatief gerust gemoed diens inschatting overnemen.
De boedelselectie komt op twee manieren in beeld. In de eerste plaats is gebruik
gemaakt van de datamatrix opgenomen in de bijlage, waarbij per huishouden en per
proefperiode, de overeenkomstige activiteiten zijn weergegeven. Waar nodig,
worden de individuele gezinnen in de beschikbare belastinglijsten gesitueerd. Ten
tweede komen de kwartielen, de indeling van de selectie op basis van de
gecombineerde parameters, voor het voetlicht. Dit geaggregeerde perspectief laat
toe om meerdere gezinnen te vergelijken. De methode krijgt verdere toelichting in
de volgende paragrafen.
De primaire sector
Een belangrijk discussiepunt in het hele debat over de proto-industrie is de graad
van specialisatie die een bepaalde regio kenmerkte.1 Anders gesteld, in hoeverre
vervingen rurale huishoudens

de traditionele,

al dan niet commerciële

landbouwactiviteiten door vooral ‘proto-industriële bedrijvigheden’.2 Ook vanuit de
voornamelijk Angelsaksische retailliteratuur, krijgt men de indruk dat de
toenemende ontwikkeling van de verzorgende sectoren op het platteland, gepaard
ging met een groeiende commercialisering, zelfs specialisering van de rurale
huishoudens.3 Op het eerste gezicht, lijken de beroepstellingen – zoals die verder in
de tekst aan bod komen – met de vermelding van hoofdberoepen, die stelling zonder
meer te bevestigen.4 Niettemin geeft doorgedreven boedelonderzoek een totaal
1

Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 1-11.
Van Gurp, Brabantse stoffen, 13.
3
Mui en Mui, Shops and shopkeeping, 17-27, als ook Shammas, The pre-industrial consumer, 225-226 en
Van Damme, Antwerpse klanten, 499.
4
SAA, Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739, nr. 1681, synthese. De Belder, Jaspers en Stevens,
Arbeid en tewerkstelling, gesynthetiseerd in Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling.
2
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ander beeld van de professionele activiteiten. Alle onderzochte huishoudens waren
in meer of mindere mate actief als landbouwer.1 Niet alleen de expliciete
verwijzingen naar bewerkte akkers of landbouwalaam wijzen op de diepgewortelde
agrarische verankering, ook de pachtschulden benadrukken de landbouw als
wezenlijk kenmerk van deze regio.2 Een meerderheid van de boedels over de
periodes heen maakt melding van een of meerdere openstaande pachtschulden
(tabel 4.1). Niettegenstaande deze tentatieve weergave die enigszins vooruit loopt
op de eigenlijke analyse in het volgende hoofdstuk, wijzen de cijfers op het grote
belang van pachtrelaties voor de agrarische samenleving. 61% van de boedels uit de
vroegste periode bevatten schulden voor land-, meers- of bospacht.3 Dit aandeel
steeg naar iets meer dan 70% in de eerste helft van de achttiende eeuw. Aan het
einde van die eeuw daalde het percentage echter naar iets meer dan de helft.4
Tabel 4.1. Aanwezigheid van pachtschulden, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem
en Hofstade 1650-1794

1650-1654
1700-1704
1750-1754
1790-1794

Aantal
boedels
36
49
95
120

Aantal boedels met
pachtschuld
22
36
68
66
Bron: databank

Percentage
61
73
72
55

Ondanks het belang van pachtovereenkomsten in de exploitatievorm, bleef
eigenbezit de toonaangevende bezitsstructuur. Slechts zelden beschikte een boer
zijn hofstede niet in volle eigendom.5 Hierin verschilde Binnen-Vlaanderen met de
kustvlakte, waar niet het gemengde bedrijf (eigen bezit aangevuld met

1

Analyse op basis van N = 300, waarbij slechts enkele boedels geen informatie geven over welke activiteit
dan ook: 1650-1654 = 3, 1700-1704 = 3, 1750-1754 = 0 en 1790-1794 = 0.
2
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 65. De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 249. Zie eveneens de
verzamelbundels: Van Bavel en Thoen, Land productivity en Hoppenbrouwers en Van Zanden, Peasants into
farmers.
3
Zie eveneens Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195, als ook De Wever, ‘Pacht- en
verkoopprijzen’, 249 en De Wever, ‘Rents and Selling Prices’, 43. Lees eveneens de bijdragen in Van Bavel
en Hoppenbrouwers, Landholding. Voor de ontwikkeling van de pachtprijzen in een overwegend agrarische
regio, lees Wilssens, Bevolkingsdruk, 36-37 en Blomme, Bevolking, 216.
4
In het volgende hoofdstuk worden de pachtrelaties geanalyseerd in het kader van de netwerken tussen
boeren en stedelingen, en tussen boeren onderling. Het spreekt voor zich dat het Brennerdebat daarbij een
belangrijke plaats inneemt. Zie onder andere Hoppenbrouwers en Van Zanden, Peasants into farmers.
5
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 91.
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pachtgronden), maar wel het pachtbedrijf domineerde.1 Enkele studies over het
grondbezit in Denderleeuw, Haaltert en Lede geven dan ook het overwicht van het
kleinbedrijf in volle eigendom weer.2 In 1672 telde Denderleeuw 66 bedrijven in
volledige eigendom (56,4%), 35 kenden een gemengde bedrijfsvoering (29,9%) en
16 waren pachtbedrijven (13,7%). In 1846 waren er in dit Denderdorp nog steeds
102 bedrijven in volledige eigendom (28,3%), verder 103 voor meer dan de helft in
eigendom (28,6%), 124 voor meer dan de helft in pacht (34,4%) en 31 in volledige
pacht (8,6%). Hoewel de eigenlijke pachtbedrijven in aantal toenamen, daalden ze
in relatieve getallen. Het overwicht van het eigenbezit was nog prominenter in
Haaltert. In 1732 was 77,2% van alle 219 bedrijven in eigendom, 18,3% gemengd
en 4,5% in pacht. Meer dan een eeuw later waren de bedrijven volledig in pacht
toegenomen tot 9%, bijna een vervijfvoudiging in absolute aantallen.3 Ook in Lede
namen de pachtbedrijven toe van 63 of 18% in 1695 tot 197 of 30,3% in 1846.
Daartegenover daalden de bedrijven in volledige eigendom van 253 of 72,3% in
1695 tot 112 of 17,2% in 1846.4
De cijfers tonen niet alleen aan dat voor vele bedrijven pacht steeds belangrijker
werd, ook geven ze weer dat tussen het einde van de zeventiende eeuw en het
midden van de negentiende eeuw, het aantal bedrijven vaak verdubbelde.
Anderzijds plaatst Luc De Kezel de voornaamste transformaties in het grondbezit
pas in de eerste helft van de negentiende eeuw.5 Ook de eigen cijfers geven geen
drastische wijziging vóór het einde van het ancien regime aan. Van de onderzochte
rurale huishoudens betaalden rond 1650 slechts 11% huishuur. Dit aandeel daalde
naar 6% rond 1700 én 1750. Aan het einde de achttiende eeuw waren nog steeds
minder dan één op tien van de gezinnen huur schuldig voor hun bedrijf.
Daarenboven behoorden de verhuurders vaak tot de eigen familie.6 Slechts drie
verhuurders waren stedelingen. Rond het midden van de achttiende eeuw bezat
1

Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’, 47-66. Ook Waals-Brabant kende voornamelijk
pachtbedrijven.
2
De Brouwer, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van Denderleeuw’, 12-42. De Brouwer, ‘Demografische en
sociaal-ekonomische evolutie van Haaltert’, 49-83 alsook De Brouwer, ‘Demografische en sociale toestand
in het kanton’, 105-141. Verder ook De Brouwer, Zo groeide Hofstade en De Brouwer, ‘Zo groeide
Hofstade’, 265-270 en vervolg. Lees vooral De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 91.
3
In 1846 waren er 519 bedrijven, waarvan 112 in eigendom, 151 voor meer dan de helft in eigendom, 209
voor meer dan de helft in pacht en 47 in volledige pacht.
4
In 1846 waren er 651 bedrijven waarvan 82 voor meer dan de helft in eigendom en 260 voor meer dan de
helft in pacht.
5
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 89.
6
In de periode 1700-1704 waren twee van de drie verhuurders familie. In de volgende periode (1750-1754)
was de verhouding één op zes en in de laatste periode (1790-1794) één op negen.
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Judoca Van Der Moortel, karmelietes te Dendermonde, een huisje te Gijzegem dat
Peeter De Haeck van haar pachtte.1 Aan het einde van het ancien regime waren twee
Aalstenaars actief op de huurmarkt van Erembodegem.2
In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de reden voor de ‘explosieve’
toename van het aantal bedrijfjes en verder op de aanwezigheid van stedelingen op
de rurale grondmarkt.
Areaalversnippering – Een van de katalysatoren die volgens de eerste theoretische
reflecties over de proto-industriële ontwikkeling de demografische transitie
versnelde, was de areaalversnippering.3 Bijvoorbeeld in het dichtbevolkte BinnenVlaanderen, kon areaaluitbreiding onmogelijk de grotere grondvraag die door de
bevolkingsgroei werd gestuurd op een voldoende wijze opvangen.4 Additionele
bedrijvigheden, buiten de landbouw zorgden daarom voor de nodige inkomsten.5
Bij vergelijking van het aantal huishoudens met de beschikbare oppervlakte over
een langere periode, blijkt dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw de
oppervlakte een dalende trend kende van ongeveer vijf en een halve hectare, naar
minder dan vier en een halve hectare per huishouden (grafiek 4.1). Rond de
eeuwwisseling en omwille van de specifieke oorlogsomstandigheden6, stabiliseerde
de situatie licht, maar daarna zette de neergang zich ongestoord verder tot ongeveer
twee en een halve hectare per huishouden op het einde van de achttiende eeuw.7
Een aantal historici heeft berekend wat dit voor een doorsnee huishouden met vijf
leden betekende.8 Om enkel in de eigen voedselvoorziening te voldoen, was een
areaal van minimum drie hectare nodig.9 Om bijkomend mogelijke crisisjaren door
te komen, was een oppervlakte van vijf hectare vereist. Volgens Erik Thoen
evolueerde de benedengrens vanaf de late middeleeuwen tot in de negentiende eeuw
van vijf hectare tot slechts één hectare areaal.10 De reden voor de scherpe daling
komt in de volgende paragrafen aan bod, maar voorlopig zal de evolutie geschetst in
1

SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 127, Anna Francoise Smekens 1754.
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1413, Judoca D’Haese 1794 en nr. 1410, Anna De
Coninck 1791.
3
Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 1-7.
4
De Brouwer, Demografische evolutie, 108-113. Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 270.
5
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 129.
6
Vermoesen, Analyse van de demografische ontwikkeling, deel 1.
7
Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 63.
8
Vandenbroeke, Sociale geschiedenis, 135 en Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 271-272. Lees eveneens
Blomme, Bevolking, en Wilssens, Bevolkingsdruk, 36.
9
Volgens de gemiddelde opbrengsten van rogge en in het drieslagstelsel.
10
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 111.
2
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grafiek 4.1, aan een benedengrens van drie hectare worden getoetst. Dit betekent dat
vanaf het midden van de achttiende eeuw het voor vele gezinnen onmogelijk werd
om zelf voor de voedselvoorziening in te staan.
Grafiek 4.1. Beschikbare oppervlakte per huishouden, Land van Aalst 1626-1795
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Bron: Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 271
Over de oorzaak van dit proces van toenemende grondversnippering zijn de
meningen verdeeld. In de ‘klassieke’ benadering is vooral het egalitaire
erfenissysteem

verantwoordelijk

voor

de

verregaande

opsplitsing

van

1

landbouwbedrijven. En hoewel ontelbare voorbeelden aantonen dat waar in het
begin van de zeventiende eeuw één enkele hofstede was ingeplant op een stuk land,
er honderd jaar later op dat zelfde lapje grond meerdere behuisde hofsteden
aanwezig waren, toont doorgedreven boedelonderzoek aan dat het erfenissysteem
niet de enige verklaringsbron is. Gezinnen opteerden eveneens voor wat zonder
meer als ‘bedrijfscontinuïteit’ kan omschreven worden.2 In dat geval nam een van
1

De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 62.
Zoals het geval was na het overlijden van Adrianus Brijs: SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van
goed, nr. 1377, Adrianus Brijs 1758. Met dank aan Cornelis Van Den Berg voor deze informatie.

2

131

Hoofdstuk 4. Producerende boeren

de kinderen de exploitatie van het onverdeelde domein over en vergoedde de andere
erfgenamen met liquide middelen of via gespreide betalingen. Indien mogelijk,
kocht de exploitant zijn mede-erfgenamen uit, wat blijkt uit de talrijke ‘staat ende
cavelingen’ die bij de boedels zijn opgenomen.1 Wanneer die echter over te weinig
liquiden beschikte, hielden familiale pachtrelaties het domein bij elkaar. Deze
flexibele uitwerking van de costuimen vond allerminst tegenwerking van de lokale
overheid. Ook zij zagen de gevaren in van de toenemende bedrijfsversnippering.
Door de steun aan deze concentratiepolitiek hoopten ze de eigen armenzorg te
behoeden voor een groeiend aantal onrendabele keuterboertjes, hoewel dit moeilijk
te bewijzen is.2
Naast de endogene dynamiek van de areaalversnippering, gestimuleerd door de
bevolkingsgroei en het egalitaire erfenissysteem, wijzen historici eveneens op de
gevolgen

van

speculatie

op

de

grondmarkt

als

verklaring

voor

de

bedrijfsversnippering. Zowel de grote roerganger van het debat over de protoindustrie Franklin Mendels alsook Catharina Lis en Hugo Soly wezen op de rol die
stedelingen speelden in het opdelen van het rurale areaal.3 Volgens deze historici
waren ze als kopers en verpachters niet alleen actieve spelers op de grondmarkt,
door percelen systematisch op te splitsen, stimuleerden ze de groei van het aantal
dwergbedrijven. Het belang van (veranderende) eigendomsrelaties wordt nog het
sterkst benadrukt in de stelling van Robert Brenner en meer geformaliseerd in de
sociale agrosystemen van Erik Thoen.4 Hun focus op de ‘social property relations’
komt dan ook uitgebreid aan bod in de analyse van de pachtrelaties in het volgende
hoofdstuk. Tenslotte dient ook de ‘amelioristische visie’ van Chris Vandenbroeke
aan bod te komen.5 In een reactie op de these van Mendels, Lis en Soly benadrukte
hij omwille van de ‘âge d’or’ van het Vlaamse platteland, de ware landhonger die
de landslieden aan het einde van het ancien regime naar de grondmarkt dreef.6 ‘De
gemakkelijk verworven meerinkomsten (met name in de huisnijverheid) droegen er

1

Van Isterdael en Caudron, Aangiften van nalatenschap.
Hopelijk geeft toekomstig onderzoek meer inzicht in de brede waaier van strategieën rond
exploitatiestructuren.
3
Berkner en Mendels, ‘Inheritance systems’, 218 en Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142-143.
4
Lees hiervoor de bijdragen in de bundels: Aston en Philpin, The Brenner Debate en Hoppenbrouwers en
Van Zanden, Peasants into farmers. Verder Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’, 47.
5
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 64.
6
Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 173. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis en
Vandenbroeke, Vlaamse koopkracht. Vandenbroeke, ‘Levensstandaard en tewerkstelling’, 151-189.
2
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[…] toe bij dat er regelmatig aan grondverwerving werd gedacht,’ aldus
Vandenbroeke.1
Het is dan ook evident dat op basis van het eigen materiaal dit onderzoek een korte
bijdrage aan dit boeiende debat wil leveren.2 Boedels laten immers toe op het
niveau van het huishouden te registeren wat het sterfhuis erfde (VHS) en wat er
tijdens het huwelijk van onroerende goederen werd verworven of afgestoten (TH).
Hoewel grafiek 4.1 de globale trend van de areaalversnippering helder illustreert,
gaat het inherente perspectief voorbij aan mogelijke sociaal-economische
verschillen tussen de huishoudens onderling. Daarom zijn de gegevens uit de
boedels over de samenstelling van het onroerende bezit samengebracht in de nu
volgende grafieken.
Grafiek 4.2. Verhouding tussen geërfd en tijdens huwelijk verworven of verkocht
onroerend goed, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 173.
Lees voor de stand van zaken in het onderzoek: Van Bavel, De Moor en Van Zanden, ‘The institutional
organization of land markets’, 9-11 en Van Bavel, ‘The organization and rise of land and lease markets’, 1353.
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Bron: datamatrix
Observaties: 1650 = 15; 1700 = 13; 1750 = 41 en 1790 = 35
Vooraleer grafiek 4.2 te interpreteren, is het nodig de gehanteerde gegevens toe te
lichten. In de eerste plaats vertonen de huishoudens uit de proefperiode van 1650
een scheeftrekking naar de meest vermogende kant van de rurale samenleving.1
Vervolgens is grafiek 4.2 slechts op een beperkt aantal observaties gebaseerd. Veel
boedels schetsen wel ten dele de situatie van het grondbezit, bijvoorbeeld enkel de
omvang van de geërfde gronden, maar zijn vaag over het algemene grondbezit.2 Ten
derde houdt de oppervlakte van het geërfd onroerend bezit een onderschatting in,
aangezien enkel de gronden van het sterfhuis gekend zijn.3 De erfenis van de
partner komt daarom niet in beeld. Anderzijds bevinden de meeste huishoudens
zich, enige uitzonderingen niet te na gesproken, ongeveer in dezelfde life cycle.4
Deze gezinnen met kinderen zijn dus min of meer vergelijkbaar.
De gegevens uit de eerste proefperiode wijzen op een positieve relatie tussen het
geërfd bezit van het sterfhuis en de verworven onroerende goederen tijdens het
huwelijk. Dit betekent dat hoe meer gronden het huishouden bij erfenissen te beurt
viel, hoe meer onroerend goed het gezin tijdens het gehuwde leven zelf aankocht.
1

Lees daarvoor hoofdstuk 2.
Het totale aantal observaties (boedels met ofwel de geërfde gronden ofwel de gekochte of verkochte
gronden tijdens het huwelijk): 1650 = 25; 1700 = 35; 1750 = 83 en 1790 = 94.
3
Lees hoofdstuk 2.
4
Wilssens, Bevolkingsdruk, 96.
2
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Niettemin zijn er uitzonderingen. Zo erfden drie sterfhuizen weliswaar ongeveer
750 vierkante roeden of 2,3 hectare land, het saldo van de grondtransacties tijdens
het huwelijk, het verschil tussen de gekochte gronden en de verkochte gronden, was
toch gelijk aan nul.
Rond de eeuwwisseling was er van een relatie tussen beide variabelen geen sprake
meer. Het merendeel van de sterfhuizen bevond zich onder de grens van 500
vierkante roeden geërfd bezit, ongeveer anderhalve hectare, maar dezelfde
huishoudens varieerden sterk in de aan- en verkoop van grond tijdens het huwelijk.
Vijftig jaar later bleven de meeste gezinnen eveneens onder de grens van 500
vierkante roeden geërfde gronden. In tegenstelling tot een eeuw daarvoor wijzigde
de relatie tussen de beide variabelen. Rond 1750 waren het vooral de gezinnen met
een ‘grote erfenis’, die gronden afstoten. Aan het einde van het ancien regime vielen
vele huishoudens naast een erfenis van onroerende goederen. Deze gezinnen waren
dan ook tijdens het huwelijk actief op de grondmarkt om een bedrijf uit te bouwen.
In het midden van de achttiende eeuw vonden in de regio ingrijpende veranderingen
plaats. Vallen deze vaststellingen echter te rijmen met de verworvenheden uit
andere onderzoeken? In het historiografisch continuüm zijn de polen ingenomen
door enerzijds Chris Vandenbroeke die benadrukt dat ‘de gemakkelijk verworven
meerinkomsten’ uit de huisnijverheid, een regelrechte landhonger van de boeren
veroorzaakten.1 Anderzijds bestempelen Catharina Lis en Hugo Soly deze periode
juist als een eeuw van toenemende polarisering, waarbij vooral kleine boeren
gedwongen waren hun kleine perceeltjes te verkopen.2 Volgens hen was van een
algemene rurale grondvraag, althans bij de meeste huishoudens, helemaal geen
sprake.
Studies naar het rurale grondbezit geven geen duidelijk antwoord.3 De onderzoekers
argumenteren immers dat het eigenbezit doorheen de achttiende eeuw dominant
bleef, maar over de stelling van de toegenomen rurale grondvraag is er minder
eensgezindheid.4 De analyse van de grondmarkt in het achttiende-eeuwse Okegem
schept meer helderheid.5 Kleine boeren met een bedrijf niet groter dan twee hectare,
1

Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 173.
Lis en Soly, Poverty and capitalism, 141.
3
Servais, ‘Industries rurales’, 179-206, Servais, ‘Structures agraires’, 303-319 en De Kezel, ‘Grondbezit in
Vlaanderen’, 61-102 als ook Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195-225. Voor een
vergelijking met een poldergebied, lees Wouters, ‘Grondbezit en landbouwbedrijven’, 179-195.
4
Zowel Paul Servais als Luc De Kezel situeren de doorgedreven proletariseringsfase in het begin van de
negentiende eeuw.
5
Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195.
2
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stonden garant voor 40% van alle aankopen op de grondmarkt in de tweede helft
van de achttiende eeuw, een aandeel dat 27% van de verhandelde oppervlakte
omvatte. Hun collega’s met een bewerkte oppervlakte groter dan 25 hectare, namen
dan weer 4,3% van de transacties voor hun rekening, wat echter een kwart van de
totale verhandelde oppervlakte betekende!
Rond 1750 waren huishoudens inderdaad actief op de grondmarkt, hoewel voor
velen de balans van de transacties naar een nuloperatie tendeerde.1 In het midden
van de achttiende eeuw waren er zelfs meer huishoudens met een negatief
‘grondsaldo’ dan vijftig jaar later. Een passage uit de staat van goed van Gillis
Lenssens uit 1752 illustreert dit: ‘item geeft dese houderigghe te kennen als dat sij
staende hun huw. hebben gekocht ende verkocht, eene partije meersch, …, met
welcke coopsomme die sij daer van geprofiteert hebben, hebben afgeleijdt de rente
die tot betaelinghe van den selven meirsch gelicht was, soo dat sij daer van geene
bate ofte voordeel in dit sterfhuys gebracht ofte genoten en hebben’.2
In de context van dit hoofdstuk waarin het productieprofiel van gezinnen uitgebreid
voor het voetlicht komt, rijst de vraag naar de verschillen tussen huishoudens
onderling.

Uit

de

datamatrix

zijn

daarom alle

gezinnen

met paarden

(paardenboeren) én alle wevende huishoudens geselecteerd. In grafiek 4.3. is voor
beide categorieën telkens de doorsnee-oppervlakte van het geërfd (VHS) en
verworven (TH) onroerend bezit afgebeeld.3
Ondanks het kleine aantal observaties, geeft grafiek 4.3 de verschillen tussen twee
‘groepen’ weer. Bij de paardenboeren nam de oppervlakte van de geërfde gronden
eerst toe van 730 roeden rond 1650 tot 925 rond 1700 of respectievelijk van 2,2 tot
2,8 hectare. In het midden van de achttiende eeuw bedroeg de oppervlakte nog
slechts 166 roeden of een halve hectare. Er trad een licht herstel op waardoor aan
het einde van het ancien regime, de geërfde oppervlakte tot 294 roeden of 0,9
hectare was toegenomen. Bij de wevende huishoudens daalde de oppervlakte van de
geërfde gronden doorheen de onderzochte periode voortdurend. Waar rond 1650 de
gezinnen nog 450 roeden of 1,4 hectare te beurt viel, daalde de oppervlakte in
slechts 150 jaar tot 40 roeden of 0,1 hectare.

1

Vanuit genealogische hoek en op basis van familiegeschiedenissen kan hierop meer duidelijkheid geschetst
worden. Een aantal voorbeelden: Wauters, ‘De familie Wauters’, 145-170, als ook Cosyns, ‘Het
landbouwersgeslacht Mertens’, 42-61.
2
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1371, Gillis Lenssens 1752.
3
Dezelfde bedenkingen in verband met grafiek 4.2 zijn hier van toepassing.

137

Hoofdstuk 4. Producerende boeren

Grafiek 4.3. Mediaanwaarde geërfd en tijdens huwelijk verworven of verkocht
onroerend goed van paardenboeren en wevers, Erembodegem, Gijzegem,
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Bron: datamatrix
Observaties: 1650 = 5 paardenboeren en 2 wevers; 1700 = 3 paardenboeren en 3
wevers; 1750 = 12 paardenboeren en 9 wevers en 1790 = 4 paardenboeren en 6
wevers
De ontwikkeling van de netto-oppervlakte ver- en gekochte gronden (TH)
evolueerde bij beide categorieën eerder gelijkmatig. Rond 1650 kochten de
gezinnen ongeveer 3 hectare land. Waarschijnlijk houdt dit cijfer voor de wevende
gezinnen wel een overschatting in, als gevolg van de scheeftrekking van de
steekproef.1 In de volgende honderd jaar daalde de omvang van de gronden, met een
algemeen dieptepunt rond het midden van de achttiende eeuw. Aan het einde van
het ancien regime waren het enkel nog de paardenboeren die tijdens het huwelijk
grond aankochten.
In het debat rond de proto-industriële ontwikkeling benadrukten vooraanstaande
auteurs het belang van de relatie tussen grond en het al dan niet participeren in de
linnennijverheid.2 Gebrek aan (toegang) tot grond dwong immers huishoudens om
1

Hoofdstuk 2.
Lis en Soly, Poverty and capitalism, 141-144. De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61-63. Mendels,
‘Proto-industrialization’, 241-261.
2
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meer te spinnen en te weven voor verre markten, om zo in het levensonderhoud te
voorzien. Niet iedereen kan zich in dit dwangmatige proces vinden, zoals verder
nog zal blijken.1 Bovendien traden er transformaties in de landbouw op die
gezinnen in staat stelden om het hoofd te bieden aan de toenemende
areaalversnippering. Die veranderingen komen in de volgende paragraaf aan bod.
Productie en productiviteit – Hoewel zeker niet aan het belang van een analyse van
de agrarische productie wordt getwijfeld, dient dit beknopte overzicht vooral als
opstapje naar later onderzoek. Omdat in het debat over de potentiële
marktgerichtheid van rurale huishoudens het spectrum de breedte aanneemt van een
Smithiaanse superieure keuze tot een noodgedwongen overlevingsstrategie, lijkt een
teeltoverzicht aan de orde.2 Teeltplannen verraden immers het resultaat van al dan
niet bewuste keuzes.
Op basis van een uitgebreide analyse van onder andere meer dan 3000 boedels,
reconstrueerde Herman Van Isterdael de ontwikkeling van de agrarische productie
in het Land van Aalst. Eigen onderzoek duidde echter op moeilijkheden om deze
bronnen correct te interpreteren.3 Een ‘lochtinxke met legumen’ of een ‘hoplochting
met

vijftigh

staeken’

laten

zich

immers

moeilijk

kwantificeren.

voorzichtigheid is dan ook geboden bij de lezing van grafiek 4.4.

Enige

4

Uit de grafiek 4.4 blijkt ontegensprekelijk het belang van broodgranen zoals tarwe,
rogge, masteluin en spelt, en andere graansoorten zoals gerst en haver.5 In de eerste
helft van de zeventiende eeuw bezetten deze granen meer dan 95% van de bewerkte
oppervlakte. Aan het einde van het ancien regime was het aandeel van vooral de
broodgranen naar ongeveer 43% teruggelopen. Tegenover de geleidelijke afname
van tarwe en rogge, kenden de andere graansoorten reeds in de zeventiende eeuw
een sterke terugval van bijna 22% naar ongeveer 10%. Dit aandeel bleef daarna
ongeveer constant op 10%.

1

Lees eveneens Servais, ‘Industries rurales’, 179 en Servais, ‘Structures agraires’, 303.
De Vries, ‘The Industrial Revolution’, 249. Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 105 en
Lees voor een bondige maar heldere analyse Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 441.
3
Wat ook de auteur aangeeft: Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 274. Dejongh en Thoen, ‘Arable
productivity’, 30-34. Lees eveneens de talrijke monografieën en artikels (in het tijdschrift Het Land van
Aalst) van Jozef De Brouwer.
4
De vlasteelt en de productie van hop en voedergewassen worden verder in de tekst uitgewerkt.
5
Lees hoofdstuk 3.
2
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Grafiek 4.4. Aandeel teelten in totale bewerkte oppervlakte, Land van Aalst 16051795
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De spectaculaire afname van het aandeel granen in de totale bewerkte oppervlakte
lijkt ten dele het gevolg van de hogere gegenereerde opbrengsten. Op eenzelfde
areaal werd aan het einde van de achttiende eeuw ongeveer de helft meer tarwe
gewonnen dan in het midden van de zeventiende eeuw.1 Vooral de verhoging van
het

gebruik

van

zaaizaad,

de

toenemende

bemesting

en

een

beter

vruchtwisselingsysteem lagen aan de basis van dit ‘succes’, zoals verder nog wordt
uitgewerkt.2
De commerciële teelt van verfplanten (onder andere wouw en meekrap) enerzijds en
olieplanten (raap- en koolzaad) anderzijds, kenden een tegengestelde evolutie. De
eerste soort steeg nooit boven haar marginale setting uit en verdween in de
achttiende eeuw volledig van de akkers. Vermoedelijk correleerde deze
ontwikkeling met de dalende vraag van de wegkwijnende wolindustrie, die wouw
1

Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 281.
Vandenbroeke, ‘Graanopbrengsten en oogstschommelingen’, 385. Chris Vandenbroeke baseerde zich voor
de evolutie van de graanproductie op de boedels van Erembodegem, Lede en Moorsel. Voor kritiek op de
gehanteerde methode, lees Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 281.
2
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(geel), meekrap (rood) en wede (blauw) gebruikte als kleurstof.1 De productie van
olieplanten daarentegen was gekenmerkt door een tegenovergestelde evolutie,
waarbij het aandeel van de oppervlakte op de velden toenam van minder dan 1% tot
bijna 6%.

De toegenomen lokale

vraag,

gestimuleerd door de sterke

bevolkingsstijging ligt zeker aan de basis van deze ontwikkeling.
Het beperkte aandeel van de aardappel in grafiek 4.4 verhult enigszins haar
economisch succes. In de loop van de achttiende eeuw brak de teelt langzaam door,
maar steeg in de laatste vijftig jaar van minder dan 1% naar bijna 5,5%. Op het
belang van deze innovatie in de agricultuur is al voldoende gewezen.2 In de studie
over het Land van Nevele komt het dan ook daadkrachtig aan bod: ‘de aardappel
maakte een einde aan de bijwijlen tirannieke alleenheerschappij van het graan als
basisvoedsel.’3 In vergelijking met graan, kon met de opbrengst van een zelfde
oppervlakte, dubbel zoveel mensen gevoed worden. Catharina Lis en Hugo Soly
tillen de aardappel dan ook naar het niveau van de verklarende variabele. De
‘successen’ van de huisnijverheid en de aardappelteelt die de versnelde
bevolkingsgroei activeerden, bevorderden nog meer de areaalversnippering in de
achttiende eeuw.4
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond, kende de landbouw doorheen de
zeventiende en achttiende eeuw een geleidelijke productiviteitsstijging (zie
eveneens grafiek 4.5).5 Anders dan bijvoorbeeld in Kust-Vlaanderen en WaalsBrabant waar voornamelijk grote landbouwbedrijven met talrijke dagloners actief
waren, bestond de uitbating in Binnen-Vlaanderen vooral uit het kleinbedrijf.6 Juist
deze agrarische structuur leidde tot grotere productiviteitswinsten dan in regio’s met
grote landbouwuitbatingen. Hoewel comparatief onderzoek van de netto
opbrengsten per hectare het anders doen vermoeden – bepaalde regio’s in FransVlaanderen scoorden merkelijk beter – argumenteert Erik Thoen dat men ook het
gebruik van de braak in de analyse moet opnemen.7 Vooral de vroege eliminatie van
1

Zie het vorige hoofdstuk.
Zuckerman, The potato en Wilssens, Bevolkingsdruk, 166-167. Lees eveneens de oudere bijdrage van
Carette, Eerste invoer van aardappels.
3
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 68.
4
Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142-143 en De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 62.
5
Uitgedrukt in ‘net yields’, ofwel de bruto opbrengst per hectare, min het gebruikte zaad voor die hectare.
6
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261. Lees vooral Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in
evolution’, 102-157 en Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 147-174. Een meer algemeen
overzicht, vanuit het perspectief van de relatie tussen stad en platteland Stabel, ‘Town and countryside’, 1617. Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174.
7
Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 42-43. Lees eveneens de verzamelbundels Van Der Wee en Van
Cauwenberghe, Productivity of land en Verhulst en Vandenbroeke, Landbouwproductiviteit.
2
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de braak en de driesgronden in Binnen-Vlaanderen karakteriseerden het succes van
de ‘Vlaamse’ landbouw.1 Bij vergelijking kenden de regio’s met de grote
landbouwexploitaties wel nog de braak in de rotatiesystemen, waardoor ze wel
hogere opbrengsten per gezaaide eenheid realiseerden, maar lagere opbrengsten per
oppervlakte. Anders gesteld, in Binnen-Vlaanderen oogsten de boeren frequenter op
een zelfde oppervlakte, terwijl in andere gebieden één oogst op een zelfde
oppervlakte meer voortbracht.
Grafiek 4.5. Netto opbrengst rogge (hl/ha), Land van Aalst 1626-1815
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Bron: Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 41 en Van Isterdael, ‘De
opbrengstfactoren’, 153
Hoewel de analyse van de productiviteitsontwikkeling zoals zo vaak, enkel
gebaseerd is op broodgranen, dient ze wel als basis voor enkele algemene
conclusies.2 Het succes van de agricultuur in Binnen-Vlaanderen kan niet aan een
bepaald proces toegeschreven worden. Door het geleidelijk terugdringen van de
braak, de teelt van voedergewassen, de herhaaldelijke bemesting van akkers en de
intensieve bewerking van gronden slaagden vooral kleine boeren erin om de
hoogste netto opbrengsten (van onder andere broodgranen) te realiseren in heel
1

Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 62. Dejongh, ‘Revolutie, immobilisme of
geleidelijkheid ?’, 26. Meer algemeen, lees Van Zanden, ‘The development of agricultural productivity’, 357.
2
Voor gelijkaardige bevindingen, onder meer voor de Aalsterse regio, lees Vandenbroeke,
‘Graanopbrengsten en oogstschommelingen’, 379-404.
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Europa.1 Ook technologische innovaties droegen hiertoe bij. Zo liet het gebruik van
de zwaardere Brabantse ploeg, een diepere beploeging van de akkers toe.2
Anderzijds lijkt de categorisering van deze trend als een ‘agrarische revolutie’,
voorbij te gaan aan de historische werkelijkheid.3 Veeleer was er sprake van een
langzaam, doch algemeen proces van productiviteitsstijgingen, waardoor het
gebruik van het concept ‘growth acceleration’ meer aangewezen is.4
Figuur 4.1. En de boer, hij ploegde voort…

Bron: John Constable, A ploughing scene in Suffolk (A summerland) 1814, private
collectie
De volgende paragraaf staat in het teken van de bezitters van de (Brabantse) ploeg,
die zoals verder zal blijken, een cruciale functie uitoefenden in de rurale economie.
Dit verklaart dan ook de keuze voor het schilderij van John Constable (1776-1837)

1

Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 43.
Thoen, ‘The rural history’, 186. Voor een overzicht lees Billen, ‘Une révolution agricole introuvable?’, 95120.
3
Chris Vandenbroeke en Willy Vanderpijpen hanteerden voor dit onderzoek eveneens boedels uit
Erembodegem, lees Vandenbroeke, en Vanderpijpen, ‘The problems of the ‘agricultural revolution’ in
Flanders’, 163-170.
4
Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 56.
2
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als illustratie bij de tekst. Als zoon van een Engelse paardenboer (en brouwer) is
zijn figuratieve bijdrage uiterst symbolisch.1
Paardenboer – De paardenbezitters in de zeventiende en achttiende eeuw,
behoorden zonder twijfel tot de meest vermogende kant van de samenleving.2 In
grafiek 4.6 zijn de driehonderd onderzochte boedels opgedeeld per periode en per
categorie. Daar waar echter in het midden van de zeventiende eeuw, ook in de
lagere categorieën paardenboeren voorkwamen, was het paardenbezit in de
achttiende eeuw enkel weggelegd voor de rijkste helft in de agrarische samenleving.
Waarschijnlijk ligt de samenstelling van het boedelbestand van 1650 aan de basis
van deze ‘scheeftrekking’ in grafiek 4.6.3
Grafiek 4.6. Aandeel paardenboeren per categorie en per periode, Erembodegem,

Aandeel

Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I

II

III IV

1650-1654

I

II

III IV

I

1700-1704

II

III IV

1750-1754

I

II

III IV

1790-1794

Categorie per periode

Bron: databank
In de achttiende eeuw was er sprake van een afname van het aandeel
paardenboeren, een evolutie die gepaard ging met een absolute daling van het aantal

1

Reynolds, The later paintings and drawings of John Constable.
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237 en Lambrecht, Een grote hoeve.
3
Lees hoofdstuk 2.
2
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paardenbezitters in Binnen-Vlaanderen.1 Anderzijds bezaten de paardenboeren in de
achttiende eeuw meer paarden dan voorheen.2 Het aantal hoefsmeden te Herdersem
bleef in de achttiende eeuw dan ook constant. In 1738 en 1796 was er telkens één
werkzaam.3
In de derde categorie kwamen rond 1650, 38% paardenboeren voor. Dit aandeel
daalde vijftig jaar later naar 25% en zakte rond 1750 verder weg naar een vijfde van
de huishoudens. Op het einde van de achttiende eeuw waren slechts 7% van de
gezinnen uit de categorie eigenaar van één of meerdere paarden. Een zelfde verval
kenmerkte de hoogste categorie. In het midden van de zeventiende eeuw konden
bijna vier op vijf van de huishoudens zich paardenboer noemen. Dit aandeel daalde
snel naar ongeveer de helft in de daaropvolgende honderd jaar. Naar het einde van
het ancien regime strandde dit aandeel op minder dan een derde van het totaal van
de hoogste categorie.
Voor vele huishoudens was de aankoop en de verzorging van een paard een
verloren investering. Hoewel het rendement van een eigen paard te laag lag,
opteerden veel huishoudens wel voor het gebruik van paardenkracht bij het ploegen,
het eggen en het transport.4 Hierdoor vormden de paardenboeren het centrum van
een netwerk van ‘commerciële’ circuits in de agrarische dienstverlening, waar het
volgende hoofdstuk uitgebreid op ingaat. Het stijgend aantal paarden bij een
krimpend aantal paardenbezitters verhoogt bovendien het belang van deze
‘commerciële’ netwerken.
Eerder in het hoofdstuk bleek dat paardenboeren, net zoals de wevende gezinnen, de
invloed van de areaalversnippering ondervonden. Onder meer de sterke afname van
de tijdens het huwelijk aangekochte gronden tussen 1650 en 1750, geeft aan dat de
paardenboeren geen uitzondering vormden op de algemene trends. In grafiek 4.7
wordt de vergelijking tussen de paardenboeren en de wevende huishoudens
doorgetrokken. Zo geeft de grafiek aan hoe het grondgebruik van beide ‘groepen’ in
de onderzochte periode evolueerde.
Het grondgebruik van de doorsnee-paardenboer daalde tussen het midden van de
zeventiende en het midden van de achttiende eeuw van 2150 vierkante roeden of 6,6
hectare tot 1395 roeden of 4,3 hectare. Na 1750 nam de mediaanwaarde toe en
1

Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 55 en Lambrecht, Een grote
hoeve, 114.
2
De Brouwer, ‘De staten van goed’, 23-24
3
Zie de tabellen 4.3 en 4.4.
4
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 240.
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bereikte een oppervlakte van 1942 roeden of 5,6 hectare. Volgens Erik Thoen lag de
benedengrens voor de omvang van het bedrijf van een paardenboer op 5 hectare.1
Daartegenover kende de doorsnee-wever een constante afname van zijn bewerkte
oppervlakte. Rond 1650 beschikte hij nog over 700 roeden of 2,2 hectare.
Anderhalve eeuw later was dit slechts nog 250 roeden of 0,8 hectare.
Grafiek 4.7. Mediaanwaarde grondgebruik van paardenboeren en wevers,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1790
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Bron: datamatrix
Observaties: 1650 = 3 paardenboeren en 3 wevers; 1700 = 6 paardenboeren en 4
wevers; 1750 = 11 paardenboeren en 9 wevers en 1790 = 8 paardenboeren en 10
wevers
De beperkte observaties geven aan dat ook de grotere boeren kampten met de
voortdurende areaalversnippering. Enkel in de tweede helft van de achttiende eeuw
divergeerden de evoluties van wevers en paardenboeren. Doorheen dezelfde periode
veranderde eveneens het productieprofiel van de betrokken huishoudens, zoals
weergegeven in tabel 4.2.

1

Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 111.
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Tabel 4.2. Aanwezigheidsmatrix activiteiten bij paardenboeren, Erembodegem,
Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1790

1650

1700

1750

1790

ID
33
138
140
141
146
150
152
153
294
296
298
299
23
24
26
31
74
79
259
260
270
10
12
14
16
17
19
21
65
66
69
127
216
224
238
241
254
4
46
50
52
53
54
56
106
180
200

Veeteelt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vlasteelt Vlasbewerking
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

Spinnen
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1

Weven
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bron: datamatrix
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Hopteelt
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Andere activiteit

1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

brouwer

bakker

bakker
imker
beenhouwer
1) wagenmaker 2) imker
bleker
1) kerkmeester 2) bakker
varkenshandelaar of beenhouwer

kerkmeester
1) brouwer 2) bakker
1) imker 2) bakker
1) houtbewerker 2) bakker
bakker
1) houtbewerker 2) bakker
houtbewerker
molenaar (windmolen)
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Uit de aanwezigheidsmatrix van alle ‘professionele’ activiteiten blijkt dat in de loop
van de achttiende eeuw, de paardenboeren meer verzorgende functies in hun
huishoudeconomie incorporeerden. Vooral de ‘commerciële’ broodproductie, het
brood was niet enkel voor de eigen gezinsleden bestemd, nam spectaculair toe. In de
volgende hoofdstukken wordt op deze proliferatie van strategieën verder ingegaan.
Vooral de relatie tussen de verzorgende functie van de paardenboeren én rol in de
landbouw en de huisnijverheid zal worden onderzocht.
Alle paardenboeren bezaten eveneens koeien en varkens. Twee gezinnen uit het
midden van de achttiende eeuw combineerden daarenboven de teelt van vee met de
vleesverkoop. Anders dan in de veeteelt lag de participatie in de huisnijverheid en
de hopproductie een heel stuk lager. Hoewel een meerderheid van de huishoudens
wel zelf vlas teelde, bewerkte en spinde, was de weefactiviteit zo goed als volledig
afwezig. Rond 1700 en aan het einde van het ancien regime beschikte geen enkel
gezin over een weefgetouw. Ook in de hopteelt, zoals verder nog zal blijken, nam
de participatiegraad bij de paardenboeren doorheen de onderzochte periode af.
Hoewel de aanwezigheidsmatrix een goed beeld geeft van de brede waaier van
activiteiten die de paardenboeren uitoefenden, verhult de tabel de specificiteit van
de functie van deze huishoudens in de local economy. In de hoofdstukken 5 en 6
wordt hun rol in de agrarische en ‘proto-industriële’ outputcircuits (her)bekeken. In
de volgende paragraaf komt de veeteelt voor het voetlicht. Niet alleen het bezit van
koeien en varkens komt aan bod, ook de relatie tussen het veebezit en de agrarische
productie wordt behandeld. Door de bemesting van de akkers waren huishoudens
immers in staat om hogere opbrengsten te genereren.1
Veeteelt – De evolutie van het aandeel van de voedergewassen in het totaal van de
bewerkte oppervlakte laat een stijging van de veestapel vermoeden. In het begin van
de zeventiende eeuw namen erwten, bonen, rapen en klaver slechts iets meer dan
1% van het areaal in. Dit aandeel steeg gestadig tot ongeveer een kwart in het begin
van de achttiende eeuw en bijna een derde van de bewerkte oppervlakte op het
einde van het ancien regime. Een gelijkaardige trend is echter niet te ontwaren bij
de ontwikkeling van de veestapel.2 Voor zowel het gemiddelde aantal stuks vee per

1

Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 62 en Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 43.
Er zijn weinig lokale studies die ingaan op de problematiek van de veeteelt. Lees onder andere Van
Herreweghen, ‘Het haras van 1754’, 268-282 en Gaublomme, ‘Telling van de veestapel’, 253-255. Verder
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 293.
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huishouden (alle boedels), als het gemiddelde aantal stuks per huishouden met vee
(alle boedels met vee), is de tendens doorheen de twee eeuwen eerder negatief.1 In
grafiek 4.8 zijn beide indexen bepaald door de overeenkomstige gemiddelden voor
de periode 1606-1635.2 Opvallend genoeg zijn de oorlogsperiode op het einde van
de zeventiende eeuw en de eerste decennia van de achttiende eeuw gekenmerkt door
een stijging van het aantal stuks vee.

Index

Grafiek 4.8. Index evolutie veestapel, Land van Aalst 1606-1795
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Bron: Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 293
In tegenstelling tot de analyse van het paardenbezit, waar de boedels zonder meer
duidelijke gegevens verschaffen, is de reconstructie van de veeteelt per categorie
meer problematisch.3 Niet alle staten van goed komen hiervoor in aanmerking, zoals
in hoofdstuk 2 is aangetoond. Voor de eerste proefperiode is 25% van de boedels
niet weerhouden. In de volgende periode daalt dit aandeel tot 18%, maar voor de
steekproef die het midden van de achttiende eeuw beslaat, stijgt dit opnieuw naar

1

Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 293-294. Gebaseerd op ongeveer 3000 boedels.
Waarbij de index voor het gemiddelde stuk vee per huishouden gelijk is aan 3,48 en de index voor het
gemiddelde stuk vee per huishouden met vee gelijk is aan 3,59.
3
Zie eveneens hoofdstuk 2.
2
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een kwart. Voor de periode 1790-1794 komen zelfs 35% van de boedels niet in
aanmerking.1
De boedels die wel bruikbaar zijn, bevatten voldoende informatie om uit te maken
of de betrokken huishoudens al dan niet koeien, schapen of varkens bezaten. In
grafiek 4.9 is het aandeel van de huishoudens weergegeven, dat koeien of schapen
bezaten.2 Varkens zijn echter niet opgenomen, aangezien vrijwel alle huishoudens
er een of meerdere bezaten. Het spreekt echter voor zich dat de gegevens met enige
voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd worden, omwille van de ‘kleine aantallen’,
zeker wat de eerste steekproef betreft.
Grafiek 4.9. Aandeel veebezitters per categorie en per periode, Erembodegem,
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De eerste periode uitgezonderd, vertonen de steekproeven in de achttiende eeuw een
zelfde patroon. Meer vermogende huishoudens waren actiever in de veeteelt dan
armere en gezinnen uit de rijkste categorie bezaten vrijwel allen vee. Door de
samenstelling van de eerste proefperiode en vooral de scheeftrekking naar de
1

Voor 1650-1654 9/36 of 25%; voor 1700-1704 9/49 of 18%; voor 1750-1754 24/95 of 25% en voor 17901794 42/120 of 35%.
2
Op het einde van de zeventiende eeuw vroeg Aalst aan de koning de bevestiging van de stapel- en
verkoopplaats van wol afkomstig van het platteland. Door de gedeeltelijke ontmanteling van de wallen stond
dit privilege onder druk. Lees SAA, Oud Archief Aalst, regesten, nr. 288, 1699.
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vermogende kant van de samenleving, kan men dit patroon ook op de steekproef
van 1650-1654 toepassen. Niettemin nam het verschil tussen de categorieën
onderling toe aan het einde van het ancien regime. Daar waar in het midden van de
achttiende eeuw het verschil in aandeel tussen de laagste en hoogste categorie nog
11% bedraagt, is de discrepantie toegenomen tot 37% ongeveer vijftig jaar later.
Enkel in het licht van de bredere agrarische ontwikkeling, is het mogelijk een
verklaring voor de ontwikkeling van de veestapel te formuleren. Er is immers een
grote gelijkenis tussen de trend beschreven door het proces van de
areaalversnippering en de tendensen in de veeteelt. In de long run ging de
‘miniaturisering’ van het bedrijf immers gepaard met een afname van de veestapel.
Maar hoe past de evolutie van de voedergewassen in deze ontwikkeling?
In de zeventiende eeuw lijkt de cruciale switch tussen het weiden en het opstallen
van het vee nog niet gemaakt. Vermoedelijk waren de impulsen van de
doorgedreven areaalversnippering nog te zwak. Pas in de loop van de achttiende
eeuw werd het opstallen van het vee mogelijk, onder andere door de incorporatie
van voedergewassen in het vruchtwisselingplan. Het rotatiesysteem met veevoeders
vormde een wezenlijk kenmerk van de zogenaamde ‘Vlaamse landbouw’.1 De
grondversterkende eigenschappen van klaver en rapen maakten het immers
mogelijk om niet alleen meerdere oogsten per jaar voort te brengen, ook de teelt van
uitputtende graansoorten bleef tot het teeltpakket van de landbouwer behoren.2
Het opstallen van het vee stelde de huishoudens in staat om scrupuleus mest in te
zamelen en de eigen akkers te versterken.3 De combinatie van de voedende
eigenschappen van veevoeders en de verhoogde ‘mestcollectie’ is dan ook de
aanleiding tot het verdwijnen van de braak in de loop van de zeventiende en
achttiende eeuw.4
Maar hoe is de daling van de veestapel met het (toenemende) belang van mest te
rijmen? Voor de huishoudens uit de regio was de ‘eigen’ koeienmest niet het enige
middel om de akkers te versterken. Ook menselijke excretie (de zogenaamde
‘Vlaemschen genoeffel’), stadsmest, oliekoeken, (Hollandse) as en nijverheidsafval
kwamen immers in aanmerking voor de bemesting van het areaal.5 Voor de aanvoer
1

Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 62.
Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 37-50.
3
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 289.
4
Lees onder andere Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 42-43 en de oudere bijdrage Verhulst, ‘Het
probleem’, 213-219.
5
Debaenst, Historische stront en Schwerz, Anleitung, I, 117.
2
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van as en stadsmest uit Antwerpen of Gent maakten gespecialiseerde transporteurs
gebruik van de rivieren. Lokaal werden de ‘vreemde’ meststoffen en de Aalsterse
stadsmest vanuit verzamelpunten langs de Dender per wagen verdeeld. Ook hierin
vervulden de production pelars, dankzij hun transportmiddelen een cruciale
functie.1
Hopteelt – Volgens de analyse van het aandeel van de teelten in de totale bewerkte
oppervlakte, nam de hopteelt in de bezetting een vrij marginale plaats in. Doorheen
de twee onderzochte eeuwen schommelde het percentage van de met hopstaken
bezette ruimte rond de 1%. Dit is vooral te verklaren door de regionale specialisatie
in de teelt van het ‘groene goud’.2 Vooral de directe omgeving van Aalst en verder
het naburige Land van Asse waren gekend voor hun hopproductie. Hierdoor houdt
een algemene weergave van het uitgestrekte gebied van het Land van Aalst, zoals
die door Herman Van Isterdael is opgesteld (grafiek 4.4), een onderschatting van de
hopproductie in.
Hop zorgde voor een betere stabiliteit, een enigszins bittere smaak en een langere
bewaarkracht van het bier. Hoewel er al in de middeleeuwen een belangrijke
hopproductie in de Zuidelijke Nederlanden aanwezig was, met onder meer uitvoer
naar Engeland en de streek tussen Elbe en Wezer, maar ook naar Artesië en
Franssprekend Vlaanderen, brak ze pas in de vroegmoderne tijd echt door.3 Men
kan de hopteelt dan ook omschrijven als een reactie van de boerenbevolking in de
regio Aalst op de laatmiddeleeuwse crisis, om zo hun dalende inkomsten te
compenseren.4
In de eeuwen die volgden, nam de hopteelt zo’n vlucht dat zelfs hoplochtingen
binnen de muren van Aalst werden aangelegd.5 De evolutie bereikte een eerste
hoogtepunt in het begin van de zeventiende eeuw, gestimuleerd door de
institutionalisering van de Aalsterse hopmarkt (1609-1613).6 De hele zeventiende
en achttiende eeuw behield de stad haar monopolie over het gebied tussen Dender
en Schelde én tussen Dender en Zenne.7 Zelfs regio’s die niet in het rechts- of
invloedsgebied van de Aalsterse schepenen lagen, moesten zich aanpassen aan de
1

Lees hoofdstuk 5.
Aerts, ‘Hop en bier’, 101-102.
3
Delobelle, ‘De Denderstreek’, 59.
4
Aerts, ‘Hop en bier’, 103.
5
SAA, Oud Archief Aalst, stadsrekeningen, nrs. 1282 f° 9 v°, 16 v°, 62 r° en 1284 f° 47 v°, 51 v°.
6
Vermoesen, ‘Urbanisatie en ruralisatie’, 44-47.
7
Respectievelijk het Land van Aalst, het Land van Asse en het Pajottenland.
2
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wil van het Aalsterse stadsbestuur en de hophandelaars.1 Hoewel er ook hopmarkten
bestonden te Ninove, Oudenaarde en Brussel, kenden deze nooit het succes van de
Aalsterse markt.2 Enkel de markt van Antwerpen zorgde voor concurrentie. Tot de
zestiende eeuw verkochten handelaars de hop uit de omgeving van Aalst, die als de
beste uit de Zuidelijke Nederlanden bekend stond, op de Antwerpse jaarmarkten.
Op basis van ongeveer 545 boedels was het mogelijk de ontwikkeling van de
hopteelt te schetsen.3 Het aandeel van staten van goed met de vermelding van een
hoplochting of van hopstaken is in grafiek 4.10 afgebeeld. Hieruit blijkt dat er een
dalende trend optrad doorheen de achttiende eeuw. Op het einde van de zeventiende
eeuw participeerden bijna negen op de tien huishoudens in de hopteelt. Honderd
jaar later was dit aandeel verschrompeld tot 17%. Niettemin duidt de schets van de
teeltbezetting op een ongewijzigde grootte van het hopareaal (grafiek 4.4). De vraag
rijst dan ook of er tussen de verschillende categorieën een verschuiving optrad.

Aandeel

Grafiek 4.10. Aandeel huishoudens met ‘hoplochtingen’, Denderleeuw 1686-1795
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Bron: Vermoesen, ‘Urbanisatie en ruralisatie’, 46

1

SAA, Oud Archief Aalst, regesten, nr. 159, Brussel, 1619: de schepenen kregen toestemming van de
aartshertogen om een politicque ordonnantie af te kondigen wanneer de hophandel door frauduleuze
praktijken werd bedreigd. Ook Kruikenburg-Ternat, Wambeek, Lombeek en het Land van Wedergate
behoorden tot de Aalsterse jurisdictie.
2
Lees over de gangbare praktijk in de aankoop van hop: Lindemans, ‘Hophandel in de 17e eeuw’, 94.
3
De Brouwer, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van Denderleeuw’, 12-42.
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De dalende trend weergegeven in grafiek 4.10 komt overeen met de schets van de
vermogenscategorieën in de achttiende eeuw (4.11). De decennia rond 1700 zijn
evenwel gekenmerkt door een bloei van de sector. Hoe deze periode op het
huishoudniveau moet gekarakteriseerd worden, is niet echt duidelijk. De hoge
participatiegraad van de laagste categorieën in deze woelige periode, doet immers
eerder een commerciële overlevingsstrategie vermoeden. Anderzijds wijzen de
boedels op de hoge kapitaalintensiviteit van de hopteelt, waarbij honderd hopstaken
al snel een waarde meekrijgen van meer dan vijf gulden, het aantal staken varieerde
van vijftig tot meer dan drieduizend en het merendeel van de huishoudens ongeveer
vijfhonderd staken bezaten.1
Grafiek 4.11. Aandeel hoptelers per categorie en per periode, Erembodegem,
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De oorzaak voor de paradox ligt waarschijnlijk bij de inelastische vraag naar de
groene grondstof. Vooral de constante afname van de Brabantse biercentra zoals
Hoegaarden, Leuven en Lier via de Aalsterse en Antwerpse markten zorgden voor
een verzekerd inkomen.2 In een crisisperiode zoals rond 1700 waarin
oorlogsomstandigheden een zekere impact hadden op het productievolume, moet de
1
2

Databank.
Aerts, ‘Hop en bier’, 104.
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teelt zich omwille van de gunstige prijsontwikkeling over alle categorieën verspreid
hebben. De positieve evolutie van de participatiegraad op het einde van de
zeventiende eeuw, was dan ook een antwoord van de aanbodzijde van de hopsector
op de constante vraag van de biersteden. Spijtig genoeg ontbreken gegevens over
het geproduceerde volume om deze stelling te verifiëren.1
Niettemin verklaart deze hypothese niet alle tendensen. Inderdaad valt de
participatiegraad van de eerste categorie terug van meer dan de helft van de
huishoudens in het begin van de achttiende eeuw, naar een kwart vijftig jaar later en
zelfs een schamele 16% op het einde van het ancien regime. De terugtrekking van
de hoogste vermogensgroep was in de eerste helft van de achttiende eeuw eerder
aarzelend, van 75% naar ongeveer 60% en pas naar het einde van de eeuw
behoorlijk drastisch wanneer slechts een kwart van de huishoudens hop teelden. Het
bleken vooral de middengroepen (categorie II en III), die actief bleven als telers.
Bovendien lijken zij de productie te usurperen, aangezien het aandeel producenten
in de andere groepen afnam en de geteelde oppervlakte in de zeventiende en
achttiende eeuw ongeveer stabiel bleef op 0,4% van het areaal.2
Andere activiteiten – Tot slot zijn er enkele andere activiteiten, die hoewel ze niet
uit de databank naar voor kwamen, wel een belangrijke invloed hadden op de
regionale ontwikkeling. Het gemeenschappelijke kenmerk van de visvangst, de
bosbouw en de zandsteenontginning was de controle door grote, veelal kerkelijke
instellingen. Onder andere de abdij Affligem beschikte over talrijke, uitgestrekte
visvijvers en bossen, die zowel verpacht als in eigen beheer werden ontgonnen.3 De
zandsteengroeven hadden daarentegen een eigen dynamiek en hun periodieke
ontginning hing voornamelijk af van de vraag van grote bouwwerken. De stenen die
uit de groeven werden gepoeld, vonden via de Dender hun weg naar de
bouwplaatsen die gedurende eeuwen over heel de Nederlanden waren verspreid.
Peter Appelmans, meester van de bouwloods van de Antwerpse kathedraal, kwam
in die hoedanigheid naar Affligem om de zandstenen te keuren.4
Door

de

hoge

kapitaalsintensiteit

en

het

periodieke

karakter

van

de

zandsteenontginning behoorde deze activiteit zelden tot de productiestrategieën van

1

Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, 49.
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 276.
3
Verleyen, Negen eeuwen Affligem.
4
Vermoesen, De zandsteengroeven.
2
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individuele gezinnen. Een verdere uitwerking valt dan ook buiten het opzet van dit
onderzoek.
Secundaire sector
Met de participatie in de rurale nijverheid in casu de linnensector, raakt het
onderzoek het hart van het proto-industrie debat.1 Eerder is er op gewezen dat
activiteiten in de huisnijverheid steeds werden gecombineerd in meer of mindere
mate met de landbouw. Van bijvoorbeeld voltijdse, exclusieve rurale wevers was er
in de onderzochte regio, hoegenaamd geen sprake.2 Hierdoor verschilt de regio
onder meer van Noord-Brabant, waar rond Eindhoven, Helmond en Oisterwijk
gemiddeld 63% van de wevers niet over land beschikte. Daarenboven had slechts
1% van de wevende gezinnen wat vee.3 Verder in het hoofdstuk komt de symbiose
van landbouw en nijverheid op het huishoudniveau uitgebreid aan bod. Ook
hoofdstuk 6 gaat dieper in op de combinatie van activiteiten in de linnennijverheid
en de vergelijking tussen rurale en stedelijke in- en outputcircuits.
In de literatuur die in de afgelopen decennia het proto-industriedebat telkens
opnieuw nieuwe impulsen verschafte, nam de relatie tussen productie en
levensstandaard een belangrijke plaats in. Meer bepaald de vraag naar de aard van
de huisnijverheid, als enerzijds overlevingsstrategie of anderzijds superieure keuze,
maakte destijds hevige emoties los bij de betrokken historici.4 Het lijkt dan ook
opportuun om naast een chronologische analyse eveneens de relatie tussen de
productiezijde van de huisoudeconomie en de sociale positie van het gezin te
benaderen.
Diachroon – Om tot de weergave van de participatiegraad in de lijnwaadsector te
komen, is het van belang kort de gehanteerde methode toe te lichten. Niet alle
boedels bevatten immers de basisinformatie om onder andere het areaalgebruik en
in concreto de vlasteelt te reconstrueren.5 Daarom zijn de percentages uit grafiek
1

Mendels, Industrialization en Vandenbroeke, ‘Proto-industry in Flanders’, 102-107.
Voor een theoretische reflectie over de de graad van participatie op een gezinsniveau: Pfister, ‘The protoindustrial household economy’, 201-232 en Pfister, ‘Proto-industrialization’, 137-154.
3
Van Gurp, Brabantse stoffen, 235.
4
Mendels, Industrialization, Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142-143 en Vandenbroeke, ‘Sociale en
konjuncturele facetten’, 117-174. Thijs, ‘Bij de geboorte van een mythe’, 167-177 en Aerts en Delbeke, De
rurale geschiedenis.
5
Datamatrix.
2
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4.12 enkel gebaseerd op die staten van goed met verwijzingen naar de bewerkte
oppervlaktes.1 Voor de andere activiteiten zoals het boken, zwingelen, hekelen,
spinnen of weven was eveneens a priori selectie van toepassing, gebaseerd op de
vermelding van werkgerief zoals bookhamers en spinnewielen. Boedels met een
onduidelijke beschrijving van de ‘wereld van de spulletjes’ werden niet
weerhouden.2
Grafiek 4.12. Participatie huishoudens in activiteiten linnennijverheid,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Bron: datamatrix
Observaties: 1650 = 23 vlasteelt en 33 vlasbewerking, spinnen en weven; 1700 = 30
vlasteelt en 46 vlasbewerking, spinnen en weven; 1750 = 60 vlasteelt en 90
vlasbewerking, spinnen en weven; 1790 = 74 vlasteelt en 104 vlasbewerking,
spinnen en weven
De uiteindelijke resultaten geven een stabiel beeld weer van de participatie in de
vlasnijverheid (grafiek 4.12). In het midden van de zeventiende eeuw teelde iets
minder dan de helft van de onderzochte huishoudens in meer of mindere mate vlas.
Dit aandeel zakte licht rond 1700, naar 43% en bleef gedurende de hele achttiende
1

Wat het grondgebruik betreft: voor 1650-1654 zijn dit 23 boedels of 64% van alle boedels; voor 1700-1704
30 boedels of 61%; voor 1750-1754 60 boedels of 63% en voor 1790-1794 74 boedels of 62%.
2
Wat de ‘wereld van de spulletjes’ betreft: voor 1650-1654 zijn dit 33 boedels of 92% van alle boedels; voor
1700-1704 46 boedels of 94%; voor 1750-1754 90 boedels of 95% en voor 1790-1794 104 boedels of 87%.
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eeuw op hetzelfde niveau.1 Ging deze evolutie gepaard met een zelfde ontwikkeling
in het vlasareaal? Uit grafiek 4.13 blijkt dat de daling in het aandeel vlastelers in de
tweede helft van de zeventiende eeuw samenviel met een toename van het
percentage vlasgaarden. Een aantal telers breidde dus hun productie fors uit.
Anderzijds wordt de constante participatiegraad van de telers in de achttiende eeuw
niet beantwoord door een gelijke ontwikkeling in het vlasareaal. De bewerkte
oppervlakte nam immers licht af in de eerste helft van de eeuw, om dan met
weliswaar kleine schommelingen te stabiliseren.2
4.13. Aandeel vlasteelt in landbouwareaal, Land van Aalst 1605-1795
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Bron: Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 276 en D’haeseleer, Protoindustrialisering van de vlasnijverheid, 216-220
In vergelijking met het aandeel vlastelers in de vier periodes, lag het percentage
vlasbewerkers merkelijk hoger. Niet alle gezinnen die het vlas bookten, zwingelden
1

48% of 11/23 boedels in 1650-1654; 43% of 13/30 boedels in 1700-1704; 43% of 26/60 boedels in 17501754 en 43% of 32/74 boedels in 1790-1794.
In zijn studie over de sociaal-economische geschiedenis van Hofstade, berekende Jozef De Brouwer
eveneens op basis van staten van goed, de participatiegraad van huishoudens in de vlasteelt. Voor de periode
1638-1650 (27 boedels) kwam hij uit op 70%, voor 1651-1700 (66 boedels) op 76%, voor 1701-1750 (86
boedels) op 80% en voor 1751-1795 (78 boedels) op 82%. Vermoedelijk baseerde hij deze cijfers op de
aanwezigheid van vlas en niet op de expliciete vermelding van vlasgaarden. De Brouwer, ‘Zo groeide
Hofstade’, 159-160. Lees eveneens Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 274-278 en Lamarcq, ‘Een
kwantitatieve benadering’, 139-177.
2
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 276 en D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid,
216-220. De eerste auteur maakte gebruik van boedels, de tweede hanteerde tellingen. Het laatste cijfer van
Peter D’haeseleer heeft betrekking op de landbouwtelling uit 1804.
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en hekelden, teelden dus hun eigen vlas. Bovendien geeft deze absolute weergave
een vertekend beeld. Vele vlasbewerkers teelden immers zelf hun eigen grondstof
op kleine perceeltjes. Wanneer de eigen opbrengst was uitgeput, gebruikten ze
allerhande circuits om aan vlas te geraken en aan de eigen behoeftes te voldoen.
Vooral externe factoren van klimatologische of militaire aard verplichtten kleine
telers om dergelijke circuits aan te spreken.1
De participatiegraad van huishoudens in de vlasbewerking bleef vrij stabiel tussen
de 63 en 67%, enkel rond 1700 daalde het percentage tot 57% (grafiek 4.12).2 Sinds
1667 was de regio immers het strijdtoneel van foeragerende krijgsbendes.3 Zelfs
kleine veldslagen waren in de decennia voor de eeuwwisseling niet ongewoon.
Aangezien de streek de eigen grondstofvraag niet kon beantwoorden, waren
vlasbewerkers onder meer aangewezen op de interregionale handel vanuit het Land
van Waas en de streek van Dendermonde. De politiek-militaire omstandigheden
verstoorden deze constante aanvoer, wat de tijdelijke inzinking verklaart.4 Uit een
proces voor de Raad van Vlaanderen ingespannen door de gewezen pachter van de
vlas- en garenaccijnzen tegen de schepenen van Aalst, blijkt de impact van de
krijgsverrichtingen.5 Pieter Van Langhenhove die de accijnzen had gepacht in de
jaren 1691-1692 vroeg immers een kwijtschelding van een deel van de pachtsom
omwille van de spectaculaire daling van de geïnde accijnzen. De redenen die hij
aangaf, laten geen ruimte voor speculatie. De stedelijke markt kende een zware
inzinking als gevolg van de oorlogsomstandigheden. Die brachten de aanvoer van
grondstoffen in gevaar wat leidde tot werkloosheid bij onder meer de stedelijke
garentwijnders.
Vrijwel

zonder

uitzondering,

vervulden

spinnende

huishoudens

ook

de

6

voorbereidende taken, zoals het boken, zwingelen en hekelen. Ook de gegevens uit
de boedels weergegeven in grafiek 4.12, bevestigen de combinatie van deze
activiteiten. Het aandeel van de spinnende gezinnen lag immers lager of net even
hoog als het percentage in de vlasbewerking. Bovendien vallen de relatieve trends
zo goed als samen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw daalde het aandeel
1

Lambrecht, Een grote hoeve, 106. Lees eveneens de volgende hoofdstukken.
67% of 22/33 in 1650-1654; 57% of 26/46 in 1700-1704; 64% of 58/90 in 1750-1754 en 63% of 65/104 in
1790-1794.
3
Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 62.
4
Herman Van der Wee en Peter D’haeseleer formuleren de impact van de oorlogsomstandigheden als volgt:
‘la situation prend même un tour critique’. Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 759.
5
SAA, Oud Archief Aalst, regesten, nr. 283, Gent 1692.
6
Datamatrix.
2
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spinnende huishoudens van 52% rond 1650, naar 46% rond de eeuwwisseling.
Daarna bereikte het percentage een hoogtepunt in het midden van de achttiende
eeuw, bijna twee op drie van de gezinnen bezat één of meerdere spinnewielen. Naar
het einde van de achttiende eeuw, kende de participatiegraad van de huishoudens
een sterke terugval naar iets meer dan 40%. Die sterke inkrimping op het einde van
de onderzochte periode wordt nog het meest geïllustreerd door de evolutie van het
aandeel wevende huishoudens tegenover het totaal.1
Opnieuw bleken alle wevende huishoudens eveneens in het bezit van een of meer
spinnewielen, een bookhamer, zwingelberd of hekel. Bovendien is er een duidelijke
relatie tussen het aantal spinsters en wevers in een bepaalde entiteit. Zo stonden drie
tot vier spinsters in voor de bevoorrading van één enkele wever.2 Maar anders dan
de bovengenoemde activiteiten, kende de participatiegraad in de eerste honderd jaar
een steile opmars. Waar rond 1650 minder dan één huishouden op tien in de regio
over minstens één weefgetouw beschikte, groeide dit aandeel aan tot 15% rond
1700 en zelfs meer dan 20% in het midden van de achttiende eeuw. Daarna zette de
daling die ook bij het percentage spinsters merkbaar was, zich eveneens bij de
wevers in, wat resulteerde in een aandeel van 13% op het einde van het ancien
regime. Ook de ambachtentelling uit 1738 en de telling van het jaar IV geven
ontegensprekelijk de absolute daling van het aantal wevers weer. In 1738 telde
Herdersem met ongeveer vijfhonderd inwoners, dertien meester-wevers en een
knecht. Dit aantal zakte echter spectaculair naar slechts vier wevers in 1796, toen de
bevolking was aangegroeid tot meer dan achthonderd.3 De cijfers zijn weliswaar
niet

absoluut.4

De

problematiek

van

de

‘beroepennomenclatuur’,

de

opspoorbaarheid van dubbele beroepen, het onderscheid tussen hoofd- en bijberoep
enzovoort, maakt de interpretatie er niet makkelijker op.5
De gegevens uit dit boedelonderzoek leveren enkele interessante conclusies op.
Allereerst was de huisnijverheid onder de vorm van de linnenproductie niet
algemeen verspreid. Hoewel doorheen de periode ongeveer twee op drie van de
gezinnen vlas bewerkten, lag de participatiegraad in het spinnen en het weven
1

Lees eveneens De Rammelaere, ‘De beroepsstructuur’, 235.
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139-177 en D’haeseleer, Proto-industrialisering van de
vlasnijverheid, 116-118.
3
De Brouwer, Demografische evolutie, 32. Lees eveneens Vermoesen, Herdersem en Dierickx, Herdersem.
De Belder, Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 404 en SAA, Archief Land van Aalst, circulaire
1738-1739, nr. 1711, Herdersem.
4
Van Aert, Leven of overleven, 130.
5
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 13.
2
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merkelijk lager. Dit is des te opvallender omdat de onderzochte regio, volgens de
literatuur, nog net tot het ‘proto-industrieel kerngebied’ behoorde.1
Een functioneel onderscheid op basis van de productiefase geeft dan ook een
gedifferentieerder beeld van de werkelijke participatie.2 Vervolgens en daarbij
aansluitend, bleek het aandeel vlastelers en vlasbewerkers minder gevoelig aan
schommelingen. Het percentage vlastelers bleef immers constant op ongeveer 44%.
Ook het percentage vlasbewerkers varieerde nooit zo sterk als de verhouding van
spinsters en wevers tegenover het totaal. Enkel externe factoren zoals
krijgsverrichtingen, hadden een impact op de ontwikkelingen in de vlasteelt en –
vlasbewerking.3 Lijkt dit niet in tegenspraak met het algemeen gekende én
aanvaarde proces van de areaalversnippering? Indien de ‘miniaturisering van het
Vlaamse landbouwbedrijf’ in de tweede helft van de achttiende eeuw, dergelijke
apocalyptische proporties aannam als de literatuur nog al eens wil laten geloven,
zouden deze cijfers toch enigszins moeten variëren.4 Meer zelfs, kan men niet
verwachten dat vooral de keuterboeren enkel nog voor de productie van
levensmiddelen opteerden? De evolutie van het vlasareaal laat immers geen massale
terugtrekking

uit

de

subsistentielandbouw.

vlasproductie

vermoeden,

ten

voordele

van

de

5

Een benadering op basis van de categorieën moet in de volgende paragraaf meer
duiding geven. Tenslotte staat de stabiele evolutie in de vlasteelt en -bewerking in
schril contrast met de ontwikkeling van de participatiegraad in het spinnen en het
weven. Hier komt de opmars van de nijverheid tot een hoogtepunt rond het midden
van de achttiende eeuw, waarna het aandeel spinnende en wevende huishoudens
stilaan een neerwaartse trend beschrijft. Wie trok zich terug uit de proto-industrie?
En waarom? Waren er andere income pooling strategies?
Synchroon – In een poging enige verduidelijking te scheppen over de
bovengenoemde vaststellingen, is de volgende analyse opgesteld: voor de vier
‘activiteiten’ die op een – toegegeven – arbitraire wijze onderscheidbaar zijn, is de
participatiegraad per categorie en per periode weergegeven.

1

Vandenbroeke, ‘Proto-industry in Flanders’, 102-117 en De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 73.
Pfister, ‘The proto-industrial household economy’, 201-232.
3
D’haeseleer, ‘The linen-market of Alost’, 136.
4
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61.
5
Van Gurp, Brabantse stoffen, 15.
2
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Grafiek 4.14. Aandeel vlastelers per categorie en per periode, Erembodegem,
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De participatiegraad in de vlasteelt lag dooreen de onderzochte periode het hoogst
in de meest vermogende categorieën (grafiek 4.14).1 Rond 1650 bezaten twee op de
drie huishoudens in de derde categorie en de helft van de gezinnen in de hoogste
groep vlasgaarden. Vijftig jaar later waren de verhoudingen even gewijzigd, maar
daarna bleef het aandeel ongeveer gelijk, weliswaar op een iets lager niveau dan in
het midden van de zeventiende eeuw. Tot de eerste helft van de achttiende eeuw,
werd het percentage vlastelers in de laagste categorieën gekenmerkt door een
stabiele evolutie. Een kwart van de armste huishoudens en ongeveer 40% van de
tweede groep teelden vlas. Dit waren echter kleine perceeltjes, die nauwelijks aan
de eigen vraag konden voldoen.2 In de tweede helft van de achttiende eeuw kende
de tweede categorie een kortstondige terugval. Daartegenover nam het aandeel van
de eerste categorie toe. Deze kleine schommelingen die door de gehanteerde
indeling in vier groepen zijn te verklaren, doen geen afbreuk aan het behoorlijk
stabiele beeld van de participatiegraad in de vlasteelt.

1

Vergelijk met Lambrecht, Een grote hoeve, 104: in de streek rond Tielt, was ongeveer 7% van het areaal
bezet met vlas. Boeren met een bedrijf groter dan 20 hectare, teelden op ongeveer 7% van hun gronden vlas.
2
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 104-106.
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Grafiek 4.15. Aandeel vlasbewerkers per categorie en per periode, Erembodegem,
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Uit grafiek 4.15 blijkt de relatieve hiërarchie tussen de vermogensgroepen, namelijk
een stijgend aandeel van arm naar meer vermogend. Dit betekent dat de stelling
over de status van de linnennijverheid als overlevingsstrategie al enigszins moet
genuanceerd worden.1 De inzinking van de algemene participatiegraad weergegeven
door grafiek 4.12, trof blijkbaar de ‘statistische middengroepen’ van de steekproef
het meest. Bij vergelijking was het eveneens de derde categorie die een sterke
terugval kende in het aandeel vlastelers (4.14). Anderzijds valt het percentage
vlastelers en vlasbewerkers uit de hoogste twee categorieën rond de eeuwwisseling
zo goed als samen. Dit betekent dat een aantal huishoudens uit de derde categorie
die geen vlas meer teelden, ook geen eigen of aangekocht vlas meer bewerkten.
Daartegenover staat het groeiende aandeel vlasbewerkers uit de laagste twee
categorieën, dat merkelijk hoger uitkwam dan het aandeel vlastelers uit dezelfde
twee groepen. Omdat echter is aangetoond dat de aanvoer van de grondstof uit de
vlasproducerende regio’s bijwijlen stil viel,2 is deze discrepantie een teken van een
toenemende afhankelijkheid van de armere huishoudens van de eigen vlasboeren.
1
Vanderpijpen, ‘De proto-industrialisatie’, 123-131. Lees eveneens Vandenbroeke, Hoe rijk was arm
Vlaanderen? en Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 118.
2
Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 759.
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In het midden van de achttiende eeuw herstelde de situatie zich opnieuw, hoewel de
percentages iets lager uitkwamen. Pas op het einde van het ancien regime is een
duidelijke terugtrekking uit de vlasbewerking merkbaar, voornamelijk door de
armste en rijkste categorie. Opnieuw dient vastgesteld, dat deze trend niet strookt
met de proliferatie van een potentiële overlevingsstrategie. Deze zou immers een
verhoogde participatie van de allerarmsten impliceren. Het is echter mogelijk dat
die strategie vooral tot uiting kwam in het spinnen.
De evolutie en de relatieve hiërarchie van het aandeel spinnende huishoudens in de
vier categorieën uitgebeeld in grafiek 4.16, wijzen opnieuw niet op een overwicht
van de laagste groepen. Tegenover de eerste periode kenden alle groepen een
duidelijke terugtrekking rond de eeuwwisseling, hoewel die in de twee rijkste
categorieën het meest uitgesproken was.1 Rond 1700 lag de participatiegraad in de
vier groepen ongeveer gelijk, tussen de vier à vijf gezinnen op tien bezaten een of
meerdere spinnewielen.
Grafiek 4.16. Aandeel spinsters per categorie en per periode, Erembodegem,

Aandeel

Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
I

II

III IV

1650-1654

I

II

III IV

I

1700-1704

II

III IV

1750-1754

I

II

III IV

1790-1794

Categorie per periode

Bron: databank

1

Voor het lage cijfer van categorie II in de periode 1650-1654 kan geen zinnige uitleg gevonden worden.
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In de tweede helft van de achttiende eeuw bleven de verhoudingen tussen de
categorieën stabiel. Wat echter opvalt, is dat juist de armste groep het minst
participeerde in het spinnen. Het aandeel van de drie meest vermogende categorieën
varieerde tussen drie kwart en twee derden van alle huishoudens. Deze percentages
daalden echter naar iets meer dan de helft tot slechts vier op de tien gezinnen aan
het einde van het ancien regime. De participatiegraad in het spinnen kende
bovendien het laagste peil juist aan het einde van de achttiende eeuw, wanneer
volgens Mendels, Lis en Soly de welvaart op het platteland al sterk achteruit ging.1
De weefactiviteit beschrijft misschien nog het meest accuraat de evolutie van de
linnennijverheid in de regio (grafiek 4.17). In de geaggregeerde evolutie neemt de
weefgraad stelselmatig toe van het midden van de zeventiende eeuw tot diep in de
tweede helft van de achttiende eeuw. Voor de hele regio nam het aandeel spinnende
huishoudens toe van 10% naar iets minder dan een kwart, gespreid over honderd
jaar. Na het hoogtepunt ergens rond 1750, daalde het percentage naar 13%.2
Grafiek 4.17. Aandeel wevers per categorie en per periode, Erembodegem,
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1

Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142 evenals Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241.
Vergelijk met de sterk schommelende weefgraad van de verschillende parochies van het decanaat Aalst,
met een gemiddelde van 17% rond 1764. Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 151 en 171-172. Lees
eveneens D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 129.

2
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Waar echter in de eerste drie proefperiodes, de meeste categorieën ongeveer een
zelfde participatiegraad behaalden, is de verhouding aan het einde van het ancien
regime scheef getrokken ten voordele van de armste groepen.1 Gemiddeld bezaten
meer dan één gezin op vijf van de twee armste categorieën minstens één
weefgetouw, tegenover één huishouden op twintig in de twee meest vermogende
groepen.2
Het waren dus voornamelijk de meer vermogende huishoudens die het linnen weven
vaarwel zegden.3 Bovendien, en daar wordt later nog uitgebreid op gefocust, kan het
bezit van weefgetouwen van de meer vermogende huishoudens wijzen op het
verhuur van kapitaalgoederen aan derden en niet op de eigen productie!4 Hoe dan
ook, zelf zonder deze ‘dienstverlening’ is de terugval van de hoogste groepen en de
toename van de participatiegraad in de laagste categorieën een vaststaand gegeven.
Tertiaire sector
Op het belang en de ontwikkeling van de verzorgende sectoren op het platteland is
in de literatuur al voldoende gewezen.5 Voornamelijk de vaak vijandige relaties met
het stedelijke milieu en in het bijzonder de ambachten stonden in de kijker.6
Concurrentie met landelijke brouwers, schoenmakers en kleermakers zorgden voor
een voortdurende spanning die niet zelden uitmondde in een juridisch steekspel.7
Het is echter maar de vraag of de regio participeerde in de algemene toename van
de ‘dienstensector’ op het platteland. Dit zou immers een toename van de rurale
vraag impliceren.8 Of waren de wijzigingen in de productiezijde van de
huishoudeconomie van die aard, dat de geproto-industrialiseerde gezinnen door hun
1

Een gedetailleerde analyse is te lezen bij Lambrecht, Een grote hoeve, 102. Thijs Lambrecht combineerde
gegevens uit de telling van de kasselrij Kortrijk (1739) met de pointingen (of settingen) van enkele jaren
daarna.
2
In de periode 1750-1754 was die verhouding nog 26,5% voor I en II, tegenover 17,5% voor III en IV.
3
‘The most typical peasants who had between 1 and 5 hectares of land were the most active in producing
flax and in weaving it.’ Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 122. Deze stelling komt
verder in het hoofdstuk nog aan bod. Per huishouden wordt het grondgebruik met de professionele
activiteiten vergeleken.
4
Lambrecht, Een grote hoeve, 113.
5
In zijn proefschrift bespreekt Ilja Van Damme de vaak moeilijke relatie tussen de Antwerpse ambachten en
de omliggende dorpen. Vooral de concurrentie in de verzorgende sectoren was al te vaak de aanleiding voor
gerechtelijke stappen. Lees daarvoor Van Damme, Antwerpse klanten, 517.
6
Stabel, ‘Town and countryside’, 1-2 als ook Epstein, ‘Introduction. Town and country in Europe’, 1-2. Zie
eveneens het vorige hoofdstuk.
7
Vermoesen, ‘Een bres in de muur’, 69 en Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst,
regesten.
8
Wat zonder meer wordt ontkend door Erik Thoen: Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’,
146. Lees ook Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 440-441. Van Damme, Antwerpse klanten, 491.
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gespecialiseerde activiteiten noodgedwongen gecommercialieerde consumenten
werden?1 In concreto en volgens Jan De Vries, zou dit immers betekenen dat een
wever opteerde om zijn vrouw te laten spinnen, eerder dan haar een brood te laten
bakken. Met de cash return kocht het gezin dan brood bij de bakkers uit het dorp.2
Nog sterker geformuleerd zou een sterke rurale proletariseringsgolf de ontwikkeling
van de verzorgende sector even goed kunnen beïnvloeden. Ontdaan van
productiemiddelen was het landelijk proletariaat immers afhankelijk van allerlei
distributiekanalen om in de meest elementaire behoeftes te voorzien. Zelfs de
Mui’s, autoriteiten in de studie van de distributiesector, zagen in de toename van de
loonafhankelijken op het platteland één van de mogelijke oorzaken van de groei van
de distributiesector.3
Deze korte theoretische reflecties gaan echter voorbij aan de historische
werkelijkheid. Van een proletariseringsgolf was, in het ancien regime althans, nog
geen sprake. Eigenbezit primeerde, hoewel de toename van het aantal
dwergbedrijfjes in de loop van de achttiende eeuw was ingezet.4 Over de
ontwikkeling van de levensstandaard is het laatste woord (ook hier) nog niet
gezegd, maar dat er de rurale polarisering toenam, blijkt duidelijk in de voorgaande
paragrafen. De focus verschuift dan ook terug naar de bronnen, om in een
comparatieve analyse de ontwikkeling in de verzorgde sector te karakteriseren.
Het rurale verzorgingspakket – Om de centraliteit van een centrum te bepalen,
gebruiken onderzoekers onder andere een ‘aan- en afwezigheidsmatrix van
stedelijke goederen en diensten’ of beroepenscalogram.5 Deze matrix peilt naar een
waaier van gespecialiseerde functies in een lokaliteit. Neemt die functionele
complexiteit toe, veruitwendigd door een toename in diversiteit van goederen en
diensten, dan stijgt eveneens de specialisatiegraad van een centrum.6 Geheel in de
logica van centraliteitsstudies staan grote centra zoals Antwerpen, Brussel en Gent
op de hoogste trede van de hiërarchische ladder, gevolgd door kleinere centra als
Leuven of Mechelen, die over een minder uitgebreide en gespecialiseerde goederen-

1

De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 60-63. De Vries, The industrious revolution, 167.
Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 299-301. Een interessante benadering op de arbeidsparticipatie
van vrouwen is te lezen bij Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166.
3
Mui en Mui, Shops and shopkeeping, 17.
4
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 89.
5
Blondé, Een economie, 45.
6
Van Damme, Antwerpse klanten, 491.
2
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en dienstensector beschikten. Smalle of kleine steden zoals Aalst of Kortrijk hadden
een grotere centraliteit dan rurale marktplaatsen als Zottegem of Asse.1
Uit het onderzoek naar het Brabantse stedelijke netwerk kon Bruno Blondé de
‘standaarduitrusting’ van een achttiende-eeuwse stad destilleren.2 Beroepen als
bakker, wagenmaker, koetsier, chirurg, maar ook pruikenmaker, notaris enzovoort
vormden de ruggengraat van de stedelijke economie. Hoe gespecialiseerder het
centrum was, des te uitgebreider het stedelijke aanbod. In Antwerpen en Brussel
waren er immers spiegelmakers en juweliers actief, die in andere steden zelden of
niet voorkwamen. Tegenover de vaak exotische professionele omschrijvingen
vormde het platteland traditioneel een beroepsmatige woestijn. De agrarische sector
primeerde, al dan niet in combinatie met talrijke vormen van huisnijverheid.3
Niettemin tonen studies aan dat ook het platteland beschikte over een outillage
rurale, een ‘basisverzorgingspakket’ waarop landslieden een beroep konden doen.4
Een smid, timmerman, kleermaker, schoenmaker, herbergier etcetera behoorden
meestal tot de standaarduitrusting van een dorp.5 Zo kan men reeds in de achttiende
eeuw de beroepen die diensten leverden aan de agricultuur zoals een molenaar, een
smid of een wagenmaker functioneel onderscheiden van andere activiteiten zoals
een herbergier, een schoenmaker, een kleermaker en een winkelier. Het staat
bovendien vast dat in de meeste achttiende-eeuwse regio’s de verzorgende sector in
de dorpen een sterke uitbreiding kende, zowel op het gebied van de
arbeidsparticipatie als van de functionele diversiteit.6 Vermoedelijk stimuleerden de
bevolkingsstijging en de hoge bevolkingsdichtheid deze ontwikkeling.7 Ook de
ligging tegenover een centrale plaats determineerde de evolutie.8 Vooral de dorpen

1

Stabel, ‘De-urbanization and urban decline in Flanders’, 87-108. Stabel, De kleine stad, 220 en Stabel,
‘Markt en hinterland’, 341-364.
2
Blondé, Een economie, 67-68.
3
Zie de vorige paragrafen als ook Dejongh, ‘New estimates of land productivity’, 7-28.
4
De Vries en Van Der Woude, The first modern economy, evenals Van Uytven, ‘Peiling naar de
beroepsstructuur’, 172-203 en Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 105. De Rammelaere, ‘De
beroepsstructuur’, 225-243 en De Brouwer, ‘De staten van goed’, 1-48. En tenslotte Schelstraete, Kintaert en
De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid.
5
Net als voor de stedelijke centraliteit het geval is, kan men ook voor landelijke centra een centraliteit
berekenen aan de hand van de aan-en afwezigheid van ‘beroepen’. Zie daarvoor Van Uytven, ‘Peiling naar de
beroepsstructuur’, 172-203, naar de methode van L. Guttman.
6
Van Damme, Antwerpse klanten, 493.
7
Shammas, The pre-industrial consumer, 251 en Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 102-104.
8
Blondé, Een economie, 119.
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rond grootstedelijke kernen transformeerden in ‘voorsteden of randgemeenten met
een sterk gedifferentieerde beroepsstructuur’.1
Verzorgingspakket van de regio – Op basis van de ambachtentelling uit 1738 en de
telling van het jaar IV (1796) is gepoogd de evolutie van de verzorgende sectoren in
beeld te brengen. Echter, net zoals voor Brabant het geval is, dwingen
methodologische problemen tot de nodige voorzichtigheid.2 Niet alleen mag men de
(fiscale) intentie van de opdrachtgevers en de dito reflex van het doelpubliek nooit
uit het oog verliezen, een combinatie van de gegevens lijkt bovendien niet
vanzelfsprekend.3 In het geval van de Vlaamse tellingen is de onderlinge
vergelijkbaarheid vooralsnog een belangrijk pijnpunt. De eerste telling was immers
vooral gericht op de ambachten, waardoor wevers en spinsters (die in tabel 4.3 niet
zijn opgenomen), een belangrijke plaats innamen.4 De Franse telling daarentegen
had een breder perspectief en geeft dan ook een genuanceerdere visie op de
toenmalige rurale maatschappij.5
Uit de gegevens samengevat in tabellen 4.3 en 4.4 is het onmogelijk vast te stellen
of er inderdaad sprake was van een toename van de verzorgende sector in de regio
rond Aalst.6 Er zijn immers niet van alle dorpen tellingen beschikbaar.7 Enkel voor
Herdersem kan een evolutie worden geschetst. Niettemin komen heel wat
beroepsomschrijvingen uit de theoretische standaarduitrusting voor.8
Naast de dienstensector die vooral gericht was op de landbouwuitoefening, met
onder andere de molenaar, de smid en de wagenmaker, springen onder meer de
hoge aantallen (hand)schoenmakers en kleermakers in het oog. Zij vormen
ontegensprekelijk een belangrijke pijler van de rurale economie en wijzen mogelijks
op het bestaan van een rurale vraag naar specifieke textielproducten.9 Anderzijds
kan hun aanwezigheid ook wijzen op eventuele putting-out systemen. Stedelijke
1

Van Uytven, ‘Peiling naar de beroepsstructuur’, 180 en Van Damme, Antwerpse klanten, 494. Lees
eveneens Leenders, ‘De beroepsstructuur op het platteland’, 167-228.
2
Voor een methodologische bespreking lees Coppens, ‘Fiscale bronnen’, 141-171.
3
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 140-145.
4
Onder andere Danny Lamarcq maakte van deze telling gebruik om de arbeidsparticipatie in de vlas- en
linnensector te berekenen, lees daarvoor Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139-177.
5
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling en Van Der Haegen, ‘De Vlaamse bevolking in het jaar IV’,
271.
6
Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 434.
7
Van Isterdael, Archief van het land van Aalst, 294-297.
8
Van Uytven, ‘Peiling naar de beroepsstructuur’, 172-203.
9
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 102 en Van Uytven, ‘Peiling naar de beroepsstructuur’, 172.
Verder ook Deceulaer, ‘Proto-industrialization and consumption’, 123 en Deceulaer, ‘Consumptie en
distributie’, 441 en eveneens Van Damme, Antwerpse klanten, 485.
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kooplui-ondernemers konden immers gedeeltelijk de productie van de stad naar het
platteland verplaatsen.1 Deze productienetwerken komen in de volgende
hoofdstukken uitgebreid aan bod.2
Tabel 4.3. Aantal ambachtmeesters, Erembodegem en Herdersem 1738
Erembodegem
(1800
Herdersem
inwoners)
(500 inwoners)
kleermaker
5
2
handschoenmaker
5
2
timmerman
3
1
molenaar
2
1
kuiper
2
1
smid
1
1
schoenmaker
1
2
wagenmaker
1
1
brouwer
3
olieslager
3
beenhouwer en varkenslager
2
strodekker
4
Bron: SAA, Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739, nrs. 1700 en 1711,
Erembodegem en Herdersem3
Het voorbeeld van Herdersem maakt duidelijk dat met de weinige gegevens,
evoluties moeilijk in beeld te brengen zijn. Niet alleen is het onverantwoord om de
informatie van één entiteit te extrapoleren naar een groter gebied, de cijfers vormen
allerminst een smoking gun die welke trend dan ook vaststelt.
Het aandeel van de verzorgende beroepen op het totaal van de professionelen geeft
een vrij constant percentage.4 Aan het einde van het ancien regime was ongeveer
16% van de beroepsbevolking in de verzorgende sector actief. Dit regionale aandeel
lag iets hoger dan het gemiddelde voor heel de huidige provincie Oost-Vlaanderen
dat ongeveer 10 tot 15% bedroeg.5

1

Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 3.
Lees de hoofdstukken 5 en 6.
3
Zonder aantal knechten en leerlingen: Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 422-434.
4
Dit aandeel lag zelfs nog iets hoger, omdat in deze analyse de geestelijkheid niet is opgenomen, terwijl die
in de andere analyses wel deel uitmaakt van de verzorgende sector. Jaspers en Stevens, Arbeid en
tewerkstelling, 102.
5
Zie ook Blondé, Een economie, 64.
2
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Tabel 4.4. Telling van het jaar IV in Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1796

schrijnwerker
herbergier
metser
schoenmaker
molenaar
hoefsmid
kleermaker
zager
wagenmaker
olieslager
strodekker
wasvrouw
schoolmeester
kuiper
veldwachter
agent
barbier
klompenmaker
beenhouwer
winkelier
bakker
zadelmaker
lederbewerker
handelaar
ontvanger
chirurgijn
brouwer
brandewijnstoker
naaister
TOTAAL

Gijzegem
(703 inwoners)
n
%
1
0,64
3
1,92
1
0,64
2
1,28
1
0,64
1
0,64
3

Herdersem
(813 inwoners)
n
%
3
2,16
3
2,16
2
1,44
1
0,72
2
1,44
1
0,72

1,92

3

1

0,72

2
1
1
1
1

1,44
0,72
0,72
0,72
0,72

1

0,72

1,92

2

1,28

1
1

0,64
0,64

2
2
1
1

Hofstade
(1425 inwoners)
n
%
5
1,54
2
0,62
3
0,93
2
0,62
1
0,31
2
0,62
9
7
2
2
2
2

2,78
2,16
0,62
0,62
0,62
0,62

1
1
1
1

0,31
0,31
0,31
0,31

3
2

0,93
0,62

1

0,31

1

0,31
15,47

1,28
1,28
0,64
0,64

1

1

0,72

1
1
1

0,72
0,72
0,72
17,28

0,64

16,64

Bron: De Belder, Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 325-331, 404-410 en
416-4241
Er is geopteerd om op basis van de boedels en rekening houdend met de vier
welvaartscategorieën, de participatie in de verzorgende sector weer te geven
(grafiek 4.18). Alle economische activiteiten die niet ressorteren onder de
landbouwuitoefening

en

de

linnennijverheid

1

zijn

voor

deze

weergave

De percentages geven de verhouding weer van het geselecteerde beroep tegenover het totaal aantal
beroepen. Voor Gijzegem N = 156; voor Herdersem N = 139 en voor Hofstade N = 324.
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samengevoegd. En hoewel deze werkwijze geweld doet aan de historische
werkelijkheid (een brouwer is hierdoor gelijk aan een klompenmaker), laat ze toch
toe om enigszins een evolutie en een sociale spreiding te reconstrueren.
Grafiek 4.18. Aandeel verzorgende ‘beroepen’ per categorie en per periode,

Aandeel

Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Bron: databank
De gegevens uit grafiek 4.18 geven twee trends weer. Allereerst zijn relatief meer
huishoudens actief in de verzorgende sector aan het einde van het ancien regime,
dan honderdvijftig jaar daarvoor. Een tweede vaststelling duidt op de sociaaleconomische spreiding van die activiteiten. Zij kwamen vooral voor bij meer
vermogende huishoudens en vormen zo een bewijs van een succesvolle income
pooling strategy.1 Uit de vorige paragrafen is immers gebleken dat alle gezinnen
landbouwactiviteiten uitoefenden en dat de vermogende huishoudens ook actief
waren in de verschillende aspecten van de linnennijverheid. Die structuur van een
landbouwexploitatie als economische basis, gecombineerd met activiteiten in de
secundaire en tertiaire sector vormde in een zeventiende- en achttiende-eeuwse
local economy een economische machtspijler, waaraan allerhande netwerken

1

Lees onder andere Pfister, ‘Women’s bread’, 147, waarin een variant op dit thema is uitgewerkt.
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gelieerd waren.1 De overeenkomsten met het negentiende-eeuwse trucksysteem zijn
dan ook treffend. Grote boeren hadden immers door hun gevarieerd aanbod, de
mogelijkheid om betalingen in natura te volbrengen. Hierop wordt in het volgende
hoofdstuk uitgebreid ingegaan.2
Een regio als geen ander – Uit de vergelijkende analyse die Lieve Jaspers en Carine
Stevens uitvoerden niet alleen tussen de verschillende regio’s uit Oost-Vlaanderen,
maar eveneens tussen andere Zuid-Nederlandse streken, is de positie van de
Aalsterse regio af te lezen.3 Als methode hanteerden de onderzoekers niet de
schaaltechniek van Raymond Van Uytven,4 maar wel een werkwijze die hen in staat
stelde de veelheid aan data gepuurd uit bronnen die een groot gebied bestreken, te
verwerken.5
Geheel in overeenstemming met de bevindingen van Van Uytven, berekenden
Jaspers en Stevens de frequentie per duizend van de volgende beroepen: herbergier,
brouwer, kleermaker, schoenmaker, klompenmaker, timmerman, stro- of leidekker,
metselaar, kuiper, smid, wagenmaker, slager, bakker, molenaar, chirurgijn,
vroedvrouw, dokter, schoolmeester en geestelijke.6 Uit die reeks zijn de beroepen
geselecteerd die in minstens drie van de vier periodes van het eigen onderzoek
voorkomen om een minimale trend te reconstrueren. Op die manier staan brouwers,
bakkers, winkeliers en wagenmakers in het voetlicht. Andere professionelen die
slechts in één of twee periodes aanwezig waren, zijn timmerlui, kuipers,
klompenmakers, beenhouwers, handschoenmakers en herbergiers.7
Tabel 4.5 geeft de frequentie van de beroepen per duizend inwoners en per
arrondissement weer. Daarnaast zijn eveneens een aantal regio’s buiten OostVlaanderen ter vergelijking opgenomen. Spijtig genoeg geven Jaspers en Stevens
geen cijfers voor winkeliers, waardoor de analyse beperkt blijft tot bakkers,
brouwers en wagenmakers.

1

Hoffman, Growth in a traditional society, 25-69. Een gededatilleerde uitwerking is te lezen in Lambrecht,
Een grote hoeve.
2
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261 en Lambrecht, ‘Slave to the wage’, 32-48.
3
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 91.
4
Van Uytven, ‘Peiling naar de beroepsstructuur’, 172-203.
5
Bekijk de vijf delen van De Belder, Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling.
6
Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 105.
7
In 1700: een timmerman en een kuiper, in 1750: twee klompmakers, twee beenhouwers en een
handschoenmaker en in 1790: vijf timmerlui, twee klompmakers en een herbergier.
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Tabel 4.5. Selectie verzorgende beroepen op het platteland, per duizend inwoners en
per regio, 1796

Aalst
Dendermonde
Eeklo
Gent I
Gent II
Oudenaarde
Pajottenland
Sint-Niklaas
Tielt

‰
0,6
1,6
2,3
1,7
1,6
0,6
0,63
2,2
1,3

Bakker
Rangnummer
9
5
1
3
4
8
7
2
6

‰
0,2
1
1,4
0,4
0,2
0,4
3,47
1,4
3,9

Brouwer
Rangnummer
9
5
4
7
8
6
2
3
1

Wagenmaker
‰
Rangnummer
0,6
9
1,1
4
1,1
3
0,9
6
1
5
0,8
7
1,11
2
1,3
1
0,6
8

Bron: Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 106-108
Uit de rangnummers blijkt de lage positie van de Aalsterse regio tegenover de
andere gebieden. Ook voor de andere verzorgende beroepen scoorde de
Denderregio bijzonder laag.1 Zelfs het naburige Pajottenland, de streek tussen
Dender en Zenne, eindigde boven de dorpen rond Aalst. Het valt bovendien op, dat
de proto-industriële gebieden Aalst, Oudenaarde en Tielt, merkelijk lager
gerangschikt zijn dan de andere regio’s.2 Met deze momentopname, evenwel
gebaseerd op een beperkt aantal gegevens, wint de stelling van Erik Thoen over de
beperkte, zoniet afwezige consumptieprikkelen op het proto-industriële platteland
terrein.3 Anderzijds kan de these van de revolutie van de vlijt hierdoor niet hard
worden gemaakt. Zeker het expliciete voorbeeld van de bakkers spreekt Jan De
Vries tegen.4 Stelt De Vries immers niet dat huishoudens brood kochten in plaats
van het nog zelf te bakken. De tijdswinst die deze transformatie op huishoudniveau
met zich meebracht, wendden de gezinnen aan om meer te produceren voor de
markt. De cash return voedde de toenemende vraag naar marktbare goederen (en
dus ook brood van de bakker). Om deze momentopname in een dynamisch
perspectief te plaatsen, zijn de geselecteerde verzorgende beroepen (bakkers,

1

Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 106: tabel VII, 10.
De hoge score voor de frequente van brouwers in Tielt is het gevolg van de samentelling van brouwers en
herbergiers, wat eveneens het geval is voor het Pajottenland.
3
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146. Lees eveneens Deceulaer, ‘Consumptie en
distributie’, 440-441.
4
De Vries, ‘The industrial revolution’, 249-270, alsook De Vries, The industrious revolution, 167.
2
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brouwers, winkeliers en wagenmakers) in een chronologisch overzicht geplaatst
(grafiek 4.19).1
Grafiek 4.19. Aandeel geselecteerde, verzorgende ‘beroepen’ per categorie en per
periode, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Bron: databank
In de eerste twee proefperiodes kwamen de bakkers enkel voor in het rijkste kwart
van de rurale samenleving. Pas in de eerste helft van de achttiende eeuw bakten ook
huishoudens uit de statistische middengroepen brood voor commerciële doeleinden.
Naar het einde van de achttiende eeuw was het dan weer de rijkste helft van de
maatschappij die bakkers onder hun midden telde. Opvallend is bovendien de sterke
stijging die het aandeel bakkers kende aan het einde van het ancien regime. Het
percentage brouwers daarentegen, daalde tijdens de anderhalve eeuw van rond de
twaalf percent naar ongeveer 3%, maar het absolute aantal bleef gelijk. Bovendien
kwamen na de eerste periode enkel nog een brouwer voor in de hoogste
welvaartscategorie. Winkeliers komen in de boedels pas voor in het begin van de
achttiende eeuw en verspreid over de eerste en de derde categorie. In de loop van de
eeuw behoorden ze meer en meer tot de vermogende groepen. Hun absolute aantal
daalde echter van vier naar twee aan het einde van het ancien regime. De
1

Gebaseerd op alle boedels: 1650-1654 36 boedels, 1700-1704 49 boedels, 1750-1754 95 boedels en 17901794 120 boedels.
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wagenmakers ten slotte, ressorteerden eveneens tot de rijkste helft van alle
huishoudens. Hoewel hun aandeel daalde, bleef hun absolute aantal vrij constant
(circa twee per periode). Die neergaande trend lijkt voornamelijk veroorzaakt door
een dalend aantal paardenboeren in de achttiende eeuw.1
Hoewel het aandeel van de brouwers, de winkeliers en de wagenmakers op het
totaal aantal huishoudens, het anders laten vermoeden (grafiek 4.19), was er geen
absolute noch relatieve daling van de ‘verzorgende sector’ als geheel (grafiek 4.18).
Bij de bakkers was er zelfs sprake van een doorgezette absolute en relatieve
stijging, geheel in overeenstemming met de eerder vermelde industrious
revolution.2 Anderzijds duidt grafiek 4.19 aan dat deze verzorgende beroepen
vooral en zelfs meer en meer, uitgeoefend werden door vermogende huishoudens.
Drie belangrijke vragen dwingen dan ook verder onderzoek af. Allereerst, waarom
de Aalsterse regio, ondanks de bevindingen uit grafieken 4.18 en 4.19 toch de rode
lantaarn meedraagt in het peloton van de onderzochte regio’s. Ten tweede, waarom
juist de meest vermogende huishoudens actief waren in de verzorgende sectoren.
Tenslotte, wat de functie was van Aalst als verzorgend centrum. Omdat deze vragen
dwingen tot een microperspectief waarin onder andere verkoopsrelaties aan bod
moeten komen (commerciële netwerken), vormen ze het uitgangspunt van de
volgende hoofdstukken.
Grond, welvaart en professionele activiteit
In deze laatste paragraaf treden de individuele gezinnen opnieuw op de voorgrond.
Hiervoor zijn de gegevens uit de boedels met betrekking tot het productieprofiel
gecombineerd met informatie uit de belastinglijsten. Tabel 4.6 bevat alle gegevens
van huishoudens uit Erembodegem waarvan een boedel is opgemaakt én waarvan
het gezinshoofd in de settingen is teruggevonden.3 Door de combinatie van bronnen
is het mogelijk per gezin, het productieprofiel te vergelijken met het grondgebruik
en de positie binnen de dorpsgemeenschap. Spijtig genoeg is de analyse door de
archiefsituatie beperkt tot twee proefperiodes.

1

Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 55 en Lambrecht, Een grote
hoeve, 114.
2
De Vries, ‘The industrial revolution’, 249-270, als ook De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133.
3
Lees hoofdstuk 2. Voor meer gegevens over de ID, zie de datamatrix.
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Tabel 4.6. Aanwezigheidsmatrix activiteiten, belasting en grondgebruik,
Erembodegem 1750-1790
Setting
(in gulden)
0,75
1,5
1,75
1,75
2,5
2,75
3
3,25
3,75
3,75
3,75
5,25
6
6
6,75
9
9
9,25
10
11,75
12
12,25
1750
12,25
13,75
13,75
13,75
14,75
14,75
15,5
15,75
16,5
16,5
17
18,25

ID
231
240
211
229
244
245
235
236
213
215
249
242
220
234
226
247
252
209
243
221
222
227
256
230
233
253
208
250
210
251
217
239
219
228

Paarden- Vee- VlasVlasboer
teelt teelt bewerking Spinnen Weven
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0

Hopteelt
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
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248

0

1

1

1

0

0

1

22,25
22,5
23,75
23,75
24

212
254
223
255
224

0
1
0
0
1

1
1
1
1
1

0

1
1
1
0
1

1
1
1
1
0

1
1
1
0
0

1
1
1
1
1

54,25

216

1

1

0

1

0

0

1

62
74,75

241
246

1
0

1
1

1

1
1

1
1

0
0

1
1

0
0
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Andere activiteit

Grondgebruik
(in hectare)
0,5

0,4
0,2
0,2

1,6
0,9
0,5
1,0
0,8
klompenmaker

1,3

0,6
2,7
1,1
1,5
1,2
1,2
winkelier
(specerijen)
bakker

1,7
1,5

klompenmaker

2,9

varkenshandelaar
of beenhouwer
kerkmeester

3,0
8,9
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Setting
(in gulden)
0,5
1,5
1,75
1,75
2,5
3,25
3,25
3,5
3,5
4
4,75
5,25
5,5
5,75
6,5
6,75
1790
6,75
7,5
8
8,25
9
9,25
9,5
9,5
10,5
11
11,75
12,5
15
16

ID
174
173
167
198
197
179
201
178
193
157
196
156
165
170
195
172
186
189
199
194
177
187
155
182
164
176
188
205
160
202

Paarden- Vee- VlasVlasboer
teelt teelt bewerking Spinnen Weven
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0

Hopteelt
0
1
1
1
0
1

0
0
0
0

1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1

31,25

203

0

1

0

1

0

0

1

42,25

200

1

1

1

1

1

0

0

Andere activiteit
klompenmaker

Grondgebruik
(in hectare)

timmerman
timmerman

0,3

0,6
0,8
0,9
1,1
0,9
0,9
2,2

bakker

verhuur kamer

steenbakker

5,8

uit hoofdstuk 2 dat deze belastinglijsten doorheen de tijd varieerden. Zo bedroeg de
mediaanwaarde rond 1750 ongeveer 10,75 gulden, terwijl de doorsnee-inwoner van
Erembodegem rond 1790 juist 7 gulden betaalde. Uit hetzelfde hoofdstuk kwam
relatie

tussen

setting

en

grondgebruik,

als

voornaamste

belastingcriterium, aan bod.1 Om deze stelling te testen, is in grafiek 4.20 de
verhouding tussen setting en grondgebruik voor de twee proefperiodes
weergegeven.
1

Degryse, ‘Politiek-institutionele en sociaal-economische geschiedenis’, 91.
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In tabel 4.6 zijn alle huishoudens volgens de setting gerangschikt. Niettemin blijkt

de
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In beide deelgrafieken is de verhouding tussen de variabelen positief en bovendien
door een hoge determinatiecoëfficiënt (R²) gestaafd. Dit betekent dat hoe meer
belasting een huishouden ophoestte, hoe meer grond het bewerkte.
Grafiek 4.20. Verhouding tussen setting en grondgebruik, Erembodegem 1750 en
1790
y = 33,591x - 15,404
R2 = 0,7324
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Grafiek 4.20 geeft enkele uitzonderingen weer. Zo betaalde paardenboer en
varkenshandelaar (of beenhouwer) Peter Verleijsen 54,25 gulden setting, maar
bedroeg zijn bewerkte oppervlakte slechts 3 hectare, ongeveer evenveel als
klompenmaker (cloetmaker) Jan Lievens die ‘maar’ 23,75 gulden afdroeg.
In beide proefperiodes stonden de paardenboeren aan de top van de rurale
maatschappij. Bovendien waren het de gezinnen met paarden die de grootste
oppervlakte bewerkten en de landbouw combineerden met andere professionele
activiteiten.1 Anderzijds is het niet evident om een duidelijke relatie tussen
beroepsuitoefening en sociale positie te ontwarren: de twee huishoudens die rond
1750 klompen vervaardigden, bestonden uit evenveel gezinsleden en vertoonden
grosso modo hetzelfde productieprofiel.2 Enkel het hoogste getaxeerde gezin bezat
nog een weefgetouw. Bij vergelijking van beide huishoudens gaf hier de
oppervlakte van het bewerkte areaal de doorslag voor het verschil in setting.
Daartegenover betaalde Andries Boterbergh (ID 210) in het midden van de
achttiende eeuw ongeveer evenveel als Jan Droeshoudt (ID 219), niettegenstaande
het vergelijkbare productieprofiel van beide huishoudens én de hogere bewerkte
oppervlakte van het gezin Boterbergh.
Tussen de twee proefperiodes zijn er enkele belangrijke verschillen. In de eerste
plaats kwamen rond het midden van de achttiende eeuw de verzorgende activiteiten
enkel voor bij gezinnen die meer betaalden dan het doorsnee-huishouden. Veertig
jaar later was er van een dergelijke concentratie geen sprake meer. Nog opvallender
was de verdwijning van de weefactiviteit naar het einde van het ancien regime toe.
Geen enkel gezin uit de laatste proefperiode bezat een weefgetouw, hoewel de
vlasbewerking en het spinnen frequent voorkwamen.
Tabel 4.6 laat een vergelijking met de zestiende-eeuwse situatie toe. Bedrijven
kleiner dan een halve hectare produceerden toen geen vlas en beschikten niet over
een weefgetouw.3 De vlasteelt en de linnenproductie kwamen in die periode voor bij
de peasants met een bedrijf tussen de één en vijf hectare land én bij de grotere
exploitaties. Grotere boeren, de production pedlars, beschikten vaak over meerdere
getouwen die ze door loonarbeiders lieten bewerken.4

1

Zie de paragraaf over de ‘paardenboeren’.
In tabel 4.6: ID 222 en 223.
3
Thoen, Landbouwekonomie, II, 1006.
4
De aard van deze arbeidsrelaties komt in het volgende hoofdstuk aan bod.
2
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In de onderzochte periode behoorde de vlasproductie bij geen enkele van de
onderzochte huishoudens met een areaal kleiner of gelijk aan een halve hectare tot
het teeltplan.1 Daarenboven bezat slechts één van de gezinnen een weefgetouw,
waardoor er sterke gelijkenissen met het zestiende-eeuwse productieprofiel
aanwezig zijn.2 In de loop van de negentiende eeuw, als gevolg van de
areaalversnippering en de toenemende landproductiviteit, verspreidden de vlasteelt
en de linnenweverij zich eveneens in de micro outlets met een omvang onder de
halve hectare.3
Tot slot geeft tabel 4.6 aan dat de hopteelt wijdverspreid was. Zoals aangetoond, lag
de participatiegraad in de hopproductie in Erembodegem hoger dan in de andere
onderzochte dorpen. Vermoedelijk was dit het gevolg van de specifieke
bodemgesteldheid die de specialisatie in het gebied tussen Dender en Zenne in de
hand werkte. Anderzijds tonen de grafieken 4.10-11 aan dat vooral de meest
vermogende gezinnen zich uit de productie onttrokken, hoewel dit met de gegevens
uit tabel 4.6 niet kan worden bevestigd.
In de volgende paragraaf worden de resultaten van dit uitgebreide hoofdstuk
samengebracht en getoetst aan één van de uitgangspunten van de studie: waar
bevinden de gezinnen zich op het ‘peasant continuüm’?
Gecommercialiseerde huishoudens?
Wat leren de evoluties in het productieprofiel van de Aalsterse rurale gezinnen over
het peasant continuüm?4 En welke transformaties deden zich voor tijdens de
onderzochte periode?
Stilaan onderging de agrarische structuur van de regio een drastische
gedaantewisseling. De sterke, zelfs explosieve bevolkingsaanwas tijdens de
achttiende eeuw leidde tot een doorgedreven areaalversnippering. Dit hield in dat
vanaf het midden van de achttiende eeuw het voor vele gezinnen onmogelijk werd
om zelf voor de voedselvoorziening in te staan. Het is dan ook symptomatisch dat
tussen het einde van de zeventiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw,
1

Observaties (zie tabel 4.6) in 1750 = 5 en 1790 = 2.
ID 247.
3
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 122 en Thoen en Vanhaute, ‘The ‘Flemish
Husbandry’ at the edge’, 289.
4
Lees hoofdstuk 1. De Vries, ‘Between purchasing power’, 85 en Thoen, ‘Transitie en economische
ontwikkeling’, 147.
2
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het aantal bedrijven in vele dorpen verdubbelde. Die waren bovendien voor hun
bedrijfsvoering in toenemende mate op pachtgronden aangewezen, hoewel de
meerderheid van de exploitaties voor het grootste stuk in volle eigendom bleef.
Gelijktijdig met de ‘miniaturisering’ van het bedrijf transformeerde het teeltplan in
de regio. Tegenover de spectaculaire afname van het aandeel granen in de totale
bewerkte oppervlakte, namen de voedergewassen steeds meer oppervlakte in. Het
tanende percentage areaal bestemd voor granen lijkt ten dele het gevolg van de
hogere gegenereerde opbrengsten. Er was echter geen sprake van een agrarische
revolutie: de productiviteitswinsten zijn eerder als een growth acceleration te
karakteriseren.
Anderzijds daalde de omvang van de veestapel tussen 1625 en 1785. Na 1745
waren vooral de armste gezinnen niet meer in staat om koeien te houden, terwijl de
meest vermogende huishoudens hun veestapel juist vergrootten. Ook de
hopproductie, een specifieke teelt van het regionale agro-systeem, verdween
doorheen de onderzochte periode uit het teeltplan van armere gezinnen.
In de schets van het productieprofiel nam de linnennijverheid, hier onderverdeeld in
de vlasteelt, de vlasbewerking, het spinnen en het weven, een prominente plaats in.
Van de verschillende activiteiten beschreef de participatiegraad in de vlasproductie
de meest stabiele evolutie: tussen 1650 en 1800 teelden iets minder dan de helft van
alle huishoudens vlas. Anderzijds behoorden de telers voornamelijk tot de meest
vermogende gezinnen. In geen enkel bedrijf met een areaal kleiner of gelijk aan een
halve hectare behoorde vlas tot het teeltplan. Daartegenover kende de
participatiegraad in de andere activiteiten grotere verschillen tussen de vier
proefperiodes. Zo daalde het aandeel vlasbewerkende gezinnen tussen 1650 en
1700, terwijl het percentage in de andere proefperiodes meer dan 60% bedroeg.
Spinnen en weven wonnen dan weer terrein tot ongeveer het midden van de
achttiende eeuw, waarna er opnieuw een daling optrad. Vooral bij de wevende
huishoudens trad er een concentratietendens op: vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw kwamen weefgetouwen meer bij armere gezinnen voor.
Eén reden voor de terugtrekking van de meer vermogende gezinnen is onder meer
het succes van nieuwe stoffen, die stilaan de binnen- en buitenlandse markten
veroverden. Een opsteller van een van de verslagen van de ambachtentelling (1738)
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verwoordde het zo: ‘de lynen laekenen syn sedert eenighe jaeren vermindert in prys,
welke gheordeelt wordt door de menighvuldigydt van catoenen’.1
De vlasteelt en de linnenproductie kwamen voor bij de peasants met een bedrijf
tussen de één en vijf hectare land én bij de grotere exploitaties. Niet zelden
beschikten deze grotere bedrijven over meer dan één weefgetouw. Bovendien waren
juist deze production pedlars meer dan andere gezinnen in de verzorgende sector
actief. Niettemin en ondanks de toenemende participatiegraad in verzorgende
activiteiten, lag de regionale tewerkstellingsgraad in de tertiaire sector lager dan in
andere rurale gebieden. Vermoedelijk werd dit percentage beïnvloed door de
nabijheid van Aalst en andere kleine steden. Landelijke gezinnen konden voor
goederen en diensten bij de stedelijke verzorgende sector terecht.
Juist het feit dat er vele activiteiten aan bod kwamen, duidt op een zekere
diversificatie van de productiezijde van de huishoudeconomie. Die ging meer dan
waarschijnlijk gepaard met een diversificatie naar gender en geslacht, hoewel de
bronnen hier in stilzwijgen zijn gehuld.
Uit dit hoofdstuk rijst het vermoeden van een vergaande polarisering op het
platteland naar het einde van het ancien regime toe. De spectaculaire terugval van
het aantal paardenboeren in de loop van de achttiende eeuw en vooral de
desintegratie van de vermogende middengroepen staven deze these. Het waren
bovendien de overblijvende paardenboeren die bier brouwden of brood bakten en
bijgevolg de tertiaire sector op het platteland domineerden. Het aantal gezinnen dat
een dergelijke brede waaier aan activiteiten kon bolwerken was echter beperkt.
Rond 1750 is het duidelijk dat de vermogende middengroepen structurele
verandering ondergingen. De massale grondverkoop die toen onder hun geledingen
plaatsvond, is symptomatisch voor de diepgaande transformatieprocessen in de
regio. Enkele decennia later zijn ze zelfs niet meer in staat paarden te houden. De
groeiende kloof tussen de middengroepen en de rurale toplaag luidde een periode
van toenemende polarisering in.
Het kleine aantal paardenboeren dat na de ‘omslag’ van het midden van de
achttiende eeuw overbleef, slaagde erin hun greep op het platteland door middel van
grondbezit te versterken. Daarenboven kende deze groep een absolute daling in
aantal, waardoor enkel een clubje happy few overbleven.

1

De Rammelaere, ‘De beroepsstructuur’, 228.
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De desintegratie van de hogere rurale middengroepen komt als één van de
voornaamste resultaten uit deze analyse naar voor. Anderzijds was van een
proletariseringsgolf in het ancien regime nog geen sprake. Het eigenbezit en dan
voornamelijk het kleinbedrijf bleef de meest voorkomende exploitatievorm voor de
armere huishoudens, hoewel de areaalversnippering de grondvererving en de
grondkoop verstoorde. Studies die zich toespitsen op de eerste helft van de
negentiende eeuw, tonen aan dat de participatiegraad in de huisnijverheid toen weer
toenam. Het hele debat rond de relaties tussen de areaalversnippering, de
miniaturisering van het platteland en de functie van de huisnijverheid in de rurale
proletarisering, moet voor wat het Aalsterse betreft, dan ook in de negentiende eeuw
geplaatst worden.
De ‘commerciële’ attitude was geen verworvenheid uit de zeventiende of achttiende
eeuw. Ze moet eerder gezocht worden in de naweeën van de laatmiddeleeuwse
crisis, toen boeren noodgedwongen een aanvullend inkomen moesten vergaren.
Versterkt door een sterke bevolkingsgroei en geïnstitutionaliseerd door de nabijheid
van kleine steden zoals Aalst, groeiden ‘commerciële’ activiteiten uit tot een
zwaartepunt van de rurale economie in de achttiende eeuw. Het kleinbedrijf stond
symbool voor een rurale structuur die steeds door een gebrek aan land, commerciële
prikkels vertaalde in huishoudstrategieën.
Is er sprake van een ‘household-based intensification of market-directed labour
and/or production’, tijdens de onderzochte periode?1 Een intensivering van de
huishoudeconomie kon, althans op basis van dit bronnenmateriaal, niet worden
vastgesteld. Dit betekent echter niet dat er geen intensification was within de
gezinnen.2 Weliswaar waren vrijwel alle activiteiten marktgericht, de landbouw bij
de keuterboeren uitgezonderd, toch sluit de combinatie van activiteiten eerder aan
bij het risicomijdende productiegedrag van peasants in een commercial survival
economy.3 Niettemin veronachtzaamt dit model de verzorgende activiteiten die
vooral, maar niet uitsluitend, door de meer vermogende gezinnen werd uitgeoefend.
De analyse van de werkende boeren doet dan ook een web of economic transactions
vermoeden.4

1

De Vries, ‘Between purchasing power’, 126. De Vries, ‘The industrial revolution’, 249-170 en Overton,
Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 5.
2
Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 5-6.
3
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102.
4
Hoffman, Growth in a traditional society.
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In deze fase van het onderzoek zijn de uitspraken over marktgerichtheid en
proletarisering nog geenszins definitief. Er trad weliswaar geen proletarisering van
de productiefactor grond op, maar de andere factoren, arbeid en kapitaal, kwamen
nog niet voor het voetlicht. Bovendien wijzen de productieprofielen op het belang
van de activiteiten in de landbouw en de huisnijverheid. Een analyse van de
productieverhoudingen en de toegang tot in- en outputcircuits dringt zich dus op.
Via de focus op de toegang tot netwerken en circuits in de volgende hoofdstukken,
zullen deze eerste resultaten verder worden getoetst.
De relatie tussen de participatiegraad in een bepaalde activiteit enerzijds en het
resultaat op het vlak van levensstandaard anderzijds is echter alles behalve
eenduidig. De participatie in de linnennijverheid geeft aan dat een directe relatie
tussen de productiezijde van de huishoudeconomie en welvaartspeil op een bepaald
ogenblik (functionings) niet absoluut was. Geheel in overeenstemming met het
uitgangspunt van het onderzoek zullen in de volgende hoofdstukken de
commerciële netwerken die huishoudens onderhielden de aandacht opeisen. Welke
netwerken bestonden er en in welke context kwamen ze tot stand? Vanuit deze
vragen wil dit onderzoek antwoorden zoeken op enkele belangrijke pijnpunten die
uit dit hoofdstuk naar voor kwamen. Vanuit het perspectief van de toegang tot
circuits zullen dan ook in de verdere analyses van de productiezijde van de
huishoudeconomie, de transformaties doorheen de tijd en de discrepanties tussen
gezinnen in een zelfde periode worden benaderd. Vanuit dit oogpunt zal bijzondere
aandacht uitgaan naar de toegenomen polarisering op het platteland. Welke
(ver)bindende functies hadden het kleiner wordende clubje grote boeren in de
totstandkoming van ‘commerciële’ netwerken? Tot welke circuits hadden
huishoudens toegang in de primaire en tertiaire sector en wie controleerde die
circuits? Welke rol speelden stedelingen, enzovoort.
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Hoofdstuk 5. Agrarische circuits en relaties van arbeid, krediet en pacht op
het platteland

Bedrijfsgeschiedenis
Op het eerste gezicht waren de rurale gezinnen uit de regio uiterst marktgericht,
althans zo blijkt uit het productieprofiel dat in het vorige hoofdstuk voor het
voetlicht kwam. Onder meer de hoge participatiegraad in de hopteelt en de
linnennijverheid duidt op een brede rurale markttoegang. Toch rijzen er enkele
vragen rond de vermeende ‘commerciële ingesteldheid’ van de onderzochte
gezinnen. Niet alleen evolueerde het productieprofiel van de huishoudens, zo daalde
de weefactiviteit na 1750, het profiel geeft immers niet aan wat er met de output van
de producerende boeren gebeurde. In wat volgt, zal de aandacht dan ook uitgaan
naar de circuits waarlangs de agrarische output de rurale huishoudens ‘verliet’.
De rurale netwerken bevonden zich niet in een historisch vacuüm. Onder meer de
spectaculaire terugval van het aantal paardenboeren en vooral de desintegratie van
de vermogende middengroepen vormen meer dan een context waarin de circuits
functioneerden. Anderzijds was van een proletariseringgolf in het ancien regime
nog geen sprake.1 De overgrote meerderheid van de huishoudens bezat haar eigen
hofstede. Zo bleef het eigenbezit en dan voornamelijk het kleinbedrijf de meest
voorkomende exploitatievorm voor de armere huishoudens.2 Het kleinbedrijf
vormde in de regio de structuur bij uitstek die economische incentives vertaalde in
de vermeende ‘commerciële’ strategieën.3 Daarmee staat het conceptueel lijnrecht
tegenover de subsistence peasants, die weliswaar vaak in hun eigen hofstede
zelfbedruipend probeerden te overleven.4 In tegendeel, rurale huishoudens waren
bijzonder actief op de verschillende markten, bijvoorbeeld om bepaalde gezinsleden
tijdelijk uit te besteden of goederen en diensten uit te wisselen. De stelling dat een

1

De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 84-85.
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 271 en De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 83-86.
3
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 6 en Fontaine en Schlumbohm, ‘Household
strategies’, 1-17.
4
Hoffman, Growth in a traditional society, 40.
2
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vroegmoderne rurale arbeidsmarkt niet bestond, lijkt dan ook niet houdbaar.1 In een
‘economy of makeshifts’ boorde het gezinsbedrijf meerdere bronnen aan om een
inkomen te verwerven.2 In een rurale maatschappij bezaten de relaties die uit de
income pooling strategies voortkwamen, een eigen logica. Thijs Lambrecht
formuleert het zo: ‘… één van de meest fundamentele kenmerken van de landbouw
(was) de optimalisering van het aanwezige landbouwkapitaal binnen de rurale
gemeenschappen door middel van onderlinge ruil’.3
De verschillende leden van het gezin hadden echter eigen strategieën om bij te
dragen tot de welvaart van het hele huishouden.4 Zo konden kinderen geplaatst
worden als dienstboden, bakten vrouwen brood als ruilmiddel voor goederen en
diensten, enzovoort.5 De huishoudeconomie van het kleinbedrijf is dan wel het
uitgelezen uitgangspunt voor deze analyse, gender- en leeftijdsverschillen
beïnvloedden de verschillende strategieën van haar leden.6
De volgende paragrafen zijn opgesteld rond de vragen hoe gezinnen die activiteiten
concretiseerden op de markt, welke netwerken ze daarvoor tot stand brachten en
welke circuits er functioneerden. Geheel in overeenstemming met de centrale
onderzoeksvraag wil dit hoofdstuk dan ook bijdragen tot de problematiek van de
markttoegang en antwoorden op de vragen wie toegang had tot welke circuits in de
primaire sector, wie die circuits controleerde en hoe stedelingen en grote boeren de
circuits beïnvloedden.
Voor dit hoofdstuk is vanuit analytisch oogpunt een bedrijfsgeoriënteerde aanpak
het meest aangewezen.7 De economische structuur van de regio was immers
opgebouwd uit een massa kleine bedrijven en een afnemend aantal grote
exploitaties.8 Omwille het semi-dwingende, egalitaire erfenissysteem en de hoge
bevolkingsdichtheid richtten rurale huishoudens zich naar de grondmarkt om hun

1

Lees onder andere Thorner, Chayanov, en Shanin, Chayanov als ook Thorner en Chayanov, The theory of
peasant economy.
2
Lees over de ‘economy of makeshifts’: Hufton, The poor of eighteenth-century France, 69-127 alsook
Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 3.
3
Lambrecht, Een grote hoeve, 113.
4
Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
5
Lambrecht, ‘Slave to the wage’, 32-48. Pfister, ‘Women’s bread’, 147. Van Nederveen Meerkerk en
Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 24-26. Een pionierswerk over dienstboden is Kussmaul, Servants in
husbandry als ook Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 54-77.
6
Howell, Women, production and patriarchy of in een rurale context Sabean, Property, production and
family. Meer algemeen: Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 4. Vanhaute en Van Molle, ‘Het
einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
7
Lees hiervoor Gelderblom, ‘Uitdagingen voor de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis’, 69-82.
8
Zie vorig hoofdstuk.
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bedrijf uit te breiden door aankoop of huur van areaal.1 Daarenboven dwong het
ontbreken van toegang tot de erfenis van onroerende goederen, een aantal gezinnen
om zelf nieuwe exploitaties op te kopen. Dit betekent dat een brede waaier van
transacties het economische leven van deze bedrijven karakteriseerden. Volgens
Philip T. Hoffman waren de dorpelingen dan ook verbonden door een ‘web of
economic transactions’.2 Niet alleen was er nood aan kapitaal om een bedrijf op te
starten of uit te breiden, er functioneerde een hele huurmarkt die gezinnen van
bijkomend areaal voorzag.3 Het is de intentie om op basis van de
kapitaalinvesteringen en de huurovereenkomsten na te gaan in welke netwerken
kleine en grote bedrijven actief waren.4 Die verraden immers wie welke circuits
controleerde, welke afhankelijksrelaties er bestonden enzovoort. Hierdoor is het
mogelijk om de bevindingen uit het vorige hoofdstuk zoals onder meer de
toenemende polarisering op het platteland en de resultaten uit de literatuur over de
vermeende proletarisering uit te diepen.
Naast de netwerken en circuits die verbonden zijn aan de structuur van het bedrijf,
zal de aandacht verder gaan naar de eigenlijke werking van de exploitatie. Zo
komen de relaties aan de beurt die tot stand komen door de in- en output van de
arbeid van de gezinsleden.5 Meer concreet en ingekaderd in de structuur van de
regio komen de dienstverlenende functies van grote boeren aan bod, alsook de
netwerken en circuits voor de agrarische output.6 Meer specifiek waren het de
paardenboeren die voor andere rurale huishoudens grond bewerkten of goederen
transporteerden, meestal in een systeem van wederzijdse uitwisseling.7
Tenslotte komen de circuits in de hopteelt, de graan- en veevoederproductie en de
netwerking met betrekking tot de boter- en eierenverkoop aan bod. De eerste teelt
had immers een uiterst commercieel karakter, terwijl voor vele gezinnen de
graanteelt vooral was gericht op het eigen verbruik. De boter- en eierenverkoop is

1

Lees ook, Fertig, ‘Niche inheritance and unequal social reproduction’, 7-19.
Hoffman, Growth in a traditional society, 69.
3
De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 249 en Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 142.
4
Voorwerp van onderzoek zijn dan ook de langlopende kredietrelaties en pachtnetwerken. Andere vormen
van kredietmechanismen zoals uitstel van betaling enzovoort, komen elders aan bod. Lees onder meer
Holderness, ‘Credit in English rural society’, 97-99 als ook Holderness, ‘Credit in a rural community’, 94115. Hoffman, Postel-Vinay, en Rosenthal, ‘Private credit markets’, 296-297. Fontaine, ‘Credit and trust in
France’, 39-57. Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261 evenals Lambrecht, Krediet en de Vlaamse
rurale economie. Muldrew, The economy of obligation. Brewer en Fontaine, ‘Homo creditus’, 161.
5
Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 4.
6
Lees eveneens Lambrecht, Een grote hoeve.
7
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-238.
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eigenlijk een ‘uitvloeisel’ van huishoudelijke activiteiten die een commerciële
invulling kregen.
Investeringen en het bedrijf
In de ontstaansgeschiedenis van het merendeel van de vroegmoderne, rurale
bedrijven is een kapitaalinjectie nauwelijks weg te denken.1 Vaak was het geërfde
areaal te klein om economisch te overleven. Jonge koppels die geen toegang hadden
tot een erfenis waren al helemaal aangewezen op een startkapitaal om een hofstede
aan te kopen.2 Spaarstrategieën om voldoende kapitaal te vergaren, bestonden
nauwelijks. In tegenstelling tot Kust-Vlaanderen waar er op de grote exploitaties
een voortdurende circulatie van dienstpersoneel was, verhinderde de agrarische
structuur van Binnen-Vlaanderen met de dominantie van het kleinbedrijf, dat
jongeren een spaarreserve als dienstbode opbouwden.3 Enkel bij de paardenboeren
en in huishoudens die verzorgende activiteiten uitoefenden, winkeliers of
wagenmakers, was er occasioneel plaats voor een knecht of een meid.4
De private kapitaalmarkt was dan ook vervlochten in alle aspecten van het rurale
leven, zoals verder zal blijken.5 Het ontwarren van het ingewikkelde kluwen van
leenrelaties is geen gemakkelijke klus aangezien huishoudens zowel als geldschieter
en als vragende partij konden optreden.6 Bovendien bleef het aandeel crediteurs en
debiteurs niet constant in de onderzochte periode. Uit de 300 boedels bleek dat rond
1650, 22% van alle huishoudens kapitaal uitleende onder de vorm van obligaties of
rentes. Een halve eeuw later was nog steeds één op vijf gezinnen crediteur, een
aandeel dat sterk daalde rond het midden van de achttiende eeuw naar minder dan
één huishouden op tien. Op het einde van het ancien regime steeg het percentage
opnieuw naar 18%. Het is opvallend dat bijna één gezin op vijf aan het einde van de
achttiende eeuw, erin slaagde geld uit te lenen en zo inkomsten uit kapitaal te
vergaren.
1

Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 147. Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 49.
Béaur, ‘Au comptant ou à crédit’, 55. Dewulf, De private kapitaalmarkt, 111.
3
Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 54-77.
4
Lees hoofdstuk 4. Het aandeel gezinnen met dienstpersoneel: 1650-1654 = 11%; 1700-1704 = 14%; 17501754 = 16% en 1790-1794 = 11%. Alle huishoudens hadden maximaal twee meiden of knechten in dienst, in
slechts één gezin telde het dienstpersoneel drie leden.
5
Muldrew, ‘Interpreting the market’, 136-184 als ook Muldrew, The economy of obligation. Dewulf, De
private kapitaalmarkt en Spufford, ‘Les liens du crédit au village’, 1359. Pfister, ‘Le petit crédit rural’, 1339.
6
Holderness, ‘Credit in a rural community’, 95 en algemeen Fontaine, ‘La confiance dans les réseaux de
financement’, 427-436 en Willems, Krediet, vertrouwen, 19-31. Fontaine en Garden, ‘Pauvres à crédit’, 89.
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De analyse van het percentage debiteurs levert eveneens een merkwaardige
vaststelling op. Zo steeg het aandeel boedels met schulden voor obligaties en rentes
van juist de helft naar 69% rond 1700. Daarna daalde het opnieuw naar 56% in het
midden van de achttiende eeuw en 51% vijftig jaar later. De sterke toename rond de
eeuwwisseling was het gevolg van een grote vraag naar kapitaal na de zware jaren
aan het einde van de zeventiende eeuw. Vele rurale gezinnen probeerden van de
relatieve rust gebruik te maken om hun bedrijven opnieuw op te bouwen.1 Deze
evolutie is geschetst in grafiek 5.1: per periode en per categorie is het aandeel
gezinnen met schulden voor obligaties of hypothecaire rentes weergegeven.
Grafiek 5.1. Aandeel huishoudens met schulden voor obligaties en hypothecaire
rentes per categorie en per periode, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en
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Grafiek 5.1 geeft de aanzet tot een verdere analyse van de leenrelaties. De boedels
geven immers informatie over de crediteurs.2 De 300 boedels vermelden in totaal
366 ‘schuldrelaties’ met betrekking tot obligaties of hypothecaire rentes.3 Daarvan

1

Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 49.
Lees over het gebruik van boedels: Holderness, ‘Credit in a rural community’, 74-115 als ook Spufford,
‘Long-term rural credit’, 213-228.
3
Verdeeld over de periodes: 1650-1654 = 55; 1700-1704 = 84; 1750-1754 = 116 en 1790-1794 = 111.
2
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is de afkomst van de overgrote meerderheid achterhaald.1 In grafiek 5.2 zijn de
netwerken ingedeeld volgens de afkomst van de crediteur, achtereenvolgens
dorpsgenoten, ‘afzetenen’ (rurale gezinnen uit een ander dorp), stedelingen en
instellingen.2 Onder de laatste noemer ressorteren zowel rurale als stedelijke
instellingen, onder andere de armentafels, de parochies, de kloosters enzovoort.3
Grafiek 5.2. Afkomst crediteurs uit kredietrelaties, Erembodegem, Gijzegem,
Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Het waren vooral de dorpsgenoten die via hypothecaire (bezette) rentes en
obligaties langlopend krediet verschaften.4 Er is bovendien geen sprake van een
stedelijke investeringsgolf.5 Het aandeel met stedelingen steeg weliswaar licht in de
eerste helft van de achttiende eeuw (van 33% naar 37%), maar nam weer af naar het
einde van het ancien regime toe (van 37% naar 28%). Het geld kwam dan ook niet
enkel en alleen van buitenaf. Binnen de eigen (boeren)gemeenschap werd er duchtig

1

Aantal ‘onbekende’ leenrelaties: 1650-1654 = 1; 1700-1704 = 0; 1750-1754 = 0 en 1790-1794 = 3.
Vergelijk met Dewulf, De private kapitaalmarkt, hoofdstuk 9.
3
In grafiek 5.2 zijn de onbekende leenrelaties niet opgenomen, maar omwille van het kleine aantal lijkt enige
beïnvloeding uitgesloten.
4
Net zoals in Engeland Holderness, ‘Credit in a rural community’, 108. Lees eveneens Holderness, ‘Credit in
English rural society’, 97-109. Zie ook Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 49.
5
Vergelijk met de grondmarkt in De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61-102. Zie ook het werk van
Labrousse, La crise de l’économie française, 25-26.
2
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geleend en verleend.1 De rol van de stedelijke burgerij mag dus zeker niet al te
exclusief beschouwd worden. Zij moest haar invloed in belangrijke mate delen met
geldschieters afkomstig uit de plattelandsmilieus zelf.2
Grafiek 5.3. Aandeel huishoudens met inkomsten uit obligaties en hypothecaire
rentes per categorie en per periode, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en
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Grafiek 5.3 geeft een beeld van het kapitaalbezit bij rurale huishoudens. Per
categorie en per periode is berekend wat het aandeel was van de gezinnen die
kapitaal uitleenden onder de vorm van obligaties en rentes. Hieruit blijkt, rekening
houdend met de kwetsbaarheid van de proefperiodes, dat het voornamelijk de rijkste
helft van de rurale samenleving was, die in elke periode tot de geldschieters
behoorde.3 De eerste en tweede categorie daarentegen, namen minder die functie
op, maar waren echter niet geheel afwezig. Naar het einde van het ancien regime
toe, daalde het aandeel gezinnen dat geld uitleende uit de derde categorie van bijna

1

De Decker, Sociaal-economische analyse en Dewulf, De private kapitaalmarkt. Lees eveneens Schelstraete,
Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 108-109.
2
Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 145, lees eveneens Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in
evolution’, 134.
3
Lees eveneens Holderness, ‘Credit in a rural community’, 108.
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vier op tien rond 1650 naar slechts 13% rond 1800.1 De vierde categorie kende een
omgekeerde beweging en klokte in de laatste periode merkelijk hoger af dan in de
aanvangsfase. In overeenstemming met de concentratiethese van Paul Deprez,
participeerde aan het einde van de achttiende eeuw enkel nog het meest vermogende
kwart van de samenleving als geldschieter op de private kapitaalmarkt.2
Een opvallende vaststelling, maar geheel in overeenstemming met het belang van
‘commerciële’ netwerken, is de verwevenheid tussen kapitaal en commerciële
activiteiten. In de jaren 1650-1654 waren drie van de zeven geldschieters eveneens
paardenboer die door hun netwerk van dienstverlenende activiteiten vele
huishoudens verbonden.3 Vier van de zeven huishoudens produceerden hop, één
van de commerciële teelten in de regio.4 Verder was er nog een schoolmeester
onder de geldschieters en tenslotte combineerde één gezin de hopteelt, het
broodbakken met de primaire activiteiten als paardenboer.5 Rond de eeuwwisseling
schetsen de bronnen eenzelfde beeld. Drie van de negen uitleners waren
paardenboer, vijf teelden hop en één combineerde primaire activiteiten met het
wagenmaken.6 Vijftig jaar later was het aantal geldschieters afgenomen tot zeven,
waarvan twee paardenboeren, een hopteler, een andere hopteler én bakker en een
paardenboer die eveneens hop produceerde en een weefgetouw bezat. Naar het
einde van het ancien regime steeg het aantal uitleners opnieuw naar 22. Daarbij
waren er twee paardenboeren, een paardenboer die ook bier brouwde en brood
bakte, twee paardenboeren die brood bakten, twee wevers, een hopteler, een
wagenmaker, een timmerman en een winkelier. Participeren in het ‘web of
economic transactions’ ging blijkbaar gepaard met het actief zijn op de private
kapitaalmarkt.7 Het wederzijdse vertrouwen dat veelvuldige commerciële contacten
creëerde, zal zeker dit samengaan van kapitaal en dienstverlening hebben
bevorderd.8 Bovendien had de geldschieter een stok achter de deur. Problemen bij
1
Misschien was deze categorie meer onderhevig aan de daling van de intrestvoet, een hypothese die verder in
het hoofdstuk wordt uitgewerkt. Lees Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 145 als ook Dewulf, De private
kapitaalmarkt.
2
Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 142-148.
3
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237, dit wordt verder in de tekst uitgewerkt.
4
Lees eveneens de vorige hoofdstukken.
5
Over het broodbakken als huishoudstrategie, lees Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166. Lees Van Isterdael,
‘Financiële en fiscale factoren’, 249-261 over de macht van geletterden in dorpsgemeenschappen.
6
Eén boedel bevat te weinig gegevens over professionele activiteiten, wat het totaal aantal geldschieters
brengt op tien.
7
Hoffman, Growth in a traditional society, 69.
8
Lees ook Muldrew, The economy of obligation als ook Muldrew, ‘Interpreting the market’, 169 en Brewer
en Fontaine, ‘Homo creditus’, 161.
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de terugbetaling konden door uitbesteding van arbeid van de schuldenaar verholpen
worden.1 Daarenboven had de schuldeiser het bijkomende voordeel om, als het ware
als in een ‘trucksysteem’, de ontlener aan zich te binden. Vermoedelijk was de druk
op de schuldenaar groot om bier en brood juist bij zijn geldschieter aan te kopen.2
De tot nog toe gehanteerde databank laat niet toe een concreet beeld te scheppen
van de kredietrelaties binnen een dorp. Hiervoor is het perspectief inherent aan de
bronnenstudie te breed en kan enkel de herkomst van de participanten achterhaald
worden. Om dit enigszins te verhelpen, is een micro-analyse opgesteld waarbij de
focus op één dorp in een beperkt tijdsperspectief wordt geplaatst.
Er is gebruik gemaakt van een tweede databank met gegevens van 25 staten van
goed uit Erembodegem: veertien uit 1750-1759 en elf uit 1785-1794.3 Deze bronnen
bevatten gegevens over telkens tientallen huishoudens die in de belastinglijsten (van
1749 en 1789) terug te vinden zijn. De pointingen ook wel settingen genoemd, zijn
gebruikt om alle namen die in de staten van goed voorkomen, sociaal-economisch te
situeren. De pointingen geven namelijk de aangeslagen belasting weer op basis van
het grondgebruik en andere economische activiteiten en geven zo een goed beeld
van de economische draagkracht van alle huishoudens uit een parochie.4 Concreet
betekent dit dat alle gezinshoofden in elke telling ingedeeld zijn in vier
(mediaan)klasssen.5 Op die manier is het mogelijk te achterhalen tussen welke
huishoudens relaties tot stand kwamen. Spijtig genoeg zijn er enkel belastinglijsten
uit 1749 en 1789 bewaard. Niettemin vonden volgens de literatuur, juist dan de
belangrijkste transformaties plaats.6
Om een beter zicht te krijgen op de netwerken binnen de dorpsgemeenschap zelf,
wordt de boedelselectie uit Erembodegem gehanteerd.7 In de veertien boedels van
rond 1750 kwamen 53 huishoudens voor en hoewel niet alle gezinnen situeerbaar
waren, geeft figuur 5.1 toch een redelijk beeld van het kapitaalnetwerk in een

1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 238-239.
Vergelijk met Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166 en Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261 alsook
Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 39-57.
3
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nrs. 1369-1378 en 1404-1413 en belastingkohieren, nrs.
251 en 255.
4
Zie hoofdstuk 2 en Degryse, ‘Politiek-institutionele en sociaal-economische geschiedenis’, 91.
5
De mediaanklassen zijn eveneens in hoofdstuk 4 gebruikt.
6
Lis en Soly, Poverty and capitalism, 141. De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 89 en De Kezel, ‘Mutaties
in het grondbezit’, 695.
7
Uit de boedels zijn vooral de vorderingen voor allerlei diensten, pachten en kapitaalproducten gefilterd. Zie
eveneens Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 242.
2
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dorpsgemeenschap. De relaties tussen de verschillende gezinnen rond 1750, zijn
weergegeven aan de hand van symbolen.
Figuur 5.1. Kredietrelaties tussen de verschillende categorieën, Erembodegem circa
1750
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Bron: databank
Observaties: 106 gezinnen
In eerste instantie blijft de economische logica in figuur 5.1 gerespecteerd. Hoe
hoger op de sociale ladder, hoe meer rurale gezinnen als crediteur actief waren in de
private kapitaalmarkt. Bovendien en dit blijkt duidelijk uit de relaties waarbij
huishoudens uit de derde en vierde klasse geld uitleenden, waren hun netwerken
niet beperkt door de grenzen van de vermogensgroepen. Zij onderhielden nagenoeg
evenveel relaties met gezinnen uit de eigen categorie als met minder vermogende
huishoudens. Stedelijke crediteurs daarentegen, leenden frequenter aan rijkere
gezinnen, hoewel hun netwerk over alle mediaanklassen was verspreid.1 Het lijkt
1

De relatie tussen stedelingen en grote boeren wordt verder in de tekst uitgewerkt.
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tenslotte aannemelijk dat de grote groep onbekenden omwille van het geschetste
patroon, in werkelijkheid behoorden tot de vierde klasse en de stedelingen.
Figuur 5.2. Kredietrelaties tussen de verschillende categorieën, Erembodegem circa
1790
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Bron: databank
Observaties: 30 gezinnen
Hoewel de ontwikkeling van het aandeel crediteurs en debiteurs uit de 300 boedels
anders laat vermoeden, laat de dieptelezing van de geselecteerde boedels uit het
einde van de achttiende eeuw geen duidelijke analyse toe. Het aantal relaties
weergegeven in figuur 5.2 is dan ook beperkt: slechts vijftien huishoudens bleken
situeerbaar. Niettemin komen de horizontale netwerken, relaties tussen gezinnen uit
dezelfde categorie nog steeds voor.1
Om de relaties in de figuren 5.1 en 5.2 naar waarde te schatten, is gebruik gemaakt
van de mediaanwaarde van de hoofdsom van zowel de obligaties als de

1

Lees onder meer over de ‘credit circles’ in Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 49 en meer algemeen
Willems, Krediet, vertrouwen, 19-30.

197

Hoofdstuk 5. Agrarische circuits en relaties van arbeid, krediet en pacht op het platteland

hypothecaire rentes.1 Die zijn opgespoord in de activa en passiva, vermeld in de
boedels. Om de vergelijkbaarheid met de figuren te waarborgen zijn enkel de
transacties met natuurlijke personen weerhouden. Hieruit blijken twee elementen.2
Allereerst onderhielden stedelingen, de facto Aalstenaars, niet alleen méér relaties
met meer vermogende gezinnen (duidelijk zichtbaar in figuur 5.1), ze leenden ook
méér geld uit aan rijkere rurale huishoudens. In het midden van de achttiende eeuw
was de mediaanwaarde van de obligaties in klasse II, 116 gulden, ongeveer even
veel als de doorsnee-obligatie in klasse III.3 De waarde van een doorsnee-obligatie
in categorie IV was 150 gulden. Dit betekent dat lange termijnkredieten van
Aalstenaars aan rurale gezinnen, in omvang toenamen naarmate de huishoudens op
het platteland meer vermogend waren. Dit was ook het geval voor hypothecaire
rentes. Rond 1750 schommelde de mediaanwaarde in de eerste twee categorieën
rond de 175 gulden, beduidend minder als de doorsnee waarde van 400 gulden in de
hoogste categorie.4 Een zelfde relaas gaat op voor het einde van de achttiende eeuw.
De mediaanwaarde van rentes verkocht door rurale gezinnen aan Aalstenaars, steeg
respectievelijk van 200 gulden (klasse I), naar 250 gulden (klasse II), naar 550
gulden (klasse III) en tenslotte naar 600 gulden (klasse IV).5
Een tweede element houdt eveneens verband met de opdeling in mediaanklassen. In
het geval rurale gezinnen optraden als crediteur, was er opnieuw een
rechtevenredige relatie tussen de positie in de local economy en de grootte van het
uitgeleende bedrag. Niettemin lagen de hoofdsommen beduidend lager dan de
obligaties en rentes van de Aalstenaars.6 Anderzijds valt in de laatste proefperiode
de doorsnee obligatie en hypothecaire rente van klasse IV telkens lager uit dan
klasse III.7 Vermoedelijk leenden de vermogende huishoudens weliswaar aan meer
gezinnen geld uit, maar was de omvang van de kapitalen in verhouding met de
andere categorieën kleiner.
1
Voor meer achtergrond, lees Spufford, ‘Long-term rural credit’, 213-228 en Lambrecht, Krediet en de
Vlaamse rurale economie, 14.
2
Hiervoor zijn gebruikt: 108 obligaties en 50 hypothecaire rentes, waarbij telkens een ruraal gezin als
creditor optrad. De transacties met stedelingen zijn opgespoord in de 162 obligaties en 204 rentes waarin een
ruraal huishouden de debitor was.
3
Voor categorie I waren er geen gegevens beschikbaar.
4
Voor categorie III waren er geen gegevens beschikbaar
5
Zo ook voor obligaties: 50 gulden (klasse I), 192 gulden (klasse II), 120 gulden (klasse III) en tenslotte 200
gulden (klasse IV). Hierbij wijkt de mediaanwaarde van categorie II wel af van het patroon.
6
Bijvoorbeeld voor rentes in 1790-1794: 150 gulden (klasse I), 228 gulden (klasse II), 300 gulden (klasse III)
en tenslotte 200 gulden (klasse IV).
7
Obligaties: 316 gulden (klasse III) tegenover 125 gulden (klasse IV) en rentes: 300 gulden (klasse III)
tegenover 200 gulden (klasse IV).

198

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Een mogelijke verklaring voor de kapitaalkracht van grote boeren wordt
aangedragen door Paul Deprez.1 Hij beweert dat omstreeks 1740 de landbouw in
Vlaanderen, onder de steeds toenemende bevolkingsdruk, in belangrijke mate
geïntensiveerd werd, wat vooral de meer gegoede lagen van de landbouwbevolking
ten goede kwam.2 Blijkbaar werden de grote boeren ook als vertrouwenswaardig
beschouwd.

Reputatie

speelde

immers

een

belangrijke

rol

bij
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kredietverstrekkingen. Het waren daarenboven ook de grote boeren die de lokale
publieke functies bekleedden.4
Dat grote boeren een belangrijke financiële functie vervulden was overigens lang
niet alleen het geval in Erembodegem. Rik Castelain toonde voor de kasselrij
Oudenaarde aan dat grote boeren op bescheiden wijze de rol van bankier speelden
door geld uit te lenen in de vorm van erfelijke renten (gehypothekeerd op onroerend
goed).5 Ook uit het onderzoek van Thijs Lambrecht bleek dat ze in het Vlaamse
Markegem leningen verstrekten aan kleinere landbouwers en dit zonder interest.6 In
Lindsey (Lincolnshire, Engeland) waren welvarende boeren dé geldschieters van
hun eigen dorpen.7
Grote boeren bonden bovendien meerdere mensen aan zich. Ze waren soms
geldverstrekker voor meerdere arme(re)n tegelijkertijd. Over de reden waarom
kleine boeren geld leenden, blijft het grotendeels in het duister tasten.8 Thijs
Lambrecht meent dat wisselende situaties binnen het gezin, onder andere de opstart
van een bedrijf of de betaling van een begrafenis, heel wat middelen opslorpten.9
Paul Deprez haalt in dit verband onder meer het kopen van een stuk grond aan.10
Ook Paul Servais is die mening toegedaan na onderzoek van de renteverkoop in het
achttiende-eeuwse Land van Herve.11 Laurence Fontaine onderscheidt voor
Frankrijk dan weer vier typen van kredietverzoeken bij boeren, waaronder drie
soorten leningen: leningen voor zaad en om de periode tussen oogsten door te

1

Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 144.
Zie ook Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142.
3
Brewer en Fontaine, ‘Homo creditus’, 172. Muldrew, The economy of obligation.
4
Van Isterdael, ‘Financiële en fiscale factoren’, 249-261 en Van den Kiekenboom, De sociale status van de
notabelen.
5
Castelain, De mentaliteit van boeren en burgers, 46.
6
Lambrecht, Een grote hoeve, 131.
7
Holderness, ‘Credit in a rural community’, 108.
8
De Decker, Sociaal-economische analyse.
9
Lambrecht, Een grote hoeve, 131-132. Hoffman, Growth in a traditional society, 69.
10
Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 174.
11
Servais, La rente constituée, 49.
2

199

Hoofdstuk 5. Agrarische circuits en relaties van arbeid, krediet en pacht op het platteland

kunnen komen, om belastingen te betalen en voor familiale overgangsriten.1
Tenslotte kochten gezinnen ook rentes aan om eerdere leningen te herfinancieren.2
Vooral in periodes wanneer de intrestvoet een dalende trend beschreef, profiteerden
huishoudens om goedkopere rentes te verkopen om oudere en dus duurdere rentes
af te lossen.3
De staten van goed van Erembodegem konden over de reden van de leningen echter
geen uitsluitsel brengen.4 Overigens zouden ook hier familieverbanden een rol
kunnen hebben gespeeld. Uit onderzoek blijkt dat familieleden soms als een clan in
de bres sprongen als het nodig was, bijvoorbeeld op belangrijke momenten in het
leven.5 Ook in de staten van goed van Erembodegem werden soms familieleden
vermeld als geldschieters. Zo stond Rochus Verelst nog in het krijt bij de vader van
zijn echtgenote Franciscus Callebaut, omwille van avancement van penninge(n).6
Of er nu sprake was van verwantschap of niet, het is in ieder geval zo dat, ook al
kwamen tussen de grote arme(re) massa ook leenrelaties voor, de rol van rijke
landbouwers als bankier onomstotelijk vaststaat.
Selling en leasing in het bedrijf
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw veranderde het uitzicht van het
platteland in Binnen-Vlaanderen drastisch. Door de areaalversnippering in
combinatie met de zucht naar eigen bedrijfsvoering, schoten minuscule ‘behuisde
hofstedes’ als paddestoelen uit de leemgrond.7 Reeds in de middeleeuwen
transformeerden grote blokken in kleine perceeltjes, vaak omgeven door levende
hagen (bocage). Over de agrarische leefbaarheid van deze dwergbedrijven zijn de
historici het nagenoeg eens. Het eigen bezit was vaak ontoereikend om zelfs aan de
eigen voedselvoorziening te voldoen.8 Commerciële activiteiten in de hop- en
linnensector zorgden daarom voor een aanvullend inkomen.9

1

Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 49.
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 15.
3
Lees verder.
4
Over het gebruik van staten van goed, lees Holderness, ‘Credit in a rural community’, 94-115 en Spufford,
‘Long-term rural credit’, 213-228.
5
Brewer en Fontaine, ‘Homo creditus’, 162. Voor een gezinsperspectief, lees Krausman Ben-Amos,
‘Reciprocal bonding’, 291-312.
6
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1411, Rochus Verelst 1792.
7
Zie eveneens het vorige hoofdstuk.
8
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 273.
9
Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
2
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Heel wat gezinnen opteerden daarenboven om het eigen areaal uit te breiden met
gepacht land.1 Deze gemengde bedrijfsvorm kwam in de onderzochte periode in het
merendeel van de gezinnen voor.2 In het midden van de zeventiende eeuw hadden
zes op de tien gezinnen pachtschulden. Vijftig jaar later steeg dit aandeel naar bijna
drie op vier. Rond 1750 betaalden 72% van de huishoudens pacht. Pas naar het
einde van het ancien regime toe, daalde het aandeel pachtende gezinnen naar iets
meer dan de helft van alle gezinnen. De evolutie van het pachtareaal is niettemin
zeer duidelijk. Tussen 1750 en 1850 en vooral in het begin van de negentiende eeuw
breidde de oppervlakte van de pachtgronden ontzettend uit, tot in die mate dat het
eigenbedrijf in het midden van de negentiende eeuw, niet meer de dominante
eigendomsstructuur was.3 Vooral de dwergbedrijfjes van kleiner dan één hectare
werden niet meer in eigendom geëxploiteerd. De meerwaarde van een onderzoek
naar ‘pachten’, gaan ver voorbij de beoogde netwerkanalyse. Verpachtingen zijn
immers onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van het grondbezit, de
evolutie van de grondvraag en dus (veranderende) eigendomsrelaties. Juist op basis
van sociale eigendomsrelaties benaderde Robert Brenner het transitiedebat, de
overgang van feodaliteit naar kapitalisme, en verklaarde zo verschillen in ‘transitie’
tussen enkele Europese landen.4 Ook andere auteurs benadrukken grondbezit als
verklarende variabele voor de levensstandaard op het Vlaamse platteland in de
zeventiende en vooral de achttiende eeuw.5 Door dalende winsten op ‘andere’
kapitaalsinvesteringen, richtte de stedelijke elite zich volgens deze auteurs op de
aankoop van onroerende goederen op het platteland. Dit wordt bevestigd door de
vrijwel continue daling van de gemiddelde intrestvoet op de private kapitaalmarkt
doorheen de achttiende eeuw (tot ongeveer 1770), waardoor de aantrekkingskracht
van kapitaalproducten gevoelig verminderde.6 De redenering luidt dan dat voor
beleggers de voortdurende waardevermindering van kapitaal voldoende incentives
1

De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 75-76. Zie eveneens De Decker, Sociaal-economische analyse. Lees
ook Van Bavel, De Moor en Van Zanden, ‘The institutional organization of land markets’, 9 en Van Bavel,
‘The organization and rise of land and lease markets’, 13.
2
Lees het vorige hoofdstuk.
3
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 74.
4
Brenner, ‘Agrarian class structure’, 10-63, lees eveneens Brenner, ‘The Low Countries’, 275-338. Zie de
verzamelbundels Aston en Philpin, The Brenner debate en Hoppenbrouwers en Van Zanden, Peasants into
farmers.
5
Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261. Lis en Soly, Poverty and capitalism, 141-142. Lees eveneens
Vanhaute, ‘Eigendomsverhoudingen’, 185-226 en Vanhaute, ‘Ricardo in Flanders’, 67-85.
6
Dewulf, De private kapitaalmarkt, hoofdstuk 6. Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 142-148. Lees ook
Aerts, ‘Economie, monnaie et société’, 201 alsook Aerts, ‘Geld, krediet en financiën’, 33. Zie eveneens
Aerts, ‘De economische geschiedenis van het geld’, 43.
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vormden om in andere markten te investeren. Deze hypothese wordt verder in de
tekst aan de eigen gegevens getoetst.
Door deze speculatieve vraag en de praktijk van de opsplitsing van percelen, is het
volgens enkele historici ‘beyond doubt’ dat de ‘bourgeoisie was fully responsible
for the rising price of land’.1

Voor onder andere Catharina Lis, Hugo Soly,

Franklin Mendels en Erik Thoen veroorzaakten deze infiltraties van stedelingen en
van rurale grootgrondbezitters, een proletariseringproces dat grote lagen van de
rurale bevolking trof.2 Zelfs Chris Vandenbroeke die zelden of nooit enige
verarmingprocessen in de Vlaamse achttiende eeuw plaatst, wijst met een
beschuldigende vinger naar de stedelijke grondbezitters die door middel van
‘excessief’ hoge pachtprijzen rurale inkomens aan het platteland onttrokken.3
Grafiek 5.4. Evolutie van pacht- en verkoopprijzen van akkerland (elfjaarlijks
voortschrijdend gemiddelde), Land van Aalst 1600-1800
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1

Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142.
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 135.
3
Vandenbroeke, Sociale geschiedenis, 197-198. Aerts en Delbeke, De rurale geschiedenis, 26. Stabel, ‘Het
grondbezit’, 11-30.
2
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Over de evolutie van de pacht- en verkoopprijzen zijn de historici het vrijwel eens.1
In de eerste decennia van de zeventiende eeuw stegen de prijzen na de moeilijke
periode op het einde van de vorige eeuw (grafiek 5.4).2 Tussen 1630 en 1650
stabiliseerde het prijsniveau. Door de oorlogsomstandigheden tijdens de regering
van Lodewijk XIV daalden de prijzen en bleven op hetzelfde peil als in het begin
van de eeuw. De geaggregeerde vraag naar pachtland verschrompelde. Voor vele
vooral kleine boeren was het weinig rendabel om in deze onzekere tijd extra
percelen te pachten.3 In de eerste drie decennia van de achttiende eeuw stegen de
pachtprijzen opnieuw en na een korte periode van stagnatie voor het midden van de
achttiende eeuw, zette deze trend zich verder, weliswaar minder uitgesproken dan in
het begin van de vorige eeuw.4
De ontwikkeling van de verkoopprijzen is pas te traceren vanaf 1670. Uit de vorm
van beide curves kan men echter een gelijke trend afleiden.5 Vermoedelijk kenden
de verkoopprijzen in de eerste helft van de zeventiende eeuw een sterke toename. In
andere regio’s geven de cijfers alleszins een stijgend verloop weer.6 De daling van
de pachtprijzen correspondeert eveneens met een afname van de verkoopprijzen tot
ongeveer het begin van de achttiende eeuw. In het vorige hoofdstuk is er reeds op
gewezen dat bijna een kwart van de huishoudens, waarvan het merendeel uit de
armste helft van de samenleving, tijdens het huwelijk meer gronden verkochten dan
verwierven. Deze stijging van het aanbod op de grondmarkt in vergelijking met
ongeveer vijftig jaar daarvoor, was zeker bepalend voor de stagnatie van de prijzen
in het tweede en derde decennium van de achttiende eeuw.7
Na 1700 stegen de prijzen opnieuw, mits een korte terugval tussen 1720 en 1730.
Het is echter opvallend dat de verkoopprijzen sterker toenamen vanaf 1730 dan de
1

De Wever, ‘Rents and selling prices’, 43-63 en De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 249-272. Van
Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195-225. De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 61-102.
Daelemans, ‘Pachten en welvaart’, 165-184. Vandenbroeke, ‘Evolutie van land- en bedrijfspacht’, 33-54.
2
De pachtprijzen zijn berekend door Herman Van Isterdael voor Berchem, Erpe, Herzele, Okegem en St.Maria-Horebeke. De verkoopprijzen zijn beperkt tot Okegem. Alle dorpen behoorden tot het Land van Aalst.
De gegevens zijn gefilterd uit kerk- en armenrekeningen. Lees Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk,
bijlagen en Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195.
3
De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 259.
4
Vergelijk met De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 265-267. Lees eveneens Van Isterdael, Belasting en
belastingsdruk, bijlagen.
5
Zie eveneens Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 202-203 alsook Van Isterdael,
Belasting en belastingsdruk, bijlagen.
6
De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 258.
7
Door de specifieke voorstelling van de gegevens in grafiek 5.4, een elfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde
in een logaritmische schaal, is de relatie tussen pacht- en grondprijzen enerzijds en graanprijzen anderzijds
enigszins uit het beeld verdwenen. Voor achtergrondinformatie, lees Van Isterdael, ‘Evolutie van de gronden pachtprijzen’, 202-204 als ook Deprez, ‘De boeren’, 144 en vooral De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’,
249-272; De Wever, ‘Pachtprijzen in Vlaanderen’, 180-204.
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pachtprijzen.1 De boedels uit het midden van de achttiende eeuw, geven alleszins
een bijzondere activiteit op de grondmarkt weer.2 Over de hele rurale samenleving
gespreid, verkochten gezinnen toen meer gronden tijdens het huwelijk dan dat ze er
aankochten.3 Ook andere historici stelden vast dat grondeigenaars hun onroerende
bezittingen verkochten en omzetten of herinvesteerden in hypothecaire rentes.4
Om deze infiltraties van stedelijk kapitaal en de concentratiebewegingen op het
platteland te meten, is gebruik gemaakt van zowel de pachtrelaties vermeld in de
boedels als studies op basis van onder andere de ‘wettelijke passeringen’. Deze
laatste bron bevat transacties met betrekking tot onroerende goederen in een
bepaalde lokaliteit.5 Verder in de tekst komt de vergelijking tussen een kapitaal- en
een grondinvestering aan bod. Hierin wordt nagegaan in hoeverre de evoluties van
beide markten, de keuze van zowel stedelijke als rurale huishoudens beïnvloedden.6

Grond(ver)koop – De volgende gegevens hebben betrekking op de periode tussen
1650 en 1800. Herman Van Isterdael identificeerde de 93 kopers van gronden in
Okegem, een klein dorp ten zuiden van Aalst.7 Daarvan waren er slechts vier
stedelingen en negentien afzetenen, inwoners uit naburige dorpen. Op basis van
deze cijfers is van een duidelijke ‘stedelijke speculatieve beweging’, nauwelijks
sprake. De eigen inwoners waren bovendien goed voor de aankoop van 75% van de
te koop gestelde gronden en ongeveer 82% van de totale verkochte oppervlakte.
Daarvan kochten de gezinnen die een oppervlakte bewerkten van minder dan een
hectare en samen 22,6% van de kopers uitmaakten, samen slechts 9,4% van de
oppervlakte. Huishoudens met een bewerkte oppervlakte tussen één en twee hectare
(17,2% van de kopers) verwierven dan weer 17,4% van de oppervlakte. Vooral de
grondbewerkers van meer dan 25 hectare en die slechts 4,3% van de kopers
vormden, kochten grote stukken land op. Meer dan een kwart van de verhandelde
oppervlakte ging in hun handen over. Is het echter verantwoord om de resultaten
van één dorp te extrapoleren naar een hele regio? Uit een comparatieve analyse van
1

Verhouding uitgedrukt in de grondrente, lees De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 249-272 en Van
Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195-225.
2
In het bijzonder de transacties van onroerende goederen ‘tijdens het huwelijk’.
3
Hoofdstuk 4.
4
De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 262.
5
Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 195.
6
Lees de paragraaf ‘Circuits in kapitaal- en grondmarkt’. Zie ook Holderness, ‘The English land market’,
557.
7
Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 207-208. Zie ook Stabel, ‘Het grondbezit’, 11-30.
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het grondbezit in verschillende entiteiten uitgevoerd door Luc De Kezel, blijkt
evenwel hetzelfde proces.1 Hij stelt dat de stedelingen noch de adel in de achttiende
eeuw als grondeigenaar aan belang wonnen ten nadele van de landslieden.2 Zelfs de
parameter ‘proto-industrialisering’ geeft in zijn vergelijkend onderzoek weinig of
geen afwijkende resultaten. Zo kenden gebieden met een belangrijke rurale
linnennijverheid een gelijkaardige evolutie als andere louter agrarische regio’s. Hij
situeert de voornaamste transformaties in het grondbezit dan ook in de eerste helft
van de negentiende eeuw, wanneer de ‘miniaturisering van het Vlaamse
landbouwbedrijf’ op het hoogtepunt verkeerde en het eigenbezit van de
keuterbedrijfjes naar een huursysteem overging.3 Ook de eigen gegevens bevatten
geen enkel spoor voor een mogelijke transformatie vóór het einde van het ancien
regime. In de eerste proefperiode (1650-1654) huurden 11% van de gezinnen hun
hofstede. Het werkelijke aandeel lag waarschijnlijk nog hoger, aangezien vooral
meer vermogende huishoudens in de eerste periode zijn vertegenwoordigd.
Doorheen de achttiende eeuw bleef het percentage hurende gezinnen vrijwel
constant: 6% rond 1700 evenals 6% vijftig jaar later en 8% aan het einde van het
ancien regime.
Pachtrelaties – Het eigen bronnenmateriaal laat toe om zowel een chronologische
als een sociaal-economische analyse van ‘pachten’ en pachtrelaties te ondernemen.
Uit de 300 boedels waaruit de steekproef is samengesteld, zijn alle schulden voor
grond-, weide- en bospacht gepuurd. Dit leverde 502 pachtrelaties op, waarvan de
overgrote meerderheid betrekking heeft op grondpacht (akkerland). In grafiek 5.5 is
het aandeel boedels dat pachtschulden bevat, weergegeven per periode en per
categorie.
Van een duidelijk afgelijnde evolutie of een concrete afbakening tussen de
vermogensgroepen is echter geen sprake. De huishoudens uit de laagste categorie
hadden evenwel het minst aantal pachtschulden. In de andere categorieën
schommelde het aandeel pachtende gezinnen tussen de 50 en 100%. Naar het einde
van het ancien regime toe daalde het percentage huishoudens dat gronden huurden.

1

Voor de eigen regio, lees De Brouwer, ‘Demografische en sociaal-ekonomische evolutie van Haaltert’, 4983, als ook De Brouwer, Geschiedenis van Lede en De Brouwer, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van
Denderleeuw’, 12-42. Van der Perren, Meldert in 1727. De Brouwer, ‘Geschiedenis van Pollare’, 35-156.
2
De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 86-87.
3
De these is eveneens te lezen in De Kezel, ‘Mutaties in het grondbezit’, 695-712.
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Grafiek 5.5. Aandeel huishoudens met pachtschulden per categorie en per periode,
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De pachtrelaties laten ook toe om de herkomst van de verpachter te achterhalen en
op die manier de invloed van stedelingen op het platteland weer te geven.1 Meer
algemeen, laat een dergelijke analyse de reconstructie van het aanbod toe en de
verschillende netwerken die daaraan verbonden zijn. In grafiek 5.6 zijn ze
naargelang van de herkomst gerangschikt. Er is een onderscheid gemaakt tussen
dorpsgenoten, afzetenen, stedelingen en instellingen (parochie, armentafels,
kloosters enzovoort).2
Uit grafiek 5.6 blijkt dat doorheen de onderzochte periode, zelfs aan het einde van
de achttiende eeuw, de eigen dorpsgenoten en huishoudens uit andere dorpen in de
relaties het meest als verpachter voorkwamen. Het aandeel van de dorpsgenoten
daalde wel van ongeveer 61% rond 1700 naar 38% aan het einde van het ancien
regime. Niettemin bleef de invloed van stedelingen beperkt. Tussen 1650 en 1700
schommelde het percentage stedelijke verpachters tussen de 16% en 11%.

1

Lees eveneens Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter.
De restcategorie (onbekenden) is niet weergegeven omwille van het kleine aantal: 1650-1654 = 3 op 49;
1700-1704 = 1 op 106; 1750-1754 = 3 op 207 en 1790-1794 = 2 op 140.
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Grafiek 5.6. Afkomst verpachters uit pachtrelaties, Erembodegem, Gijzegem,
Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Rond 1750 was een kwart van alle pachtrelaties met stedelingen aangegaan.
Vermoedelijk profiteerden vooral de stedelingen van het grote aanbod op deze
markt, na de troebelen onder Lodewijk XIV enkele decennia daarvoor. Anderzijds
bleef hun veronderstelde invloed in de tweede helft van de achttiende eeuw beperkt:
hun aandeel nam af tot 20%. Tenslotte is de stijging van het aandeel van de
‘instellingen’ aan het einde van het ancien regime opvallend. Naar analogie met de
oorlogsperiode rond 1700, voerden ze hun activiteiten in moeilijke periodes op.
Vermoedelijk vormden ze op die manier een correctie op de markt en creëerden ze
zo een toegang voor vele arme huishoudens op de grondmarkt.1 Naast de
dorpsgebonden instellingen, de parochiekerk en de armenkamer waren er enkele
opvallend aanwezig op de markt. Dat de grote Brabantse abdij Affligem een enorme
impact had op het sociaal-economisch leven in de regio leidt geen twijfel, maar ook
het Aalsterse begijnhof en het Hospitaal vormden actieve spelers zowel op de
krediet- als ook op de grondmarkt.2
Uit de pachtschulden blijkt dat de dorpsgenoten een belangrijke functie vervulden
als verpachters van akkerland. De vermeldingen van pachtinkomsten in de boedels
maken het mogelijk om dit resultaat verder uit te diepen. Allereerst komt het
1
2

De Kezel, ‘Mutaties in het grondbezit’, 695-712 en Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 31.
Vermoesen, ‘Regionale economie’, 400-409.
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sociaal-economisch profiel van de verpachters aan bod. Grafiek 5.7 geeft het
aandeel gezinnen met inkomsten uit pachten weer. Het is opvallend dat in alle
periodes, het midden van de zeventiende eeuw uitgezonderd, gezinnen voorkwamen
uit de laagste categorie die zelf grond verpachtten. Dit is des te opmerkelijker daar
het over het algemeen juist die huishoudens waren, die het minst grond bezaten.
Waarom gaan gezinnen in de laagste regionen van de rurale maatschappij over tot
het verhuren van lapjes grond? Deze vaststelling is immers in strijd met zowel de
‘landhonger’ geponeerd door Chris Vandenbroeke, als de infiltraties in het rurale
grondbezit door de bourgeoisie zoals gesteld door Catharina Lis en Hugo Soly?1
Grafiek 5.7. Aandeel huishoudens met pachtinkomsten per categorie en per periode,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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De bronnen schenken echter klare wijn. In de meeste gevallen leek het voor de
betrokken huishoudens weinig rendabel om de perceeltjes in kwestie zelf te
exploiteren. Het waren voornamelijk kleine lapjes grond in naburige dorpen of zelfs
in ver afgelegen entiteiten die door erfenis in het bezit waren gekomen. De afstand
tussen grond en hofstede joeg de productiekosten en het tijdsverlies de hoogte in,
waardoor de hoge opportuniteitskost de keuze voor een andere strategie
1

Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142 en Vandenbroeke, Sociale geschiedenis.
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stimuleerde. Voor de betrokken huishoudens waren de mogelijke opties dan ook
beperkt tot de verhuur of de verkoop van de gronden.1 Het is veelzeggend, dat in
periodes gekenmerkt door dalende of stagnerende verkoopprijzen, zoals rond 1700
of tussen 1740-1750, de huishoudens uit de eerste twee categorieën meer actief
waren als verpachter dan op het einde van de achttiende eeuw.
Figuur 5.3. Pachtrelaties tussen de verschillende categorieën, Erembodegem circa
1750
Aanbod

Vraag

I

I

II

II

III

III

IV

IV

Stedeling

Stedeling

Afzetene

Afzetene

?

?
1 relatie
2 relaties
3 relaties
4 relaties
5 en meer relaties

Bron: databank
Observaties: 40 gezinnen
Tegenover de sterke conjunctuurgebondenheid van de minder vermogende
huishoudens, staat het relatief stabiele aandeel verpachtende gezinnen in de twee
rijkste categorieën. In de derde groep verhuurde meer dan één op tien van de
gezinnen doorheen heel de periode een of meerdere percelen. Ook in de rijkste
categorie konden ongeveer één op de drie gezinnen zich verpachter noemen.

1

Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 31.
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Figuur 5.4. Pachtrelaties tussen de verschillende categorieën, Erembodegem circa
1790
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I

I
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II

III

III

IV

IV

Stedeling

Stedeling

Afzetene

Afzetene

?

?
1 relatie
2 relaties
3 relaties

Bron: databank
Observaties: 28 gezinnen
De functie van vermogende boeren in het pachtsysteem is vrij goed
gedocumenteerd.1 In figuur 5.3 zijn alle pachtrelaties tussen huishoudens uit
Erembodegem, rurale gezinnen buiten Erembodegem (afzetenen) en stedelingen
weergegeven. Wat dadelijk opvalt, is de afwezigheid van verpachtende huishoudens
uit de eerste en tweede categorie van dorpsgenoten. Niettemin toont grafiek 5.7 aan
dat de armste helft van de samenleving niet als verpachter mag uitgesloten worden.
Gezinnen die wel gronden verhuurden, behoorden tot de meest vermogende van het
dorp. Bovendien onderhielden ze relaties met alle andere huishoudens, inclusief
gezinnen met een gelijkaardig sociaal-economisch profiel. Dit geldt eveneens voor
de stedelingen die aan alle categorieën grond verpachtten, met uitzondering van de
1

Baert, ‘Leefbaarheid en proletarisering’, 85. Blickle, ‘From subsistence to property’, 377. Brenner,
‘Agrarian class structure’, 30. Brenner, ‘The agrarian roots’, 16. Brenner, ‘The Low Countries’, 275. Chevet,
La terre et les paysans. Daelemans, ‘Pachten en welvaart’, 165. De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 91.
De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 249 en De Wever, ‘Pachtprijzen in Vlaanderen’, 180. Van Bavel,
‘The organization and rise of land and lease markets’, 13 en Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en
pachtprijzen’, 195.
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laagste vermogensklasse. Het schema van de intense pachtrelaties rond 1750 staat
echter in schril contrast met de relatieve schaarste aan netwerken op het einde van
het ancien regime (figuur 5.4).
Figuur 5.5. Stedelingen op het platteland?

Bron: Jan Brueghel de oude, Bezoek aan een hoeve 1597,
Kunsthistorisches Museum, Wenen
Met enige voorzichtigheid kan men concluderen dat naar het einde van de
achttiende eeuw toe, de pachtrelaties door vermogende boeren en in mindere mate
door stedelingen werden gecontroleerd. Anderzijds waren het de meer vermogende
dorpelingen die grond huurden. De stelling van Lis en Soly dat de stedelijke
burgerij haar bezittingen op het proto-industrieel platteland bewust opsplitste in
kleine stukjes grond en deze verhuurde aan keuters-thuiswerkers,1 lijkt dus niet zo
letterlijk op te gaan voor Erembodegem. Ook Mendels’ bewering dat vooral de

1

Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142.
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stedelijke burgers door het min of meer opdelen van de bodem voor de toenemende
bedrijfsversnippering zorgden, komt hier niet naar voor (figuur 5.5).1
De omvang van de pachten liep gelijk met de indeling in categorieën. Rond 1750
steeg de mediaanwaarde van de pachtprijs per jaar van vijf gulden (klasse II), naar
acht gulden (klasse III en IV).2 Ongeveer vijftig jaar later was de toename nog
pertinenter: van zes gulden (klasse II), naar acht gulden (klasse III) tot tien gulden
(klasse IV).3 De meest vermogende huishoudens onderhielden dus meer
pachtrelaties, aan een hogere jaarlijkse pachtprijs, wat duidt op een grotere
verpachte oppervlakte.4 De doorsnee jaarlijkse pachtprijs in de transacties waarbij
stedelingen als verpachter optraden, kenden ongeveer een zelfde trend, vooral aan
het einde van de achttiende eeuw.5
In de achttiende eeuw profiteerden die grote boeren sterk van de hoge en tussen
1750 tot 1875 in Oost-Vlaanderen bijna continu stijgende pachtprijzen die de kleine
huurders en keuterboeren moesten betalen.6 De verbinding van huisnijverheid en
boerenbedrijf, waardoor de kleine pachters in staat waren hoge pachten op te
brengen, droeg sterk bij tot die evolutie.7 Thijs Lambrecht merkte trouwens op dat
welstellende landbouwers de bedrijfjes die ze verpachten in tweeën deelden
omwille van financiële motieven. De kleinschaligheid van de uitbatingen had tot
gevolg dat de pachters in grote mate afhankelijk waren van de grote boeren.8 Het
schema van de pachtrelaties rond 1750 beantwoordt het meest aan deze
grondpolitiek. De relaties tussen de verpachters en de armste categorieën wijzen
immers op een intens netwerk tussen beide.
Voorts valt in de micro-analyse de afwezigheid op van de kleine boeren in de rol
van verpachter. Hoewel een klein aantal wel gronden verpachtte, vaak in verder
afgelegen gebieden, namen ze zelden de functie van verpachter op in de eigen
1

Jan Brueghel de oude, de fluwelen Brueghel, schilderde het bezoek van een burgerlijk (stedelijk) uitgedost
paar vergezeld van een meid aan een hoeve. Hoewel men aanvankelijk aannam dat de scène het bezoek van
een pleegvader aan zijn pasgeboren petekind voorstelde, gaat men er nu vanuit dat het schilderij de het
bezoek van de pachtheer aan de pachter beschrijft. De pachter offert omwille van de geboorte van een kind,
suikerbrood aan de pachtheer.
2
Databank. Gebaseerd op 110 pachtrelaties waarin rurale gezinnen als verpachter optraden. Enkel transacties
met natuurlijke personen zijn weerhouden.
3
In beide proefperiodes waren er geen gegevens voor de eerste categorie beschikbaar.
4
Ook hier laten de bronnen niet toe een ‘globale’ evolutie te schetsen.
5
Mediaanwaarde rond 1750, per categorie: 8,5 gulden (categorie I); 12,5 gulden (categorie II); 6 gulden
(categorie III) en 12 gulden (categorie IV). Rond 1790: 1 gulden (categorie I); 16,5 gulden (categorie II); 16
gulden (categorie III) en 29,5 gulden (categorie IV).
6
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 297 en 307. Vanhaute, ‘Ricardo in Flanders’, 75.
7
De Wever, ‘Pachtprijzen in Vlaanderen’, 192-193.
8
Lambrecht, Een grote hoeve, 134.
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dorpsgemeenschap. Over het algemeen, dienden ze zelf hun exploitatie uit te
breiden door gronden te huren.1 Grote boeren waren bij dit soort relaties diegenen
op wie ze uiteindelijk een beroep deden.
Het moet wel gezegd worden dat het Land van Aalst een regio met relatief veel
boereneigendom was, maar het aandeel daarvan viel sterk terug tussen de achttiende
en het midden van de negentiende eeuw.2 Dat alles zou er overigens op kunnen
wijzen dat de levensstandaard van de gezinnen zeker niet verhoogde in de
achttiende eeuw, in tegenstelling tot wat Chris Vandenbroeke beweert.3
In hoeverre zijn de resultaten uit de vorige analyses verzoenbaar? In de volgende
paragraaf worden de gegevens voor de kapitaal- en grondmarkt gecombineerd.
Circuits in kapitaal- en grondmarkt
Vooraleer verder in te gaan op de netwerken in de agrarische dienstverlening en de
relaties met betrekking tot de output in de primaire sector, is het van belang de
voornaamste resultaten te koppelen aan het uitgangspunt van dit onderzoek. Zeker
met betrekking tot het aanbod zijn er heel wat gelijkenissen tussen de kapitaal- en
de grondmarkt.4 Grosso modo waren er drie circuits actief, hoewel de afbakening
van de netwerken nauwelijks absoluut noch afdwingbaar is. Een vierde circuit dat
lokale instellingen bevat, is omwille van het huishoudperspectief niet weerhouden.5
Krachtlijnen – Doorheen de onderzochte periode en vooral in de loop van de
achttiende eeuw nam de vraag naar kapitaal voortdurend toe. Dit was niet alleen het
geval in de Aalsterse regio, maar in heel Binnen-Vlaanderen.6 De aanwas van het
kapitaalvolume verkocht in hypothecaire rentes, het populairste kredietinstrument
bij uitstek, is voornamelijk door de evolutie van de grondmarkt te verklaren.7 Door
1

Hoffman, Growth in a traditional society, 35-37.
Vanhaute, ‘Eigendomsverhoudingen’, 196. Vanhaute, ‘Ricardo in Flanders’, 74. Mendels, ‘Agriculture and
peasant industry’, 194-195. Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 116 en De Kezel,
‘Grondbezit in Vlaanderen’, 89-90.
3
Lees Vandenbroeke, Hoe rijk was arm Vlaanderen? evenals Vandenbroeke, Sociale geschiedenis en
Vandenbroeke, ‘Levensstandaard en tewerkstelling’, 151-189 en Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele
facetten’, 117-174. De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 63.
4
Vergelijk met Stabel, ‘Het grondbezit’, 11-30 en Pfister, ‘Rural land and credit markets’, 489.
5
Lees hiervoor Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 32-36.
6
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 18 gebaseerd op: Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’,
143 alsook Dewulf, De private kapitaalmarkt, 36 en Blomme, Bevolking of Baert, ‘Leefbaarheid en
proletarisering’, 114.
7
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 14.
2
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de sterke stijging van de grondprijzen na de oorlogstroebelen onder Lodewijk XIV
creëerden rurale gezinnen in Binnen-Vlaanderen een toenemende vraag naar
kapitaal. In naburige gebieden zoals het Land van Waas, waar de bevolkingsgroei
zich minder sterk doorzette, groeide het kapitaalvolume dan ook minder snel.
Bovendien kende het Land van Waas meer pachtgronden wat de verkoop van
bezette rentes bemoeilijkte, aangezien een hypotheeklegging niet mogelijk was.1
De bevolkingsgroei in Binnen-Vlaanderen mondde uit in sterk stijgende
grondprijzen en bijgevolg een toegenomen vraag naar kapitaal. Anderzijds geeft de
evolutie van de intrestvoet aan dat ook het aanbod van kapitaal toenam. Onderzoek
toont aan dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw de gemiddelde intrestvoet
van hypothecaire rentes verkocht in het westen van het Land van Aalst stabiel
bleef.2 Ook ten zuiden van Aalst bedroeg toen de jaarlijkse intrest 6,25% (of de
penning 16).3 Doorheen de achttiende eeuw, tot ongeveer 1770, zette zich in de
regio’s van Gent en Ieper een daling in. Rond 1770 haalde de intrestvoet een niveau
van respectievelijk 4,1 en 4,3%. Na 1770 zette het herstel zich in en rond 1790 was
de intrestvoet gestegen tot 4,5 en 4,7%.4 Ook rond Aalst manifesteerde zich een
afname van de intrest tijdens de eerste drie kwart van de achttiende eeuw.5 De
toename van de vraag naar kapitaal onder de vorm van hypothecaire rentes had dus
geen schaarste op de markt tot gevolg.
Ondanks de dalende intrest bleef de investering in kapitaal voor vele gezinnen te
verkiezen boven de investering in grond. Huishoudens die geen nood hadden aan
grond voor de bedrijfsvoering, hielden zich daarom afzijdig van de grondmarkt.
Hoewel de pachtprijs eveneens toenam, groeide de grondprijs immers sterker aan.
Om de evolutie van de kapitaalmarkt met de ontwikkeling van de grondmarkt in de
Aalsterse regio te vergelijken, komt de verhouding tussen de pachtprijs en de
waarde van de grond voor het voetlicht (grafiek 5.4). Hieruit blijkt dat tussen 1640
en 1740 de verhouding min of meer stabiel bleef, waarna er een sterke daling
optrad. In de tweede helft van de achttiende eeuw was het dus minder interessant
om grond te verpachtten, vooral omdat volgens Herman Van Isterdael de
grondrente, de zuivere winst die grondverpachting opleverde, steeds onder het

1

Baert, ‘Leefbaarheid en proletarisering’, 114.
Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 144.
3
Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 215.
4
Dewulf, De private kapitaalmarkt, 53 en Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 145.
5
Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 215-216.
2
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niveau van de kapitaalwinst bleef.1 Ook in Eke, ten zuidwesten van Gent, daalde het
rendement van gronden doorheen de achttiende eeuw.2
Wat waren de gevolgen van deze krachtlijnen voor de actoren? Welke
transformaties traden op? Om hierop te antwoorden, verschuift het perspectief naar
de verschillende circuits.
Circuits – In de eerste plaats is er de vaak bediscussieerde stedelijke inbreng (figuur
5.5). Hoewel in de literatuur het stedelijke milieu door haar specifieke
investeringspolitiek al te beschuldigend is behandeld,3 bleek uit de vorige
paragrafen dat die invloed eerder moet genuanceerd worden.4 Er was weliswaar een
absolute en relatieve toename van de stedelijke relaties op de kapitaal- en
grondmarkt in de eerste helft van de achttiende eeuw, maar zowel aandeel als aantal
daalden naar het einde van het ancien regime toe.5 De resultaten spreken dan ook
‘the third offensive of the bourgeoisie’ tegen.6 Volgens Erik Thoen was er immers
vanaf de late achttiende eeuw een ware invasie van stedelingen op de rurale gronden kapitaalmarkt.
De evolutie van de pacht- en grondprijzen én de intrestvoet op hypothecaire rentes
speelden zeker een invloed op het investeringsgedrag van sommige stedelingen. Het
stijgende aandeel stedelingen dat grond verpachtte, komt immers overeen met de
stabiele verhouding tussen de pachtprijs en de waarde van de grond. Wanneer die
verhouding echter afnam naar het midden van de achttiende eeuw toe, daalde
eveneens het aandeel stedelijke verpachters. Anderzijds biedt de evolutie van de
kapitaalmarkt na 1750 geen afdoende verklaring voor de gedeeltelijke terugtrekking
van de stedelijke investeerders. Het aandeel stedelingen daalde immers van 37%
rond 1750 naar 28% aan het einde van het ancien regime, terwijl de intrestvoeten na
1770 opnieuw een licht herstel lieten optekenen. Bovendien bleek uit het vorige
hoofdstuk dat heel wat rurale huishoudens juist dan een grote ‘landhonger’
vertoonden, onder andere omdat hen geen erfenis meer te beurt viel.7 Er was dus
allerminst sprake van een vraaguitval na 1770. Maar hoe financierden de rurale
gezinnen hun aankoop? En wat gebeurde er met het stedelijke kapitaal?
1

Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 215.
Wieme, De rurale immobiliënmarkt, 79.
3
Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142.
4
Lees eveneens De Kezel, ‘Grondbezit in Vlaanderen’, 62-64.
5
Dewulf, De private kapitaalmarkt.
6
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 135.
7
Lees hoofdstuk 4.
2
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De stedelijke kapitaalmarkt en het investeringsgedrag bij stedelingen ontsnappen
momenteel niet aan het oog van de historicus.1 Niettemin zijn er weinig gegevens
om bovenstaande ‘shift’ te verklaren. Men kan weliswaar de stijgende intrestvoet na
1770 gedeeltelijk toeschrijven aan de inflatoire beweging en bijgevolg het dalende
stedelijke kapitaalaanbod verklaren door een afnemende aantrekkingskracht van
waardepapieren. Na 1760 waren er vooral andere investeringsmogelijkheden in het
spel. Onder meer de sterke ontwikkeling van de stedelijke nijverheid in Gent en
Aalst zoog grote kapitaalsommen aan.2 Ook Aalst vertoonde rond 1760-1770 de
eerste kiemen van een ontluikende industriële stad.3 Bovendien kreeg de lokale en
interregionale handel nieuwe impulsen door de doorgedreven infrastructuurwerken
aan de Dender en de Aalsterse haven (figuur 5.6).4 Daarenboven creëerde de
bevolkingsaanwas binnen de wallen, nieuwe investeringskansen op de stedelijke
immobiliënmarkt. Men kan er vanuit gaan dat deze transformaties heel wat
investeringen aantrokken, waardoor de aantrekkingskracht van het platteland afnam.
Figuur 5.6. Zicht op Aalst, 1823

Guillaume Van Buscum, Zicht op de werf 1823,
Stadhuis Aalst

1

Bijvoorbeeld Hanus, Tussen stad en eigen gewin.
Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter en Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 144.
3
Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 62.
4
Vermoesen, ‘Van transporteur tot handelaar?’, ter perse.
2
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Een aantal historici stellen vast dat grondeigenaars hun onroerende bezittingen
verkochten en omzetten of herinvesteerden in hypothecaire rentes.1 In het vorige
hoofdstuk kwam reeds aan bod dat heel wat vermogende rurale huishoudens rond
1750 grond te koop aanboden.2 Het waren juist deze gezinnen die in staat waren om
een stuk land af te stoten en het kapitaal te gebruiken voor investeringsdoeleinden.3
Ondanks de divergerende evoluties van pachtprijs en intrestuitkering vooral na
1740-1750, vergrootte de kapitaalmarkt haar aantrekkingskracht op rurale
grondbezitters. Niettegenstaande de dalende intrestvoet van hypothecaire rentes tot
1770 stimuleerde de acceleratie van de grondprijs na 1740-1750 rurale huishoudens
om gronden niet langer te verpachtten.4 In dit opzicht beantwoordt de hypothese aan
de daling van het aandeel rurale verpachters tussen 1700 en 1750 (grafiek 5.6).
Bovendien verklaart het ook de landhonger die door Chris Vandenbroeke aan de
minder vermogende boerenfamilies is toegeschreven.5
Door het aanbod van vermogende huishoudens konden ook armere gezinnen aan
grondverwerving doen. Daarenboven blijkt uit de boedels dat heel wat huishoudens
die gronden verwierven, de koopsom als een rente verkochten, soms aan de
grondverkoper.6 De gemiddelde rentelast van bedrijven in volle eigendom kleiner
dan één hectare viel immers lager uit dan de jaarlijkse pachtprijs voor exploitaties
van dezelfde omvang. Huishoudens die hun gronden hypothekeerden, verloren zes
tot zeven daglonen aan rentelast, veel minder dan hun pachtende collega’s.7
Dat grote boeren een actieve rol vervulden in de kapitaal- en grondmarkt is
allesbehalve een origineel gegeven. Wat echter wel in het oog springt, is het
leenmechanisme dat de grote boeren met andere rurale huishoudens en de
stedelingen verbindt. Uit de schematische weergave van de pacht- en kredietrelaties,
gebaseerd op de micro-analyse van enkele huishoudens uit Erembodegem, blijkt
immers dat stedelingen meer, frequenter of zelfs uitsluitend grond verpachtten of
geld uitleenden aan de meer vermogende rurale huishoudens. Daarnaast waren het

1

De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 262. Lees eveneens Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in
evolution’, 134.
2
Lees het vorige hoofdstuk en Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 142-148 en Van Isterdael, ‘Evolutie van
de grond- en pachtprijzen’, 195-225 als ook De Wever, ‘Pacht- en verkoopprijzen’, 249-272, De Wever,
‘Pachtprijzen in Vlaanderen’, 180-204 en De Wever, ‘Rents and selling prices’, 43-63.
3
En dit in tegenstelling tot de armere huishoudens die voor hun voedselvoorziening op het eigen areaal
waren aangewezen, lees Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
4
Van Isterdael, ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen’, 215.
5
Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 173.
6
Lees eveneens Deprez, ‘Hypothekaire grondrenten’, 147-148 en Dewulf, De private kapitaalmarkt.
7
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 28.
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diezelfde gezinnen die met de rest van het dorp leen- en pachtrelaties onderhielden.
Grote boeren vormden op die manier een tussenschakel, lees een middelaarsfunctie,
tussen de stedelijke investeerders en de rurale vraag. Op die manier beantwoordt het
circuit van de grote boeren wél aan de theses van onder andere Catharina Lis, Hugo
Soly en Erik Thoen.1 Toonde immers Thijs Lambrecht niet aan dat juist de grote
boer er niet voor terugdeinsde om percelen op te splitsen om zo te profiteren van de
voortdurend stijgende pachtprijzen?2 Het lijkt er sterk op dat het speculatieve
gedrag dat in de literatuur wordt toegeschreven aan stedelingen in se is toegeëigend
door de grote boeren. Of nog anders gesteld, volgens de eigen gegevens waren het
de grote boeren die eigenlijk en ‘beyond doubt’ verantwoordelijk waren voor de
structurele evolutie op het platteland: de ‘large peasants were fully responsible for
the rising price of land’.3
Het lijkt er dus sterk op dat de ‘interne logica’ van de local economy in toenemende
mate de evoluties in de kapitaal- en grondmarkt verklaarde. In Binnen-Vlaanderen
en naburige gebieden zoals het Land van Waas werd die lokale economie immers
meer en meer zelfbedruipend.4 Rurale huishoudens stonden zelf in voor vraag en
aanbod van de grond- en kapitaalmarkt. Er was inderdaad sprake van een afname
van het stedelijk kapitaal.5 Maar uit de beschrijving van het circuit van de
production pedlars, kan de eerder vermelde concentratietendens in de kapitaal- en
grondmarkt naadloos worden toegepast. Vooral de grote boeren hadden immers
toegang tot het stedelijk kapitaal onder de vorm van langlopende kredieten en
grondpachten. Maar het waren zij zelf die netwerken onderhielden met alle lagen
van de rurale bevolking. Ze namen zo een centrale positie in die zoals verder zal
blijken, niet alleen gestoeld was op pacht- en kapitaalnetwerken.
1

Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142. Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102157.
2
Lambrecht, Een grote hoeve, 134.
3
Lis en Soly, Poverty and capitalism, 142.
4
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 36. Lees ook Pfister, ‘Rural land and credit markets’,
489. Pfister ziet een relatie tussen fluctuaties in het aantal gezinsleden van de huishoudeconomie en variaties
in de vraag naar kapitaal en land.
5
Omwille van het vooropgestelde huishoudperspectief, lees daarvoor Gelderblom, ‘Uitdagingen voor de
vroegmoderne ondernemersgeschiedenis’, 69-82, gaat deze analyse voorbij aan de functie van kerkelijke en
wereldlijke instellingen. Volgens Luc De Kezel hadden vooral de kerkelijke instellingen een stabiliserend
effect op de grond- en kapitaalmarkt. Daarom koppelt hij de sterke achteruitgang van de rurale maatschappij
in de eerste helft van de negentiende eeuw, aan de (gedwongen) verkoop van kerkelijke goederen. Juist
hierdoor kregen burgerij en grote (paarden)boeren (nog) meer greep op een sterk toenemende groep
keuterboeren en landloze dagloners. Lees daarvoor De Kezel, ‘Mutaties in het grondbezit’, 695-712.
Het stabiliserende effect van de kerkelijke instellingen kan eveneens aangetoond worden door de vertraagde
reactie op de evolutie van de pachtprijzen, vergelijk daarvoor De Wever, ‘Pachtprijzen in Vlaanderen’, 180204 of De Wever, ‘Rents and selling prices’, 43-63 met Beaurain, Het klooster van Boudelo, hoofdstuk 4.
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Tot slot komen nog enkele resultaten aan bod uit recent onderzoek naar krediet en
informatie op het Vlaamse platteland.1 In de vorige paragrafen is immers
aangetoond welke circuits functioneerden, maar niet hoe ze juist werkten. Vraag en
aanbod moeten immers op elkaar worden afgesteld. Ook vóór de algemene
verspreiding van intermediaire financiële instellingen (banken) bestond er immers
een asymmetrisch informatieprobleem.2 Kopers en verkopers dienden elkaar te
vinden. En hoewel heel wat relaties in de local economy terug te brengen zijn op de
eerste credit circles van Laurence Fontaine, familie en vrienden (1), ‘collega’s’ (2)
en lokale elite (3), zijn er andere waarvan de aard van de relatie minder duidelijk is.3
Er waren netwerken actief waardoor onpersoonlijk contact op de grond- en
kapitaalmarkt mogelijk werd: via notarissen en vooral via plattelandsgriffiers.
In het vroegmoderne Parijs beperkten notarissen zich niet enkel tot het opstellen van
akten en contracten, ze fungeerden ook als middelaar tussen koper en verkoper
omwille van hun marktkennis én vertrouwensfunctie.4 Op het vroegmoderne
Vlaamse platteland namen andere dignitarissen deze functie waar. Op het
zeventiende- en achttiende-eeuwse platteland kwam die volgens Thijs Lambrecht
aan de lokale griffiers toe.5
De plattelandsgriffiers hadden door hun ambt toegang tot zeer waardevolle
informatie. Ze beschikten immers over uitgebreide persoonlijke contacten en
schriftelijke gegevens zoals landboeken, belastinglijsten en wettelijke passeringen.6
Bovendien behoorden ze meestal tot de lokale economische toplaag, waardoor ze
zoals verder wordt aangetoond, ook met stedelingen contacten onderhielden.7 Die
unieke positie die zeker onder het adagium ‘kennis is macht’ valt, liet de
plattelandsgriffiers toe om hun eigen vermogen te vergroten en als middelaar op te
treden. Als tussenpersoon stroomlijnden ze informatie en brachten ze vraag en
aanbod, klant en koper bij elkaar. Door hun contacten tot over de dorpsgrenzen heen
droegen de griffiers bij tot de integratie van de local economy in de regionale, zelfs
internationale economie.

1

Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 38.
Hoffman, Postel-Vinay, en Rosenthal, ‘Information and economic history’, 69.
3
Fontaine, ‘Credit and trust in France’, 49.
4
Lees onder meer Hoffman, Postel-Vinay, en Rosenthal, Des marchés sans prix. Verder ook Hoffman,
Postel-Vinay, en Rosenthal, ‘Private credit markets’, 293.
5
Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 43.
6
Bruneel, ‘Les échevinages ruraux’, 145.
7
Van Isterdael, ‘Financiële en fiscale factoren’, 257.
2

219

Hoofdstuk 5. Agrarische circuits en relaties van arbeid, krediet en pacht op het platteland

Circuits voor de materiële dienstverlening op het platteland
Agronomen en historici benadrukken traditioneel het grote belang van de
spadecultuur in de vroegmoderne, Vlaamse landbouw.1 Niettemin beschikten vooral
vermogende huishoudens over één of meerdere paarden. Grote boeren schakelden
hen in voor zowel het ploegen, als voor het eggen en in mindere mate voor het
slepen.2 Ook voor het transporteren van goederen van aanzienlijke hoeveelheden
was dierlijke trekkracht een vereiste.3
Doorheen de achttiende eeuw daalde het aandeel paardenboeren echter sterk.4 Uit
de databank gevormd voor de Aalsterse regio zijn alle boedels geselecteerd die
informatie bevatten over de agrarische activiteiten. Hieruit blijkt dat het aandeel
gezinnen met paarden afnam van meer dan een derde rond het midden van de
zeventiende eeuw tot ongeveer een vijfde van de huishoudens, vijftig jaar later. In
het midden van de achttiende eeuw konden nog 18% van alle gezinnen zich
paardenboer noemen. Naar het einde van het ancien regime toe was dit slechts één
op tien.
De boedels laten naast de afname van het aandeel paardenboeren ook een ander
verhaal horen. Ze vermelden immers frequent de kosten voor ‘peerdewerck’,
‘labeur’ of ‘arbeidt’, waarmee het ploegen, het eggen, het slepen en het transport
worden aangeduid. Blijkbaar ploegde de plaatselijke bevolking niet altijd zelf of
zorgden ze niet altijd zelf voor vervoer, maar deed zij een beroep op anderen
waardoor er sprake is van een schuldennetwerk.5 Op basis van de 300 boedels is het
mogelijk de evolutie van het aantal schulden te reconstrueren.
Grafiek 5.8 toont het percentage boedels dat één of meerdere schulden voor
paardenwerk, labeur of arbeid bevat tegenover het totaal.6 In de tweede helft van de
zeventiende eeuw steeg het aandeel gezinnen met kosten voor paardenwerk van
1
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261. Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de
overlevingslandbouw’, 20. Lees eveneens de werken van een aantal agronomen: Van Aelbroeck, Werdadige
landouwkonst als ook Schwerz, Anleitung. Verder Shaw, Essai sur les Pays-Bas Autrichiens. Andere
agronomen waren Arthur Young, graaf de Raspani en Samuel von Grouner. Lees eveneens Thoen,
Landbouwekonomie, 781-784 en Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 61.
2
Voor meer informatie, lees Lindemans, Geschiedenis van de landbouw en Lambrecht, Een grote hoeve,
114. Lees eveneens Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 293. De Bie en Vermoesen, ‘Boeren en hun
relaties’, ter perse.
3
Lambrecht, Een grote hoeve, 123.
4
Lees hoofdstuk 4.
5
Lees hierover het pionierswerk Meuvret, ‘Circuits d’échanges et travail rural’, 1129-1149 of ook de
verzamelbundel Meuvret, Études d'histoire économique.
6
Databank = 300. 1650-1654 = 36; 1700-1704 = 49; 1750-1754 = 95 en 1790-1794 = 120.
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meer dan een kwart naar iets meer dan een derde van alle huishoudens. Dit
percentage bleef vervolgens vrij constant tot na 1750. Daarna daalde het aandeel
van bijna 36% naar 17,5% van alle gezinnen aan het einde van het ancien regime.
Grafiek 5.8. Aandeel boedels met schulden voor paardenwerk, labeur en arbeid,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
40
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De vergelijking tussen de evolutie van het aandeel paardenboeren en het percentage
vermelde kosten voor paardenwerk leert dat in de periode 1650-1750 een
toenemend aandeel huishoudens een beroep deed op de diensten van een kleinere
groep ‘leveranciers’. Dit is geheel in overeenstemming met de logica van de
areaalversnippering. Vermoedelijk was het voor enkele vermogende gezinnen niet
meer opportuun om zelf in paardenkracht te investeren, aangezien hun bewerkte
oppervlakte was afgenomen.1 Zij droegen dan ook bij tot de stijgende vraag naar de
diensten van de vermogende paardenboeren. Na 1750 ging de daling van het
aandeel huishoudens met paarden ook gepaard met een sterke afname van het aantal
vermelde kosten voor paardenwerk. Hadden gezinnen in die periode geen toegang
meer tot de materiële diensten van de vermogende boeren? Een analyse van de
netwerken moet hierop een antwoord geven (figuur 5.7).

1

Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 269.
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Figuur 5.7. Relaties met betrekking tot paardenwerk tussen de verschillende
categorieën, Erembodegem circa 1750
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Figuur 5.7 illustreert het belang van de grote paardenboeren voor de dienstverlening
op het platteland. Het zijn deze huishoudens die aan gezinnen paarden verhuren
voor agrarische doeleinden en voor het transport. Figuur 5.8 geeft merkelijk minder
relaties weer. In de loop van de achttiende eeuw beschikten in Binnen-Vlaanderen
steeds minder huishoudens over een ploeg en eg. Ook wagens waren niet wijd
verspreid.1 Omwille van het schaarse akkermateriaal en het weinige rollend
materieel waren paarden slechts bij een beperkt aantal huishoudens aanwezig.2
De daling van de beschikbare oppervlakte had tot gevolg dat vele gezinnen geen
andere optie meer hadden dan zelf hun akkers om te spitten. Thijs Lambrecht toont
immers aan dat hoe groter het bedrijf was, hoe meer men een beroep deed op
externe dierlijke trekkracht en akkermateriaal om de gronden te bewerken en hoe
intensiever de akkers werden beploegd.

1
2

Lees onder andere Diederiks, ‘Horses in the Netherlands’, 133.
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 242 alsook Lambrecht, Een grote hoeve, 114 en 123.
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Een beroep doen op de ploegdiensten van de production pedlars behoorde voor vele
gezinnen niet meer tot de mogelijkheden.1 Vooral armere gezinnen hadden geen
toegang meer tot het ploegwerk van de rijkere paardenboeren.2 Dit betekent echter
niet dat deze gezinnen geen afspraak meer maakten op de andere diensten van de
production pedlars.3 Onder meer het toenemende belang van meststoffen zoals
Hollandse

as

en

stadsmest,

maakte

van

de

paardenboeren

en

hun

transportfaciliteiten, een cruciale schakel in de local economy.

Figuur 5.8. Relaties met betrekking tot paardenwerk tussen de verschillende
categorieën, Erembodegem circa 1790
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Eén van de relaties weergegeven in figuur 5.7 werd aangegaan door Peter Verhulst,
echtgenoot van het sterfhuis Elisabeth Meert.4 Hij behoorde tot de 20% armsten van
Erembodegem in 1749 en betaalde 3,6 keer minder setting dan de doorsnee-inwoner
van het dorp. Hij was nog geld schuldig voor paardenwerk aan Judocus De Smet,
die aan de absolute top stond van de toenmalige rurale maatschappij. Judocus droeg
immers meer dan 100 keer meer setting af dan Peter.
1

Lambrecht, Een grote hoeve, 121 als ook Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 62.
Vergelijk met Sen, Commodities and capabilities en lees Lambrecht, Een grote hoeve, 212.
3
Lambrecht, Een grote hoeve, 115.
4
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1371, Elisabeth Meert 1752.
2
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In het algemeen hadden alle lagen van de bevolking toegang tot de diensten van de
paardenboeren, met uitzondering van de laagste categorieën aan het einde van het
ancien regime. Ondanks de relatief grote afstand op vlak van rijkdom ten overstaan
van de heel kleine landbouwers vormden de paardenboeren voor hen een
belangrijke steunpilaar. Zij vervulden een functie in het systeem.1 De vraag is echter
of paardenboeren dit systeem en de circuits daaraan verbonden, controleerden of
niet. Bonden ze met andere woorden de kleine boeren aan zich door middel van
kapitaalcircuits en de netwerken van materiële dienstverlening?
Om hierop te antwoorden, keert de analyse terug naar het veld, de paardenstal en
het wagenhuis. Uit de 300 boedels zijn alle transacties voor paardenwerk, labeur,
arbeid en transport gepuurd. Vervolgens zijn enkel de relaties geselecteerd die
betrekking hebben op de kosten voor de materiële dienstverlening, aangegaan door
huishoudens zonder één of meerdere paarden, wagens, ploegen enzovoort. Hierdoor
zijn de paardenboeren uitgesloten die eventuele schulden hadden aan dagloners,
paardenknechten of ander dienstpersoneel.2 De resterende gezinnen hadden vrijwel
alle, los van enige periodisering, schulden aan meerdere personen voor het
geleverde paardenwerk of transport. Zo maakt de boedel van Lucas De Bock
melding van uitstaande schulden bij Gabriel Van Boven voor labeur én bij de
weduwe van Anthon Van Hauwe voor ‘verdienden werckloon labeur’.3 Beide
leveranciers behoorden volgens de pointingen van 1699 tot de 20% rijkste inwoners
van Gijzegem.4 Men kan er dus vanuit gaan dat er geen sprake was van een
exclusiviteitsrelatie, waarbij één enkele paardenboer de agrarische dienstverlening
verzorgde. Eerder functioneerden er overlappende circuits waarin grote boeren en
rijke(re) familieleden de nodige animale energie leverden.5 Het staat immers vast
dat kleine boeren niet enkel en alleen bij grote landbouwers terecht konden, maar

1

Thoen, ‘Het probleem van de Wüstungen’, 76.
Voor meer informatie, lees onder andere Lambrecht, ‘Slave to the wage’, 32-48 of een gedeeltelijke uitgave
van een memorieboek in Bovyn, ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens’, 41-65. Delahaye, ‘Het
voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 54.
3
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 111, Lucas De Bock 1700.
4
SAA, Oud Archief Gijzegem, settingen, nr. 10. Uit de staat van goed van Cathalijn Van Der Meiren, de
weduwe van Anthon Van Hauwe, blijkt dat ze even vóór haar overlijden in 1704 een meid, een knecht en
minsten twee dagloners in dienst had. Daarnaast was er een financiële afspraak gemaakt tussen de weduwe
en twee ongetrouwde, meerderjarige kinderen. Zoon en dochter bleven op het bedrijf en ontvingen daarvoor
een geldelijke vergoeding. Zie daarvoor SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 111, Cathalijn
Van Der Meiren 1704. Vergelijk met Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 54-77.
5
Hoffman, Growth in a traditional society, 40-69.
2
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dat ook ouders het land van hun kinderen ploegden omdat zij zich die investering
(nog) niet zelf konden veroorloven.1
Circuits voor de agrarische output
Wat gebeurde er met de agrarische producten? Het is immers maar de vraag of de
local economy door de ‘miniaturisering van het landbouwbedrijf’ voldoende
agrarische output voor de markt kon genereren.2 Met andere woorden, slaagden
gezinnen er in om méér te produceren dan voor het eigen verbruik of niet? Vooral
de Duitse historici beklemtoonden dat proto-industriële gezinnen enkel nog in de
eigen

voedselbehoefte

voorzagen

en

opteerden

voor

een

doorgedreven

arbeidsallocatie ten voordele van de huisnijverheid.3 Ook in de commercial survival
economy is de landbouw voor de keuterboer herleid tot een autarkisch niveau.4
In Binnen-Vlaanderen lag de ‘commerciële klemtoon inderdaad niet in de teelt van
voedingsgewassen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Waals-Brabant, waar het accent
vooral op de marktgerichte graanproductie lag, kende Binnen-Vlaanderen een
teeltcombinatie van voedingsgewassen, hop en vlas.5
Een laatste element handelt opnieuw over de intentie van de huishoudens. Het is
immers niet zo dat de geproduceerde goederen met een interregionale of
internationale afzet meer in de bronnen beschreven zijn. Weliswaar is er een sterke
correlatie tussen de commerciële productie van een gewas en de institutionalisering
van de betrokken circuits, zoals bijvoorbeeld de goed gedocumenteerde vlasmarkt.6
Niettemin zullen de volgende paragrafen aantonen dat juist de meest verborgen
circuits de meest interessante zijn.
Ingegeven door de specificiteit van de agrarische producten, komen de circuits aan
bod in de hopproductie, in de zuivel- en eierenproductie en tenslotte in de teelt van
voedings- en veevoedergewassen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de netwerken
van individuele huishoudens.

1

Krausman Ben-Amos, ‘Reciprocal bonding’, 291-312 en Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 242. Lees
eveneens Sabean, Kinship in Neckarhausen.
2
Lees vooral Hoffman, Growth in a traditional society, 35-38.
3
Kriedte, Medick, en Schlumbohm, Industrialization before industrialization, 16 en Van Gurp, Brabantse
stoffen, 15. Meer algemeen: Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 1-11.
4
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 113
5
Zie onder meer Blomme, Bevolking en Dejongh, Krachtlijnen als ook Dejongh, Tussen immobiliteit en
revolutie.
6
En daarmee samenhangende zichtbaarheid in de bronnen.
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Hopteelt – Ontstaan als een reactie van de boerenbevolking in de regio op de
laatmiddeleeuwse crisis om zo de dalende inkomsten te compenseren, won de teelt
vooral in de vroegmoderne tijd aan belang.1

De evolutie bereikte een eerste

hoogtepunt in het begin van de zeventiende eeuw. Onder andere de oprichting van
de Aalsterse hopmarkt (1609-1613) vormde een belangrijke stimulans voor de
regio.2 De hele zeventiende en achttiende eeuw behield de stad haar monopolie over
het gebied tussen Dender en Schelde, maar ook tussen Dender en Zenne.3 Hoewel er
ook hopmarkten bestonden te Ninove, Oudenaarde en Brussel, kenden die nooit het
succes van de Aalsterse markt. Enkel de markt van Antwerpen zorgde weliswaar
voor concurrentie, maar functioneerde eveneens als gateway voor de Aalsterse hop.4
De rechtstreekse invloed die de Scheldestad op de marktwerking van Aalst en de
hopproductie van de Denderregio had, is niet te onderschatten. Na een periode van
moeilijkheden omwille van talrijke gevallen van productvervalsing, waarover
verder meer, resulteerde de directe tussenkomst van het Antwerpse stadsbestuur in
de redactie van een nieuw reglement (1648).5 De overheid van de Denderstad
poogde met de regels de goede naam van de Aalsterse hop te beschermen door
enkel de bellen van de beste kwaliteit met het keurmerk van de stad te zegelen.6
De vorderingen in de rurale boedels schetsen een vrij nauwkeurig beeld van een
twintigtal transacties in de hopteelt.7 Daarenboven geven eveneens enkele stedelijke
staten van goed inzicht in de materie.8 In de praktijk waren er drie groepen afnemers
van de Aalsterse hop. In de eerste plaats kochten de lokale ‘gebruikers’ een gedeelte
van de hopbellen op. Zij bestonden voornamelijk uit de rurale en stedelijke
brouwers.9 Vervolgens namen kooplui uit de Denderstad een deel van de productie

1

Delobelle, ‘De Denderstreek’, 59 en Aerts, ‘Hop en bier’, 103. De Rop, Hopteelt, hopfeesten, hopfolklore.
Vermoesen, ‘Urbanisatie en ruralisatie’, 44-47.
3
Respectievelijk het Land van Aalst, het Land van Asse en het Pajottenland en SAA, Oud Archief Aalst,
regesten, nr. 159, Brussel, 1619: de schepenen kregen toestemming van de aartshertogen om een politicque
ordonnantie af te kondigen betreffende de hophandel, wanneer deze door frauduleuze praktijken bedreigd
wordt. De ordonnanties golden ook voor gebieden als Kruikenburg-Ternat, Wambeek, Lombeek en het Land
van Wedergate, die buiten de Aalsterse jurisdictie lagen.
4
Aerts, ‘Hop en bier’, 104. De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 318.
5
De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 319.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 r° - 123 r°, °, 2 september 1684 en herhalingen.
7
Waarbij de relaties in absolute aantallen 1650-1654 = 11; 1700-1704 = 5; 1750-1754 = 3 en 1790-1794 = 3.
8
Aantal boedels van stedelijke hophandelaars/producenten 1650-1654 = 2; 1700-1704 = 2; 1750-1754 = 0 en
1790-1794 = 1.
9
Lees onder meer De Boeck, Bierbrouwerijen te Aalst.
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af die tenslotte, connecties hadden met allerhande ‘vreemde’ handelaars die op de
Aalsterse hopmarkt bellen aankochten.1
De boedels schetsen echter geen rechtlijnige netwerken van producent tot
handelaar-distributeur. Zelden stond de hopboer in rechtstreeks contact met kooplui
die directe handelsrelaties onderhielden met Antwerpse handelaars.2 Eerder was er
sprake van een web van tussenhandelaars of middelaars die lokaal de producenten
verbonden met Aalsterse kooplui en hun Antwerpse connecties. Het is dan ook
veelzeggend dat in 41% van de relaties een middelaar, meer specifiek een
paardenboer, was betrokken. Dit aandeel lag waarschijnlijk nog veel hoger,
aangezien niet iedereen is geïdentificeerd.
Opnieuw vormden de production pedlars doorheen de vier onderzochte periodes
een eigen circuit, waarin ze als middelaar fungeerden tussen de kleinere hopboeren
en de handelaars. Zo kocht Jan Cobbaut uit Hofstade in de jaren 1650 van
verschillende hopboeren uit de regio bellen op.3 Onder andere Aeriaen Redant,
Geeraert Van Hauwe, Gillis Crick, Jan De Pape en Peeter Van De Meere
verkochten bellen aan paardenboer Jan Cobbaut. Zelf leverde hij hop aan Van Der
Geert, burgemeester uit Hofstade en vermoedelijk brouwer, maar tevens aan
Aalstenaar Jan Vergoet.
Dankzij hun transportfaciliteiten en hun kapitaalnetwerken slaagden paardenboeren
erin de lokale distributie te stroomlijnen. Kleine boeren waren echter niet
afhankelijk van de paardenboeren. Eerder kan men de relaties als symbiotisch
karakteriseren. Andere boeren hadden immers de mogelijkheid om bellen voor cash
of in ruil voor eerder geleverde diensten of leningen aan lokale paardenboeren te
verkopen. Daarnaast tonen de frequente vermeldingen van ‘den hoppe op zolder’
aan dat kleine hopboeren niet uitsluitend in dit circuit participeerden. Vermoedelijk
wachtten ze op de juiste kans om hun productie in de meest gunstige
omstandigheden aan de man te brengen. Het spel van vraag en aanbod én vooral de
inelastische vraag van de Brabantse biersteden creëerden speculatieve kansen voor
de hopproducenten.4 Door een deel van de productie tijdelijk achter te houden
stimuleerden ze de constante hoge grondstofprijs. Niettemin was deze strategie
1

SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, 88v-89r en 119r-123v en De Potter en Broeckaert,
Geschiedenis der stad Aalst, II, 317-334.
2
Over het belang van Antwerpen voor de hophandel, lees Aerts, ‘Hop en bier’ en Vermoesen, ‘Urbanisatie
en ruralisatie’. 44.
3
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 9, Anna Van Kakenberghe 1651.
4
Aerts, ‘Hop en bier’, 101-126.
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gelimiteerd door de natuurlijke degeneratie van het groene goud. Een te lange
oppotting had belangrijke waardevermindering tot gevolg.1
Ook de grote paardenboeren profiteerden van hun middelaarsfunctie. Niet alleen
ontvingen ze zo een gedeelte van de uitstaande schulden die kleine boeren voor
diensten en kapitaal aangingen, door de productaccumulatie schakelden ze
concurrenten uit. Hoe minder boeren hop aanboden aan lokale afnemers en
stedelijke kooplui, hoe meer kansen ze creëerden om een betere prijs voor hun
waren te ontvangen. Dit vermoeden wordt enigszins bevestigd door de normatieve
bronnen.2 De ordonnanties maken immers zelden melding van boeren als
hopverkopers. Zij worden enkel geassocieerd met het productieproces en eventuele
‘frauduleuse practijken daaraengaende’.3 De eigenlijke verkopers komen in de
teksten voor als ‘cooplieden, namentlyck de gene van den platten lande, ghenaemt
Tuytelaers’, of kortweg ‘verkopers’.4 Die rurale verkopers onderhielden op
vertrouwen gestoelde handelsrelaties met de Aalsterse vrije hopkooplui, onder meer
omdat velen doorgingen als partners in crime. Specifiek beschrijven de
ordonnanties de praktijk ‘... welcke dusdanige frauden dickmaels gecommitteert
wordt op de solders van de cooplieden die nochtans de selve frauden niet over en
brengen, nemaer composeren daerover metten fraudeleusen vercoopere’.5 Kooplui
en verkopers trachtten door goede hop met bellen van mindere kwaliteit te
vermengen door ‘eene sack met diversche sorten van hoppe ... packende de hoppe
van hoghen prijsen boven ende ondere often int midden van onderen prijsen ofte
gepoyerende hoppe...’.6 Ook probeerden ze het gewicht van de zakken te
vermeerderen door zand, bladeren, poeder, enzovoort, toe te voegen.7
De combinatie van de gegevens uit de boedels en de informatie uit de normatieve
bronnen doet vermoeden dat de contacten van de Aalsterse kooplui voornamelijk
1

SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 r° - 123 r°, °, 2 september 1684 en herhalingen.
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 88 v°, 1 april 1677 en herhalingen en f° 119 r°, 2
september 1684 en herhalingen als ook de ordonnanties weergegeven in De Potter en Broeckaert,
Geschiedenis der stad Aalst, II, 317-334.
3
Lees bijvoorbeeld De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 327.
4
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 r°-v°, 2 september 1684 en herhalingen en De Potter
en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 327 en 331.
5
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 r°-v°, 2 september 1684 en herhalingen.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 r°, 2 september 1684 en herhalingen.
7
Zoals ook ‘...ende bevindende dat somtijts binnen dese stede gebracht wordt oudt verlegen hoppe dewelcke
van uyt dese stede gevaert is gheweest om mede andere hoppe te mingelen... die van dese stede nederwaerts
ofte opwaerts gevaert is wederomme inne te brengen...’ in SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f°
123 r°, 2 september 1684 en herhalingen. Lees eveneens SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f°
119 r°, 2 september 1684 en herhalingen en De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 319,
327-332.
2
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liepen via de meer vermogende paardenboeren uit de omgeving. Zij vervulden de
functie als middelaar tussen de lokale producenten en de stedelijke handelaars.
Onder meer door hun kapitaal- en pachtrelaties waren het juist de paardenboeren die
voldoende vertrouwen konden opwekken bij de kooplui uit de Denderstad om in de
privé-woning van deze stedelingen frauden te committeren.1 Bovendien beschikten
juist de paardenboeren over de capabilities, om uitgebreide kredietrelaties aan te
gaan. Meer dan kleine boeren waren juist zij kredietwaardig.2
Het belang van de toegang tot meerdere circuits als waarborg voor de functionings
wordt verder geïllustreerd door de actieve rol van sommige stedelingen. Sinds de
oprichting van de Aalsterse hopmarkt was de distributie van het groene goud
theoretisch geïnstitutionaliseerd.3 Normaliter vonden producenten en kooplui elkaar
dan ook op de Aalsterse hopmarkt.4 Omwille van het grote belang van de
kwaliteitscontrole om de naam en faam van de Aalsterse bellen te garanderen,5
trachtte de overheid concurrerende circuits te bestrijden. Niettemin suggereren de
bronnen ook andere incentieven die leidden tot het functioneren van alternatieve
netwerken. Enkele stedelijke kooplui hadden inderdaad directe contacten met
lokale, kleine producenten. Rond 1700 verkocht Adriaen Van Mol uit
Erembodegem hop aan Geeraert Eli uit de Nieuwstraat.6 Maar daarnaast waren er
stedelingen die verder gingen dan enkel het aangaan van transacties.
De stedelijke ordonnanties geven de indruk dat de functie van de Aalsterse kooplui
was gelimiteerd tot de aankoop van de hop van lokale producenten, veelal van
vermogende tussenpersonen, en de verkoop van de bellen aan vooral Antwerpse
handelaars.7 En inderdaad, de Aalsterse boedels bevestigen dit beeld. Rond 1700
had Frans Callebaut uit de Lange Zoutstraat nog voor 5000 gulden vorderingen voor
leveringen van hop uitstaan op de actiefzijde van zijn boekhouding.8 Eén van de
afnemers was Cornelis Van Bomberge, een Antwerpse ‘facteur’.9 Anderzijds tonen
1

SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 r°-v°, 2 september 1684 en herhalingen.
Voor achtergrondinformatie, lees Muldrew, The economy of obligation. Zij vervulden dan ook vaak
belangrijke functies in het lokale bestuur, lees daarvoor Van Isterdael, ‘Financiële en fiscale factoren’, 249261 en Van den Kiekenboom, De sociale status van de notabelen.
3
De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 317-334.
4
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 119 v° - f° 120 r°, 2 september 1684 en herhalingen:
‘...alle de hoppe dewelke alhier te merckt ghebracht sal syn ofte uytten stede ofte schependomme ende lande
van Aelst vervourt sal worden tsij in groote ofte cleine sacken’,
5
Aerts, ‘Hop en bier’, 101.
6
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1336, Marie Baijens 1702.
7
Zie daarvoor Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, 32.
8
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1817, Frans Callebaut, 1702.
9
Over deze Antwerpse koopman is geen verdere informatie gevonden, ook niet in Degryse, De Antwerpse
fortuinen, bijlage.
2
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de staten van goed ook de integratie van productie en distributie bij de stedelijke
kooplui aan. Op vijf boedels die enigszins een betrokkenheid met de hopteelt en –
distributie laten vermoeden, zijn er drie die eveneens melding maken van het bezit
van hopstaken.1 De vijftig staken van Machiel Merten en Naeyken Van Den Berghe
waren naar alle waarschijnlijkheid ingeplant achter hun woonhuis, aangezien de
boedel enkel hun huize, stede en erve in de Pontstraete en geen buitenstedelijk bezit
beschrijft.2 De aanwezigheid van hopstaken binnen de stadsmuren was geen
uitzonderlijk gebeuren en zoals reeds gezegd, kwamen die reeds in de late
middeleeuwen voor.3 Maar de kleinschaligheid van deze stedelijke producent is
klein bier tegenover de uitgestrekte exploitaties van zijn medeburgers. De 1650
hopstaken op de 166 roeden of een halve hectare land in Erembodegem van Jan De
Vuyst en de duizenden staken op de meer dan 500 roeden of anderhalve hectare
land in Erembodegem, Mijlbeek en Liedekerke van Frans Callebaut doen een
grootschalige, exportgerichte aanpak van deze kooplui vermoeden.4 Deze koopluiproducenten waren op die manier minder afhankelijk van de grillen van kleine
boeren en middelaars en bespaarden zo op de transactiekosten die ontegensprekelijk
gepaard gingen met het functioneren van de beschreven circuits.
Het is echter niet geheel duidelijk wie instond voor de arbeidsintensieve, maar in de
tijd beperkte bewerking van de hoppelochtingen van deze stedelingen.5 De boedels
van beide kooplui maken immers geen melding van lonen in cash of natura.
Vermoedelijk

bewerkten

lokale

boeren

de

exploitaties

en

konden

de

uitbetalingsmodaliteiten variëren van een gedeelte van de opbrengst, over een
geldelijk loon tot de kwijtschelding van pacht, enzovoort.6 Een memorieboek van
een laat zeventiende-eeuwse production pedlar maakt immers melding van lonen in
de hoppluk voor pluckers en plucessen, evenals voor het schuppen van den hoppe.7
Granen en veevoeders – Het klinkt enigszins paradoxaal om het functioneren van
circuits voor de output van granen en veevoeders voor de Aalsterse regio in kaart te
brengen. Vele historici hebben immers op de evolutie van de bezitsstructuur
1

Voor 1650-1654 1/2; 1700-1704 2/2 en 1790-1794 0/1.
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1777, Naeyken Van Den Berghe 1653.
3
Aerts, ‘Hop en bier’, 101-102.
4
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1817, Jan De Vuyst 1702 en Frans Callebaut, 1702.
5
Vooral de oogstperiode in augustus en september vroeg heel wat mankracht.
6
In de boedel van Jan De Vuyst komen immers heel wat pachtrelaties voor met inwoners van Erembodegem,
waar de koopman zijn exploitaties had.
7
Van Der Hameyde, ‘De linnenkast’, 360.
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gewezen, welke ertoe leidde dat het merendeel van de huishoudens in deze
commercial survival economy, nauwelijks over voldoende areaal beschikte om in
het eigen levensonderhoud te voorzien, laat staan om een surplus te genereren.1 De
agrarische productie van de keuterboeren kon zelden het autarkische niveau
overstijgen en vormde daarom de tegenhanger van de commerciële output van de
paardenboeren in Binnen-Vlaanderen én van de grote exploitaties in KustVlaanderen en Waals-Brabant.2 Een focus op de ‘commerciële’ circuits moet dan
ook aantonen in welke mate rurale huishoudens relaties aanknoopten voor de
(ver)koop van vooral granen en in mindere mate veevoeders, en in hoeverre de
‘zelfvoorziening’ beschreven in de literatuur in de praktijk functioneerde.
In dit hoofdstuk is reeds aangetoond dat de begrippen autarkie en zelfvoorziening
een heel eigen invulling hebben voor de beschrijving van de productie-organisatie
in de local economy.3 Ook de huishoudens uit de laagste mediaanklasse, die een
areaal bewerkten niet groter dan één hectare waren actief op de grond- en
kapitaalmarkt en participeerden in allerlei arbeidsnetwerken. Daarnaast duidt het
belang van de Aalsterse graanmarkt sinds de late middeleeuwen op een belangrijke
regionale productie, voldoende om weliswaar tijdelijk, een exportgerichte
bierindustrie te ondersteunen.4 Er waren dan ook belangrijke circuits in werking die
over de grenzen van de lokale rurale economie, huishoudens in de stad en op het
platteland bevoorraden en de regionale bierindustrie van graan voorzagen.5 De
stedelijke overheid zette alles in het werk om de bevoorrading optimaal te laten
verlopen en te vermijden dat ‘dat het publicq groote prejuditie is lijdende’.6 Het
stadsbestuur had er immers alle belang bij de distributie van de agrarische output en
voedingsgewassen in het bijzonder te beheren en te controleren met het oog op een
stabiele prijsontwikkeling en een gelijkmatige verdeling.7 Maar anders dan voor de
1

Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 132-137 als ook Van Isterdael,
‘Landbouwstrukturen’, 269-272. Lees eveneens de bundel Hoppenbrouwers en Van Zanden, Peasants into
farmers. Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
2
Die behandeld worden in Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 54-77. Een mooi voorbeel
van een microstoria is te lezen bij Moriceau en Postel-Vinay, Ferme, enterprise, famille. Zie ook Bruneel,
L'hostilité à l'égard des grandes fermes.
3
Philip T. Hoffman beschrijft de tegenstelling tussen farmers en subsistence peasants in Hoffman, Growth in
a traditional society, 35.
4
Stabel, De kleine stad, 228-229 en De Boeck, Bierbrouwerijen te Aalst. Aerts, ‘Hop en bier’, 101-103.
5
Voor achtergrondinformatie, lees Montenach, ‘Du marché ideal aux marchés réels’, 933-944 en Van
Uytven, ‘L’approvisionnement’, 75-116.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 33 r°, 20 oktober 1757 en herhalingen.
7
Van Uytven, ‘L’approvisionnement’, 75-116 alsook Van Damme, Antwerpse klanten, hoofdstuk 8. Stabel,
‘Markt en hinterland’, 341-364 en meer specifiek Stabel, De kleine stad, 221. Stabel, ‘Markets and retail’,
797-817. Montenach, ‘Du marché ideal aux marchés réels’, 933-944.
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hopteelt opging, vertekent de autoconsumptie hier het beeld van de ‘commerciële’
netwerken. Hier mag de these van Erik Thoen letterlijk genomen worden: voor vele
rurale huishoudens primeerde de overleving van het gezin.1
Uit de bijna 580 transacties in de actiefzijde van de boedels hebben er slechts 10
betrekking op granen en veevoeders.2 Zowel de autoconsumptie als het belang van
de graanmarkt beïnvloedden dit lage cijfer. In het circuit van de Aalsterse
graanmarkt participeerden voornamelijk rijkere boeren die gebruik makend van hun
logistieke capaciteiten productieoverschotten aan de man brachten.3 De eigenlijke
werking was strikt geregeld door het moment en de plaats van de transacties
duidelijk af te bakenen. Zo vermelden de ordonnanties dat ‘alle respectieve graenen
ende saet sullen vercocht worden op hunnen gedesigneerde plaetsen’.4 Ook de tijd
waarop de markt open was, werd duidelijk gecommuniceerd: ‘verbiedende aen een
ieder wie het soude mogen wesen hunnen graenen te venten, te weten de harte
graenen als tarwe ende rogge te beginnen met prima 9bre tot ende met prima april
voor de clocke thien uren... interdiceren aende landslieden hunnen sacken voor de
voors uren te openen als mede aen een ieder voor de selve uren sigh inde merckt te
presenteren’.5
Het al dan niet voorkomen van transacties in de bronnen hangt in grote mate af van
het kredietaspect.6 ‘Commerciële’ relaties tussen onbekenden werden vaak contant
afgehandeld, terwijl in transacties tussen personen die elkaar frequent ontmoetten

1

Thoen en Soens, ‘The family or the farm’ alsook Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’
en Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept’. Lees eveneens Vanhaute en Van Molle, ‘Het
einde van de overlevingslandbouw’, 13-14.
2
1650-1654 = 1; 1700-1704 = 1; 1750-1754 = 3 en 1790-1794 = 4.
3
Hiermee worden de transportfaciliteiten bedoeld.
4
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 93 v°, 23 september 1766 en herhalingen. In een andere
ordonnantie, SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 144 r°, 3 november 1786 en herhalingen,
wordt vermeld welke plaats de ‘granen’ toegewezen kregen: ‘Alsoo door het aengroeyen van de markten
binnen dese stad de gedesigneerde plaetsen tot het vercoopen van de graenen ende voordere vruchten niet
suffisant en zijn om deselve aldaer te placeren waer toe tot meerderen fauliteyt eenige plaetsen van het
gesupprimeert kerkhof zijn aengenomen tot vermeerderinge van dieze, zoo ist dat heer ende weth hebben
goedgevonden te nemen de volgende arrangementen ende bij dien gestatueert ende geordonneert. In den
eersten dan van aen de poorte van den huyse van den heere stadhouder tot ende met het eynde van het
koorenhuys zullen geplaceert worden de tarwe, mesteluyn ende rogge. Leeger van op het eynde van het zelve
koorenhuys tot aen de herberge de kooreblom, den boekweye, houd en leynsaed. Binnen het koorenhuys moet
verkocht worden het klaversaed. Regt over het koorenhuys, over de zeppe naer den kant van de kercke, de
haver en peerdeboonen. In den geincorporeerden hoek van het kerkhof, nevens het zoo genaemt Jekens
huyseken den geirst en spelt. Van aen de pompe staende aen den pilaer van de kerke, op den
geincorporeerden grond van het kerkhof, de roomsche boonen en erweten. Zullende alle de voorschreven
plaetsen gedesigneert worden met baekens die ter respective plaetsen zullen uytgehangen worden’.
5
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 93 v°, 23 september 1766 en herhalingen.
6
Willems, Krediet, vertrouwen, 131-132. Lees eveneens het volgende hoofdstuk.
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eerder een vorm van krediet was verweven.1 Rekening houdend met de beperkte
productiecapaciteit van het merendeel van de rurale huishoudens én de
transportfaciliteiten van de paardenboeren is het dan ook niet verwonderlijk dat in
de helft van de relaties een paardenboer als verkoper optrad. Opnieuw komt de
centrale positie van de paardenboeren als economische groep in de lokale economie
naar voor. Het waren vooral zij die de ‘commerciële’ netwerken in de graanverkoop
met de stad onderhielden. Omgekeerd leverden ze eveneens aan rurale huishoudens.
Zeker in twee gevallen leverden paardenboeren aan dorpsgenoten, eenmaal klavers
en een andere keer koren en boekweit.2 Ook relaties met familieleden kwamen
voor.3
Tegenover het aantal verwijzingen naar verkoopsrelaties geven de boedels een zee
van informatie over aangekochte agrarische producten.4 Vooral hooi, stro, tarwe,
koren of het weinig zeggende ‘graan’ werden aangekocht.5 Masteluin, klaver,
aardappels, wortelen, erwten, bonen en haver kwamen minder frequent voor.
Belangrijker is echter de vraag wie juist deze producten kocht? Dwong de
areaalversnippering rurale huishoudens ertoe om zelf goederen aan te kopen die ze
zelf niet meer konden telen? In dat geval was er sprake van een ‘gedwongen
commercieel netwerk’. De schulden in de boedels kunnen anderzijds ook wijzen op
de ‘commerciële’ relaties van paardenboeren, die graan opkochten van andere rurale
producenten om het zelf op de markt te brengen.6
Rond het midden van de zeventiende eeuw was een derde van de kopers
paardenboer en een vierde van de huishoudens weefde. Hoewel in de voorgaande
hoofdstukken duidelijk is aangetoond dat wevende gezinnen niet a priori gelijk
stonden met verarmde of geproletariseerde huishoudens, is het wel opvallend dat
juist deze gezinnen bijzonder actief waren in de transacties.7 Vijftig jaar later was er
echter geen enkele paardenboer en slechts één wever bij de zes kopers.8

1

Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 110.
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nrs. 126-127, Joosyna Van Den Bossche 1751 en Peter Van
Caeckenberghe 1754. Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 245.
3
Hierbij leverde een paardenboer aan zijn vader: SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nrs. 56-57,
Frans Van Nuffel 1700. Voor meer informatie, lees Sabean, Kinship in Neckarhausen en Sabean, Property,
production and family als ook Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261.
4
Aantal boedels: 1650-1654 = 12; 1700-1704 = 6; 1750-1754 = 15 en 1790-1794 = 8. Aantal relaties: 16501654 = 19; 1700-1704 = 6; 1750-1754 = 28 en 1790-1794 = 8.
5
Databank.
6
Gebruik makend van hun transportfaciliteiten.
7
Vergelijk met Lambrecht, Een grote hoeve, 112-113.
8
Respectievelijk 0/6 en 1/6.
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De boedels uit het midden van de achttiende eeuw vermelden dan weer twee
paardenboeren én twee wevers onder de vijftien schuldenaars. Aan het einde van het
ancien regime waren er zelfs drie wevers op acht betrokken gezinnen en geen
enkele paardenboer. De aanwezigheid van wevende huishoudens doet vermoeden
dan in enkele gevallen de eigen productie niet volstond om in het eigen
levensonderhoud te voorzien. Deze gezinnen waren in belangrijke mate afhankelijk
van de lokale grote boeren om onder meer graan aan te schaffen.1 Maar de
paardenboeren zelf die vaak ook bier brouwden of brood bakten, vergrootten hun
voorraad voor de eigen activiteiten of de verkoop op de markt.2 Tegenover de
duidelijk omlijnde circuits voor hop, graan en veevoeders bestonden er eveneens
andere netwerken die zelden via tussenpersonen agrarische output aan de man
brachten. In de volgende paragraaf zijn enkele voorbeelden uitgewerkt.
Boter en eieren – Er bestaat een niet te ontkennen discrepantie tussen de gegevens
uit boedels en de inhoud van de normatieve bronnen in verband met de (ver)koop
van boter en eieren. In geen enkele van de 300 rurale boedels is er sprake van een
dergelijke transactie. Niettemin bestond er een levendige stedelijke markt voor deze
voedingsproducten.3 Uit de veelvuldige recurrenties van ordonnanties die het
stadsbestuur afkondigde om ‘de goede orde’ op de boter- en eiermarkt te bewaren,
is af te leiden dat er een bloeiende verkoop bestond.4 Net zoals voor de graanmarkt
poogde het stadsbestuur plaats en tijd van de transacties te controleren. Voor de
botermarkt kondigde de overheid af dat ‘niemandt en sal vermogen eenige boter te
vercoopen op de merckten ofte straeten anders als op de botermerckt’.5 En nog,
geene vremdelingen en sullen vermogen eenighe boter ter merckt te coopen voor de
clocke vijf uren smorgens ofte hun op de merckt te begeven voor de sleve ure’.6 Ook
de Aalstenaars dienden zich te houden aan deze richtlijnen, ‘gelijck oock geene
insetene tot den tijdt voornoemt hun en sullen vermogen ter meckt te presenteren
1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 245 en Lambrecht, Een grote hoeve, 112.
Zie eveneens hoofdstuk 4. Tenslotte wijst de evolutie van de mediaan berekend op de relatieve positie van
de betrokken gezinnen op conjuncturele verschillen. Tijdens de crisisperiodes rond 1700 en in mindere mate
1790 was de mediaan respectievelijk 36 en 35,5 wat betekent dat het middelste waargenomen gezin dat een
agrarisch product aankocht, op ongeveer het 36e percentpunt stond. Rond 1650 en 1750 lag de mediaan
merkelijk hoger op respectievelijk 58 en 51.
3
Vergelijk met Van Damme, Antwerpse klanten, 142-149 en Montenach, ‘Du marché ideal aux marchés
réels’, 933-944.
4
Zie daarvoor onder andere SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nrs. 17-18. Lees ook Vermoesen,
‘Aalsterse stadseconomie’, 117-131.
5
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 33 r°, 11 november 1757 en herhalingen.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 38 v° , 12 juni 1758 en herhalingen.
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ofte eenige boter te coopen voor den vier uren smorgens’.1
Figuur 5.9. Boeren op weg naar de markt

Bron: Jan Boeckhorst en Frans Snyders, Boeren op weg naar de markt,
circa 1640, Rubenshuis, Antwerpen
In de stedelijke bevolking vonden rurale huishoudens immers gretige afnemers van
eventuele surplussen. Dit wordt bovendien gestaafd door de algemene verspreiding
van kippen en hanen, vaak aangeduid als ‘de kieckens en de corporael’, en
kapitaalgoederen als een botervat, een teil en een tobbe, voor de boterproductie op
het bedrijf.2 Vrijwel alle boedels die inlichtingen verschaffen over de aanwezigheid
van dieren enerzijds en het materiële bezit anderzijds, bevestigen deze vaststelling.3
De zuivel- en gevogelteproducten op de Aalsterse markt kwamen dan ook uit de
1

SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 39 r° , 12 juni 1758 en herhalingen.
Lees onder meer Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 62-65 en 165168. Zie eveneens De Brouwer, ‘De staten van goed’, 6. Verder ook Vermoesen, ‘Entrepeneur versus
spinner’, 293-301.
3
Op de circa 160 boedels die voldoende informatie bevatten over het materiële bezit van rurale huishoudens,
vermelden er 150 een botervat, boterteil of botertobben. Lees eveneens hoofdstuk 4.
2
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eigen streek en niet uit naburige regio’s. Daarnaast was van enige specialisatie op
regionaal of gezinsniveau geen sprake.1 De productie was immers in de eerste plaats
voorzien op de eigen consumptie en verklaart daardoor de algemene verspreiding
onder alle lagen van de agrarische samenleving.
In figuur 5.9 is de tocht van enkele boeren naar de stedelijke markt, in een
symbolisch tafereel weergegeven. Het schilderij bevat naast verwijzingen naar de
seizoenen, een overzicht van de aangeboden waren. De spreekwoordelijke barokke
overvloed, getypeerd door de grote hoeveelheden die de figuren meezeulen, doet
aan de historische werkelijkheid zeker oneer aan.
De focus op de productie en verkoop van boter en eieren die hier aan de dag wordt
gelegd, is te verklaren door de specifieke werking en organisatie van dit
marktsegment. De toegang tot dit circuit geldt namelijk als schoolvoorbeeld voor de
capabilities van de rurale huishoudens. Meer zelfs, men kan argumenteren dat deze
activiteiten ressorteren onder de these van Jan De Vries.2 Rurale gezinnen opteerden
immers om tijd en arbeid te alloceren voor marktgerichte activiteiten. Specifiek
voor de productie van eieren was een minimale inspanning voldoende om marktbare
goederen aan de man te brengen. Zo is er dan ook sprake van een gezinsstrategie
gekaderd in de ‘economy of makeshifts’, die ‘verdoken’ arbeid en tijdsgebruik
vertaalde in een ‘commercieel’ gebeuren.3 Vooral vrouwen en kinderen
participeerden in de ‘productie’ en distributie van boter en eieren. Weliswaar
minder uitgesproken dan in de linnennijverheid, droeg hun inzet bij tot het rurale
gezinsinkomen.4 Meer zelfs, men kan gewag maken van specialisatie in het
huishouden. Het gezin was weliswaar de productie-eenheid, maar binnen het bedrijf
nam arbeidsverdeling op basis van gender en leeftijd een prominente plaats in. Op
het eerste gezicht zuiver huishoudelijke taken kregen zo een ‘commerciële’

1

In het vorige hoofdstuk is reeds gewezen op het belang van de veeteelt in de regio, lees eveneens Van
Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 269-308 en Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de
overlevingslandbouw’, 20.
2
De Vries, The industrious revolution, 78. De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 29-79 alsook De Vries,
‘The Industrious revolution’, 42-71 en De Vries, ‘The Industrial revolution’, 249-270.
3
Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 69-127. Lees eveneens Fontaine en Schlumbohm,
‘Household Strategies’, 3. Lees eveneens Knotter, ‘Problems of the ‘family economy’, 135-161. Een
algemeen overzicht is te lezen in de bundel Baud en Engelen, Samen wonen, samen werken? Belangrijke
kritiek is eveneens te vinden in Engelen, Knotter, Kok en Paping, ‘Labor strategies’, 123-135 en Engelen,
Kok en Paping, ‘The family strategies’, 239-251.
4
Hier wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. Lees onder andere ook Van Nederveen Meerkerk, E.,
Vrouwen en loonarbeid en Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 24-50. Evenals
Kirby, Child labour in Britain en Howell, The marriage exchange en Howell, Women, production and
patriarchy.
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invulling.1 Anderzijds is dit geen exclusief kenmerk van de zeventiende- en
achttiende-eeuwse local economy.2 Het is daarom niet mogelijk om veranderingen
in omvang en in intensiteit van deze circuits te schetsen.
Hoewel er vrijwel geen indicaties zijn, laat de aard van de goederen een directe
afhandeling vermoeden.3 Het betrof immers vergankelijke producten, die in kleine
hoeveelheden occasioneel door toedoen van een gezinslid en zonder inmenging van
tussenpersonen of middelaars op de markt terecht kwamen. Bovendien was de
toegevoegde waarde, vooral op de eieren, bijzonder klein. Kredietverlening zou in
dit geval nauwelijks een meerwaarde creëren, vooral omdat hier sprake is van
volmaakte mededinging, waarbij klanten door observatie en vergelijking van de
uitgestalde goederen, het asymmetrische informatieprobleem oplosten. Enkel
wanneer er veelvuldige contacten aan te pas kwamen en er een vertrouwensrelatie
bestond, kon zoals in de linnenverkoop, krediet toegekend worden.4 Voor
tijdsgenoten vormde de fysieke markt de meest eerlijke en directe vorm van
economisch onderhandelen.5 Niettemin vertelt Jacobus De Ruyter in zijn lied over
‘eenen aerdigen Coopman, die Boter, Graen en Eyers kocht van een goede
eenvoudighe Vrouwe, en wat pratijck hy ghebruyckte om niet te betaelen’.6
Spilfiguren in het net van economische transacties
Wie had toegang tot welke circuits in de primaire sector, wie controleerde die
circuits en hoe beïnvloedden stedelingen en grote boeren de netwerken? Op basis
van deze vragen is in dit hoofdstuk getracht om de capabilities en de functionings
van rurale huishoudens in beeld te brengen. In wat volgt, komen eerst de grote
lijnen aan bod en vervolgens is de werking van de lokale economie aan de beurt.

1

Vergelijk met Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166 en Pfister, ‘Work roles’, 83-105.
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 109.
3
Lees onder meer Willems, Krediet, vertrouwen, 131-132. Van Damme, Antwerpse klanten, 237. Berger,
‘The development of retail trade’, 124 als ook Dyer, ‘The consumer and the market’, 323 en Braudel, Les
jeux de l’échange, 15.
4
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261 of in de wolnijverheid, lees Zell, ‘Credit in the pre-industrial
English woollen industry’, 667-691. Van Damme, Antwerpse klanten, 237 en vooral Muldrew, The economy
of obligation.
5
Van Damme, Antwerpse klanten, 235 en Stabel, ‘The ethics of market behaviour and price formation’, 5369.
6
De Ruyter, Den vrolijcken Speelwaghen, 138, lied 66.
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Krachtlijnen – Allereerst kwamen de circuits in de kapitaal- en grondmarkt voor het
voetlicht. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de areaalversnippering uitmondde in de
‘miniaturisering’ van het bedrijf: tussen 1650 en 1850 verdubbelde het aantal
hofstedes, terwijl het bedrijfsareaal drastisch afnam. Vele huishoudens, zeker naar
het einde van het ancien regime toe, moesten het bovendien zonder een erfenis van
onroerende goederen stellen. Dit proces dat zich vooral doorheen de achttiende
eeuw versterkt doorzette, leidde tot een toename van de transacties op de kapitaalen grondmarkt: hofstedes werden gekocht en leningen voor de aankoop werden
aangegaan.
In de historiografie is de toegenomen rurale vraag in zowel de grond– als de
kapitaalmarkt vooral vanuit een stedelijk perspectief benaderd. Volgens de
literatuur splitste de burgerij bewust haar rurale bezittingen in kleine stukjes grond
op en verhuurde de lapjes aan keuters-thuiswerkers. Ook aan een kleiner wordend
aantal vermogende boeren werd een dergelijke grondpolitiek toegeschreven. Uit de
eigen gegevens bleek deels een ander relaas.
De bevolkingsgroei in Binnen-Vlaanderen veroorzaakte inderdaad sterk stijgende
grondprijzen, vooral na 1730-1740, wat een toegenomen vraag (en aanbod) naar
kapitaal tot gevolg had. Ondanks de dalende intrest bleef de investering in kapitaal
voor vele gezinnen te verkiezen boven de belegging in grond. Vanaf 1730-1740 was
het minder interessant om grond te verpachtten, vooral omdat de zuivere winst die
de verpachting opleverde, steeds onder het niveau van de kapitaalwinst bleef.
Gezinnen die voor de productie niet op grond waren aangewezen, hielden zich als
koper van de grondmarkt afzijdig. Bijgevolg wonnen stedelingen noch adel in de
grond- en kapitaalmarkt aan belang.
Er was weliswaar een toename van de stedelijke infiltraties op de kapitaal- en
grondmarkt in de eerste helft van de achttiende eeuw, maar die namen af naar het
einde van het ancien regime toe. De resultaten spreken dan ook ‘the third offensive
of the bourgeoisie’ aan het einde van de achttiende eeuw tegen. Anderzijds blijkt
dat stedelingen meer, frequenter of zelfs uitsluitend grond verpachtten of geld
uitleenden aan de meer vermogende rurale huishoudens. Vooral de grote boeren
hadden dus toegang tot het stedelijk kapitaal. Maar het waren zij zelf die netwerken
onderhielden met alle lagen van de rurale bevolking. Ze namen zo een centrale
positie in die niet alleen gestoeld was op pacht- en kapitaalnetwerken. De
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production pedlars gebruikten immers hun kapitaalgoederen om gezinnen aan zich
te binden.
Figuur 5.10. Beladen naar de markt

Bron: Pieter De Molijn, Een met rugmanden beladen boerenfamilie
op weg naar de markt op een landweg, tussen 1610 en 1661,
Szépmüvészeti Múzeum, Boedapest
De bronnen schetsen een gevarieerd pallet van diensten die door een beperkte groep
van paardenboeren werd aangeboden. Rurale huishoudens deden immers een beroep
op de production pedlars voor het ploegen, het eggen en het transport. Niettemin
was ook dit systeem onderhevig aan de toenemende areaalversnippering. De daling
van de beschikbare oppervlakte had tot gevolg dat vele gezinnen geen andere optie
meer hadden dan zelf hun akkers om te spitten. Een beroep doen op de
ploegdiensten van de production pedlars behoorde niet meer tot de mogelijkheden.
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Daartegenover bleef het belang van de transportfunctie van deze middelaars
onaangetast. Onder meer de toenemende nood aan meststoffen, maakte van de
paardenboeren en hun transportfaciliteiten, een cruciale schakel in de local
economy.
Ook in de hopsector vervulden de production pedlars een middelaarsfunctie. Zelden
stond de hopboer in rechtstreeks contact met kooplui die directe handelsrelaties met
Antwerpse handelaars onderhielden. Eerder was er sprake van een net van
tussenhandelaars die lokaal de producenten met de stedelijke kooplui verbonden. De
pedlars creëerden via productaccumulatie een uitstekende onderhandelingspositie,
terwijl de kleinere producenten via deze relaties, uitstaande schulden aan de
paardenboeren (ploegwerk of transport) konden afbetalen.
Ondanks de cruciale positie van de paardenboeren, onder meer in de graanhandel,
hadden rurale huishoudens geen exclusiviteitsrelatie met één enkele paardenboer.
Dit betekent echter niet dat er geen afhankelijkheidsrelatie bestond. Juist het feit dat
de pedlars een cruciale positie in verschillende circuits innamen, versterkte het
onevenwicht in de relaties tussen hen en de andere gezinnen. Anderzijds
functioneerden er circuits die volledig aan de aandacht van de pedlars ontsnapten.
Onder meer in de boter- en eierproductie was hun invloed nagenoeg onbestaande.
Een minimale inspanning was immers voldoende om marktbare goederen aan de
man te brengen (figuur 5.10).
Dit laatste circuit is dan ook gekaderd in de ‘economy of makeshifts’, die ‘verdoken’
arbeid en tijdsgebruik vertaalde in een ‘commercieel’ gebeuren. Landelijke
huishoudens profiteerden van de nabijheid van de stad om occasioneel en zonder
inmenging van middelaars kleine producten te verkopen. In de stedelijke bevolking
vonden rurale huishoudens immers gretige afnemers van eventuele surplussen. De
stad bood via haar marktcircuits een toegang tot cash inkomsten aan, een gegeven
dat in de door ruilsystemen gekenmerkte lokale economie eerder een uitzondering
was.
Lokale economie – Uit dit hoofdstuk blijkt de prominente rol die grote boeren in de
lokale economie op zich namen. Hun netwerken verbonden het merendeel van de
rurale gezinnen met de stedelijke grondbezitters en geldschieters. Via hun
middelaarsfunctie trokken vermogende rurale gezinnen kapitaal van stedelingen
aan, wat ze op hun beurt aan andere, minder vermogende huishoudens uitleenden.
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Een zelfde circuit was van toepassing op de grondmarkt waarbij grote boeren
percelen van stedelingen pachtten en zelf gronden opsplitsten en verpachtten aan
minder vermogende gezinnen.
De dienstverlenende activiteiten die paardenboeren op zich namen, illustreren de
werking van de lokale economie. Er was inderdaad sprake van een vorm van rural
capitalism, waarin de ongelijke ruilvoet tussen kapitaal en arbeid de aard van de
‘commerciële’ relaties verklaart.1 De bevolkingsgroei creëerde een overaanbod aan
arbeid in een regio waar het schaarse kapitaal in een clubje van happy few
geconcentreerd voorkwam. De toegang tot agrarische kapitaalgoederen, paarden,
wagens en ploegen, was dan ook beperkt. Niettemin waren de meeste huishoudens,
zeker in de decennia vóór 1770, voor de bewerking van de akkers van deze externe
dienstverlening afhankelijk. Thijs Lambrecht toont immers aan dat het voor
bedrijven met een oppervlakte vanaf ongeveer 2,23 hectare het in arbeidsdagen
uitgedrukt, voordeliger was om de akkers te laten ploegen in plaats van de percelen
zelf om te spitten.2 Bovendien waren dezelfde gezinnen voor hun agrarische output
eveneens aangewezen op de paardenboeren. Zowel voor hop als graan en
veevoeders vormden ze cruciale schakels tussen producent en consument of
handelaar.
De centrale functie van paardenboeren in de ‘commerciële’ netwerken uitte zich in
een zeer ongelijke ruilvoet. Vooral de paardendiensten werden duur betaald.
Doorheen de hele achttiende eeuw was de verhouding tussen kapitaal en arbeid één
op negen. Twee paarden hadden twee dagen nodig om één hectare te ploegen,
terwijl een man daarvoor maar liefst achttien tot negentien dagen moest spitten.3
Vermoedelijk was de situatie in de tweede helft van de zeventiende eeuw iets
rooskleuriger,

aangezien

meer

paardenboeren

diensten

leverden

en

de

areaalversnippering en de bevolkingsgroei nog niet waren doorgebroken.
Het is dan ook de vraag hoe in een periode waarin er een chronisch gebrek was aan
cash geld, de talrijke schuldrelaties door de betrokken gezinnen werden
terugbetaald. Om hierop te antwoorden, is het nodig ook de linnennijverheid en
vooral de ‘commerciële’ netwerken in die huisnijverheid in de analyse te betrekken,
wat gebeurt in het volgende hoofdstuk. Er zal worden aangetoond dat de greep van
de production pedlars op de lokale economie nog groter was dan totnogtoe is
1

Duplessis, Transitions to capitalism, 211-212.
Lambrecht, Een grote hoeve, 121.
3
Lambrecht, Een grote hoeve, 120.
2
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beschreven. Rurale gezinnen konden vaak niet anders dan op deze middelaars een
beroep te doen, zelfs al waren de ruilverhoudingen tussen kapitaal en arbeid nog zo
ongelijk.
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Hoofdstuk 6. Commerciële circuits in de linnennijverheid

‘Klassieke’ concepten
In de volgende paragrafen raakt het onderzoek aan een van de meest levendige
debatten van de sociaal-economische geschiedenis en dit zowel in Vlaanderen als
op het internationale forum, met name het grotere kader van de huisnijverheid.1 De
linnenhandel – onderverdeeld in de trafiek in vlas, garen en linnen – was (en is)
immers de inzet van een boeiend dispuut. In de ‘klassieke’ benadering van de
huisnijverheid wijzen het Kauf- en het Verlagsystem of putting-out system op de
verhoudingen tussen producent en handelaar.2 Het hoeft geen betoog dat deze
begrippen enige helderheid scheppen in de vaak moeilijk grijpbare materie van
handelsrelaties. Anderzijds typeerden deze concepten hele era’s en regio’s als
georganiseerd in het een of het ander. Zonder nuance of specifiëring markeerden
data en geografische grenzen tot waar en wanneer een bepaald systeem in voege
was. Meer recent en vanuit een microperspectief, geven studies over interpersonele
relaties een dynamischer en vooral gediversifieerder beeld van de huisnijverheid in
het geheel.3 Thijs Lambrecht toonde aan dat kleine boeren die in de onmogelijkheid
verkeerden om zelf vlas te telen de grondstof van hun grotere collega’s kochten en
dit ofwel op krediet deden ofwel hun schuld inlosten door de grond van de

1

Voor een gedetailleerd overzicht, lees Ogilvie en Cerman, European proto-industrialization. Een kritische
noot is te vinden bij Coleman, ‘Proto-industrialization’, 435-448. Verder ook Theibault, ‘Town, countryside’,
263-272. Aan te raden is het werk van Van Gurp, Brabantse stoffen. De founding fathers: Mendels,
Industrialization evenals Medick, Weben und Überleben en Kriedte, Eine Stadt am seidenen Faden alsook
Kriedte, Peasants, landlords and merchant capitalists en Schlumbohm, Lebensläufe, Familien, Höfe. Voor
de Zuidelijke Nederlanden zijn de publicaties van Chris Vandenbroeke van belang, onder meer
Vandenbroeke, ‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174.
2
Schlumbohm, ‘Labour in proto-industrialization’, 125-134. Van Gurp, Brabantse stoffen, 13-15.
Kaufsystem: productiesysteem waarbij de producent de eigenaar is van de productiemiddelen (onder andere
het weefgetouw) en het afgewerkte product verkoopt aan de koopman. In praktijk verkocht diezelfde
koopman vaak de grondstoffen aan de producent. Ook wel koopsysteem genoemd
Verlagsystem: productiesysteem waarbij de producent produceert op commissieloon met de hem ter
beschikking gestelde productiemiddelen, in eigendom van de koopman-ondernemer. In het Engels: puttingout, ook wel uitgavesysteem genoemd.
3
Deze perspectiefwijziging kan enigszins toegeschreven worden aan een toegenomen aandacht voor de
huishoudeconomie. Lees daarvoor Engelen, Knotter, Kok en Paping, ‘Labor strategies’, 123-135, Engelen,
Kok en Paping, ‘The family strategies’, 239-251 en Knotter, ‘Problems of the ‘family economy’, 135-161.
Zie eveneens de bundel Fontaine en Schlumbohm, Household strategies, 5.
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schuldeiser te bewerken.1 Daarnaast tonen diverse memorieboeken ook het gebruik
van afgewerkt linnen als ruilmiddel aan.2 Recent onderzoek heeft bovendien
aangetoond dat er tussen op het eerste gezicht zeer uiteenlopende activiteiten binnen
het huishouden, wel degelijk interactie bestond. Zo bakten de vrouwen van kleine
proto-industriële ondernemers in het zeventiende- en achttiende-eeuwse Zürich,
brood als pasmunt voor allerlei betalingen, maar daarover verder meer.3
Dat de onderzochte regio volop participeerde in de linnenindustrie, is na de
lancering van het concept proto-industrie door Franklin Mendels genoegzaam
bekend.4 Volgens deze auteur was het gevolg van de op exportgerichte
textielproductie op het platteland, die hij weliswaar in de achttiende eeuw situeerde,
een implosie van de traditionele demografische regulatiemechanismen van de
agrarische samenleving.

Hierdoor was

niet alleen

een

ongecontroleerde

bevolkingsgroei mogelijk, het effende ook het pad naar de industriële revolutie door
de creatie van een goedkoop arbeidsleger, de accumulatie van kapitaal, de
ontwikkeling van ondernemerschap enzovoort.5
Een ander gevolg van het hele proces was volgens enkele Duitse historici, een
transitie van een feodaal systeem beheerst door grondbezitters naar het
‘industrieelkapitalisme’.6 Volgens Peter Kriedte, Hans Medick en Jürgen
Schlumbohm was proto-industrialisering het gevolg van de verplaatsing van
industriële activiteiten van de stad naar het platteland, omwille van het grotere
arbeidspotentieel, de lagere lonen en de afwezigheid van ambachten. Daarnaast
1
Lambrecht, Een grote hoeve, 106, lees eveneens Zell, ‘Credit in the pre-industrial English woollen
industry’, 667-691.
2
Lees meer over memorieboeken: Vermoesen, ‘Queeste naar memorie-en huishoudboekjes’, 62-70 en Van
Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 423-425. Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237 en Lambrecht,
‘Slave to the wage’, 32-48.
3
Pfister, ‘Women’s bread’, 147-166. Zie ook Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 293 en Delahaye,
‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 61-65.
4
Mendels, Industrialization en Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261. Franklin Mendels was echter niet
de eerste die een bijzondere aandacht had voor de huisnijverheid. Lees ook George, England in transition,
over de textielnijverheid op het platteland van Yorkshire en Braun, Industrialisierung und Volksleben, of in
de Engelse vertaling Braun, Industrialisation and everyday life over de huisnijverheid rond Zürich in de
zeventiende en achttiende eeuw.
5
Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 2. Zie ook Coleman, ‘Proto-industrialization’,
435-448. Andere belangrijke auteurs: David Levine beklemtoonde vooral het proletariseringeffect van de
proto-industrie en Joel Mokyr richtte de aandacht op het ontstaan van goedkope arbeid door protoindustrialisering. Volgens Mokyr ontstond huisnijverheid in regio’s met laagproductieve landbouw in
periodes met een bevolkingsgroei. Door de toename van de bevolking, daalde echter de opbrengst per
persoon. Daartegenover is de huisnijverheid gekenmerkt door een constante marginale productie (bij een
onverzadigde markt), waardoor op het ogenblik dat de marginale productie in de landbouw, lager uitvalt dan
deze van de huisnijverheid, huishoudens opteren voor proto-industriële activiteiten. Lees ook Van Gurp,
Brabantse stoffen, 13-19.
6
Medick, Weben und Überleben en Kriedte, Eine Stadt am seidenen Faden. Verder ook Kriedte, Peasants,
landlords and merchant capitalists en Schlumbohm, Lebensläufe, Familien, Höfe.

244

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

kwam eveneens een transformatie van commercieel gerichte landbouw naar
subsistentie-agricultuur voor, waarbij de proto-industriële taken in het huishouden
primeerden. Belangrijk voor dit hoofdstuk is de visie van deze Duitse historici
omtrent de netwerken van in- en output. Vanaf het ogenblik dat proto-industriële
activiteiten in een regio ontwikkelden, startte een gefaseerd proces waarbij de
productie- en distributieverhoudingen fundamenteel wijzigden. Hoewel ze het
deterministische karakter van dit proces geenszins benadrukten, namen ze aan dat
het Kaufsystem, koopsysteem of ook wel artisanaal- of ateliersysteem genoemd,
overging in een Verlagsystem, putting-out system of uitgavesysteem. In de eerste
fase hadden de gezinnen het autonome beslissingsrecht over alle stadia van het
productieproces, van de aankoop van de grondstoffen tot de distributie van de
afgewerkte producten. Niettemin was het gevolg van een toenemende penetratie van
kapitaal van kooplui die onder andere door kredietnetwerken uitbreidende
afhankelijksnetwerken creëerden,1 een transitie naar het Verlagsystem.2 In die fase
bezaten handelaars de grondstoffen, kapitaalgoederen en afgewerkte producten.
Huishoudens ontvingen het nodige materiaal van de koopman en in ruil voor loon,
leverden ze de afgewerkte producten opnieuw in. Kriedte, Medick en Schlumbohm
zagen echter nog een vervolg op deze evolutie. Volgens hen resulteerde het hele
proces in de concentratie van de productie in gecentraliseerde en door koopluiondernemers gecontroleerde manufacturen en later in gemechaniseerde fabrieken,
waarmee ze de these van Mendels bevestigden (figuur 6.1).
Hoewel decennia lang het paradigma van het proto-industriële proces als
‘verklarende variabele’ de sociaal-economische geschiedenis van hele regio’s
kleurde, blijkt uit meer recente syntheses de methodologische en conceptuele
verwarring door de al te rigide toepassing van de verworvenheden van de eerste
onderzoeken.3 Niettemin blijven de debatten een indrukwekkende zuigkracht
uitoefenen op een nieuwe generatie historici.4 Bijzonder interessant is dan ook het

1

Van Gurp, Brabantse stoffen, 15.
Lees eveneens Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 122.
3
Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 227-239. Als afsluiter: ‘Early modern proto-industrialisation
was more an extension of a process of rural diversification and specialisation that stretched back to the later
middle ages than a revolutionary break with the past’ in Epstein, ‘Introduction. Town and country in
Europe’, 21. Het belang van instituties komt dan weer naar voor in: ‘proto-industrial continuity or pathdependence was the outcome of long-lasting institutional factors which defined the opportunity of rural
production, including the legal right for a rural manufacture to be established.’ In Epstein, ‘Introduction.
Town and country in Europe’, 23.
4
Voor recente benaderingen: Van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme en Van Bavel, ‘Early
proto-industrialization in the Low Countries?’, 1109-1165.
2
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meer geformaliseerde model van Ulrich Pfister.1 In de veronderstelling van een
statische technologie, leiden enkel een stijgende arbeids- of kapitaalinput tot een
toename van de productie. Daarom onderzocht de Zwitserse historicus voor protoindustriële regio’s, alle voorwaarden voor een stijging van het arbeidsaanbod alsook
de aanwending van kapitaal waarbij hij speciale aandacht had voor het ‘circulerend
kapitaal’ met onder andere ‘truckstelsels’, maar eveneens voor de handelscondities
(transactiekosten) en tot slot voor de rol van de overheid. Vooral zijn gedetailleerde
beschrijving van truckstelsels zijn hier van belang.2 Het bakken van brood door
vrouwelijke

familieleden van proto-industriële ondernemers

creëerde

een

toegevoegde waarde in de gezinseconomie. Het brood diende immers als
betaalmiddel voor de wevers in een context waarin onder andere door een tekort aan
liquide, uitwisselingsrelaties deel uitmaakten van de dagdagelijkse realiteit.3
Figuur 6.1. Wevers in een manufactuur

Bron: Diderot en d’Alembert, Encyclopédie, vol XI, plaat 1
Tot zover was het perspectief vooral ingegeven door een regionale focus. De nadruk
lag dan vooral op de teleologie van de economische ontwikkeling of met andere
1

Voor een synthese: Pfister, ‘A general model’, 73-92 en Pfister, ‘Proto-industrielles Wachstum’, 21-47.
Pfister, ‘Women’s bread’, 147.
3
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237.
2
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woorden, de opvolging in een bepaalde regio van één systeem door een ander. Ook
over de evolutie van de participatiegraad in de verschillende deelsectoren van de
linnennijverheid zijn al voldoende kritische en gedetailleerde studies verschenen.1
Maar hoe brachten de rurale producenten van vlas, garen en linnen hun waren aan
de man? Hadden ze zelf enig beslissingsrecht, ageerden ze als een ware homo
economicus ruralis en haalden ze bijgevolg alles uit het onderste van de
(linnen)kan? En wat met de stedelijke spinsters en wevers? Aan de andere kant van
het spectrum van het actorperspectief, waren de producenten niet meer dan kleine
pionnen in de handen van een regionale koordenkoper of kutser, die grondstoffen
leverde en afgewerkte producten afnam? In dit scenario was de boer geheel
afhankelijk van die kutser, hoefde zelfs zijn huis niet uit en kende bijgevolg weinig
van het functioneren van de markt.2 Beide uitersten van het spectrum beschrijven de
werking van enerzijds het Kaufsysteem en anderzijds het putting-out stelsel. Blijven
deze concepten het historisch handelen van de actoren beschrijven? Was er sprake
van een dominerend systeem en kwamen beiden voor. In welke mate verschraalde
de grens tussen de systemen? Meer in het licht van de centrale onderzoeksvraag,
rijst de problematiek op rond de toegang tot circuits. Kauf en Verlag bepaalden
immers de in- en output van de gezinnen. Bovendien is het van belang na te gaan
wie in welke netwerken participeerde en of er gelijkenissen bestonden tussen de
agrarische en secundaire circuits.
Een ander debat situeert zich op het concept commercialisering in de
linnennijverheid. Hoe is dit te omschrijven, wanneer er wordt vanuit gegaan dat de
hele nijverheid grotendeels exportgeoriënteerd was?3 Is er eerder sprake van een
commercial survival economy of een overlevingsstrategie waarbij huishoudens
vrijwel onder marktdwang, genoodzaakt waren zich te engageren in een economisch
kader dat merkelijk groter was dan de meest nabij gelegen markt?4 Of lag juist – en
toegegeven, de redenering is misschien kort door de bocht – de oorzaak bij het
staatsvormingsproces, waarbij de centrale staat, steeds op zoek naar meer middelen

1

Lees onder andere Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139-177, Van Isterdael,
‘Landbouwstrukturen’, 269-308, D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, D’haeseleer,
‘The linen-market of Alost’, 135-143 en Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 753-767.
2
In de Noordelijke Nederlanden ‘factoor’: Van Gurp, Brabantse stoffen, 15. Lees ook Vardi, The land and
the loom, 161.
3
Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 227-239 en ook Ogilvie en Cerman, ‘The theories of protoindustrialization’, 1-11.
4
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 112.

247

Hoofdstuk 6. Commerciële circuits in de linnennijverheid

(contanten), huishoudens stuurde naar commerciële activiteiten.1 Een andere
hypothese betrekt het verbruik bij de analyse. De revolutie van de vlijt was immers
een antwoord op de paradox tussen de dalende levensstandaard en de alsmaar rijker
wordende materiële cultuur van rurale huisgezinnen in de zeventiende en achttiende
eeuw2. Bondig gezegd, stelde Jan De Vries een evolutie in de huishoudeconomie
vast, waarbij de gezinsleden in toenemende mate harder en meer werkten om een
monetair inkomen te verkrijgen, waardoor ze opteerden om goederen op de markt
aan te schaffen voor hun basisconsumptie, waar ze voorheen nog zelf die goederen
produceerden. Zo kochten de gezinnen de diensten van timmerlui in plaats van zelf
het timmerwerk te verrichten. Belangrijk is echter dat vrouwen en kinderen een niet
te onderschatten functie hadden in de revolutie van de vlijt.3 Hun toenemende
arbeidsparticipatie in sectoren die cash geld opbrachten, vormde een noodzakelijke
voorwaarde voor dit hele proces.
In de volgende paragrafen komt eerst een theoretische bespreking van de
‘commerciële’ circuits in de linnennijverheid aan bod. Vervolgens wordt nagegaan
welke netwerken er in de praktijk bestonden. Hiervoor is een indeling volgens de
verschillende productiefasen, van zaad tot linnen, gehanteerd.
Commerciële circuits?
De mogelijkheden van lokale producenten waren beperkt om grondstof (zaad, vlas
en garen) te verwerven en goederen (vlas, garen en linnen) te verkopen.4 Een aantal
factoren bepaalde immers of men zelf vlas teelde, zelf garen spon of zelf linnen
verkocht. De toegang tot voldoende areaal om vlas te produceren, de
beschikbaarheid van arbeid voor de verschillende productiestadia, de fysieke
afstand tot potentiële afnemers enzovoort, beïnvloedden elk de capabilities van de
betrokken gezinnen. Uit hoofdstuk 4 bleek bovendien dat niet alle productiestappen
door eenzelfde gezin werden uitgevoerd en er dus ‘commerciële’ circuits
functioneerden die grondstof en goederen in een lokale economie lieten circuleren.5
1

Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 300-301. Lees vooral Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk
en Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 269-308.
2
De Vries, The industrious revolution, 10. Verder ook De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133 en De
Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205-266.
3
De Vries, The industrious revolution, 223-227. De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133. Kirby,
Child labour in Britain en Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 25.
4
Voor boeiende reflecties over commerciële circuits lees Van Damme, Antwerpse klanten, 123.
5
Hoffman, Growth in a traditional society, 25-69.
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Maar meer nog dan in een stedelijke setting, moet met de nodige nuance juist het
commerciële aspect van de rurale handel benaderd worden. Ruilhandel en
leveringen in natura waren immers schering en inslag in de landelijke economie.1
Anderzijds duidt het debat rond de proto-industrie juist op de commerciële attitude
van de participanten in de huisnijverheid en hier speciaal de linnennijverheid.2 De
toegang van een stedelijk of ruraal huishouden tot een bepaald circuit, werd niet
alleen bepaald door variabele parameters als tijds- en plaatsgebruik en aanspraak op
krediet,3 ook institutionele en sociale indicatoren oefenden hun invloed uit op de
transacties en bijhorende kosten van de beschikbare netwerken.4
Om de circuits in beeld te brengen is onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik
gemaakt van de vorderingen in de actief- en passiefzijde van rurale en stedelijke
boedels.5 Ondanks de aard van de bron, een momentopname, geven de staten van
goed heel wat informatie over sociaal-economische relaties. Toch zijn deze in grote
mate beperkt tot kredietrelaties, aangezien directe betalingen in contanten (zoals op
de markt gebeurde), vaak niet waren opgenomen.6 Andere bronnen, veelal van
normatieve aard geven dan weer het bredere kader weer waarin bepaalde circuits
voorkomen.7
In de volgende paragrafen is geopteerd voor een classificatie naar activiteit en dus
naar personen. Als synthese volgt dan een beschrijving van de onderzochte circuits,
stap voor stap en volgens het productieproces – van vlas tot linnen – waarbij de
aandacht uitgaat naar onder meer de plaats waar de participanten van verschillende
circuits elkaar ontmoeten.
Circuits in de vlashandel
Vlastelers – In se loopt deze paragraaf ietwat vooruit op de feiten. Er waren immers
belangrijke ‘commerciële’ circuits aan het werk waarin de verhandeling en de
distributie van vlaszaad, ook wel lijnzaad of tonnenzaad genoemd, werd
georganiseerd. De laatste benaming duidt reeds op het internationale karakter van
1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 239. Pfister, ‘Women’s bread’, 147.
Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 227-239.
3
Van Damme, Antwerpse klanten, 123.
4
Epstein, ‘Introduction. Town and country in Europe’, 23.
5
Waarvan 300 rurale boedels en 360 stedelijke boedels.
6
Willems, Krediet, vertrouwen, 48-49 en De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 376.
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 240. Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 111.
7
Houtman, Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, 32.
2
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deze zaadhandel die in de loop van de zeventiende eeuw vorm kreeg. Het
tonnenzaad, tonnesaet of vatzaad werd immers uit de Oostzeesteden, speciaal uit
Riga, in de Nederlanden aangevoerd. Gentse en Antwerpse handelaars verkochten
het door aan kleinere handelaars en boeren. Zo verkocht de Gentse handelaar
Bauduyn Van Der Straeten in de lente van 1686 vlaszaad aan 22 boeren uit het
Gentse hinterland.1 Boeren konden voor hun aankoop ook op sommige markten
terecht, zoals die van de Arteveldestad.2
Hoewel jarenlang onderzoek naar alle mogelijke aspecten van de linnennijverheid
misschien anders doet vermoeden, rijzen enkele vraagtekens bij de geografische en
sociaal-economische reikwijdte van de vlasteelt.3 Zowel studies naar teeltvariaties
en onderzoek naar de agrarische output van huishoudens,4 als recent naar de sociaaleconomische verschillen binnen de rurale gemeeschap op het gebied van productie,5
wijzen het primaat van de vlasteelt van de hand.
Grafiek 6.1 toont dat de vlasteelt nooit meer dan 6,5% van het beschikbare areaal
innam. Vooral broodgranen (tarwe, rogge, masteluin en spelt) bezetten heel wat
land, tot 75% in de zeventiende eeuw en ongeveer 50% in de achttiende eeuw.6 Ook
andere auteurs kwamen, na vergelijkbaar onderzoek op basis van andere bronnen,
tot eenzelfde conclusie. Rond het midden van de achttiende eeuw situeerde Danny
Lamarcq het aandeel van de vlasteelt op ongeveer 3% van de bezaaide oppervlakte
van het Land van Aalst.7 In het begin van de negentiende eeuw, was dit aandeel
toegenomen tot ongeveer 6%. Ter vergelijking: in 1796 werd het aandeel van de
vlasteelt in de roede van Tielt, in het centrum van het proto-industriële kerngebied,
op 7,5% geschat.8
Deze tentatieve benadering, los van enige geografische en sociale specificatie en
gericht op de analyse van een uitgebreid tijds- en plaatskader, doet om evidente
redenen onrecht aan het huishoudperspectief van dit onderzoek. Daarom wordt de
onderzoeksvraag herhaald op het niveau van het gezin of anders gesteld, hoeveel
huishoudens waren actief in de vlasteelt?

1

SAG, Familiepapieren, Handboeken, nr. 109.
Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 153.
3
Lees hoofdstuk 4.
4
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 276.
5
Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 293.
6
Andere granen: gerst, haver en – hoewel eigenlijk geen graansoort – boekweit. Verfplanten: wouw en
kaarde. Olieplanten: raapzaad en koolzaad. Voedergewassen: vits, erwt, boon, raap en klaver.
7
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 145.
8
Lambrecht, Een grote hoeve, 104.
2
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Grafiek 6.1. Aandeel vlasteelt in totale bewerkte oppervlakte, Land van Aalst 16051795
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Bron: Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 276
Uit de rurale databank zijn alle huishoudens gelicht, waarvan de boedels informatie
bevatten over de agrarische output. In 187 staten van goed of 62% van het totaal,
gaf de griffier of de beëdigde schatter een opsomming van de gewassen die op de
velden stonden, of de arbeid die reeds was verricht om een bepaalde teelt te zaaien.1
In de overige 38% van de boedels ontbraken die gegevens, wat echter niet betekent
dat deze gezinnen niet actief waren in de primaire sector. In deze gevallen maakte
een niet al te ijverige griffier er zich vlug van af door met een algemene notering de
waarde van de agrarische productie te schatten.
De participatiegraad in de vlasteelt bleek gedurende de onderzochte periode
gekenmerkt door een relatief stabiele ontwikkeling. In het midden van de
zeventiende eeuw waren 48% van de huishoudens vlasproducenten.2 Dit aandeel

1

23/36 in 1650-1654; 30/49 in 1700-1704; 60/95 in 1750-1754 en 74/120 in 1790-1794.
48% of 11/23 in 1650-1654; 43% of 13/30 in 1700-1704; 43% of 26/60 in 1750-1754 en 43% of 32/74 in
1790-1794. Zie eveneens hoofdstuk 4.

2
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bleef gedurende de hele achttiende eeuw hangen op 43%.1 Gemiddeld 44% van de
huishoudens waren spelers op de lijnzaadmarkt en de oppervlakte die zij bewerkten,
was relatief klein.
Om een beeld te schetsen van de netwerken waarin de vlastelers actief waren, hoe
partieel en onvolledig dit ook moge zijn, werden alle transacties uit de databank met
betrekking tot lijnzaad gepuurd. Slechts twintig van de meer dan 2500 transacties of
0,8%, zijn gerelateerd aan de verhandeling van dit zaad.2 Zelfs met de beperkte
verspreiding van de teelt in het achterhoofd, is dit een zeer laag aandeel en vraagt
dan ook een verdere duiding.
In het midden van de zeventiende eeuw traden voornamelijk Aalsterse handelaars
en hun collega’s uit Dendermonde op als leveranciers van lijnzaad voor de telers
van de regio. In de Ajuinenstad lijkt er zelfs sprake van een dominante positie van
een bepaalde familie. Zo handelden zowel Anthon Carrite als Peter Carrite met
boeren uit Hofstade. Beide Aalstenaars waren vermoedelijk familie, woonden in
dezelfde straat en behoorden volgens het huisgeld tot de meest vermogende
burgers.3 Zo betaalde Anthon Carrite 2,7 keer meer belasting als de Aalstenaar die
de mediaanwaarde van alle belastingsbetalers ophoestte, maar wel 1,3 keer minder
dan iemand op percentiel 90. Peter Carrite droeg zelfs 5 keer meer af dan de
doorsnee-Aalstenaar en nog 1,4 keer meer als de ‘rijke Aalstenaar’ op percentpunt
90.4 Ook uit de stedelijke staten van goed bleek de sociaal-economische draagkracht
van de Aalsterse lijnzaadhandelaars. In de vier onderzochte periodes kwamen vijf
boedels voor, waarvan het sterfhuis of de langstlevende ook houder(igge) genoemd,
actief was als zaadkoopman.5 Francois De Poortere bezat drie boten en zijn
handelsnetwerk reikte tot in Antwerpen en Temse.6 Daar kocht hij naast lijnzaad
ook grote hoeveelheden graan op. Zo was hij aan Antwerpenaar Pieter Couck niet
minder

dan

6900

gulden

schuldig

1

voor

‘graen,

lijnsaet

en

andere

In zijn studie over de sociaal-economische geschiedenis van Hofstade, berekende Jozef De Brouwer
eveneens op basis van staten van goed, de participatiegraad van huishoudens in de vlasteelt. Voor de periode
1638-1650 (27 boedels) kwam hij uit op 70%, voor 1651-1700 (66 boedels) op 76%, voor 1701-1750 (86
boedels) op 80% en voor 1751-1795 (78 boedels) op 82%. Vermoedelijk baseerde hij deze cijfers op de
aanwezigheid van vlas in de boedels en niet op de expliciete vermelding van vlasgaarden. De Brouwer, ‘Zo
groeide Hofstade’, 159-160. Lees eveneens Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 274-278 en Lamarcq, ‘Een
kwantitatieve benadering’, 139-177.
2
Databank.
3
Ze woonden in de Pontstraat.
4
SAA, Oud Archief Aalst, huisgelden, nrs. 264-282.
5
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nrs. 1774-1778; 1816-1819; 1866-1870 en 1906-1912, Martinne
Van Den Beginne 1651, Joanna De Raed 1652, Sevaes Moens 1752, Jan Baptist De Clerck 1792 en Isabella
Horion 1794.
6
Deze koopman komt uitgebreid aan bod in Vermoesen, ‘Van transporteur tot handelaar?’, ter perse.

252

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

coopmanschappen’.1 In de stedelijke belastinglijst bekleedde De Poortere een
prominente plaats: hij betaalde vijf keer meer dan het doorsnee-huishoudhoofd en
anderhalve keer meer dan de ‘rijke Aalstenaar’ op percentiel 90.
Daarnaast waren er handelaars die in combinatie met hunne commercie ook andere,
plaatsgebonden activiteiten uitoefenden. Servaes Moens was lijnzaadkoopman,
eveneens handelaar in leder én huidevetter.2 Dit geldt eveneens voor Joannes
Jacobus Van Den Bossche een vermogende bleker en textielkoopman.3 Ook Moens
en Van Den Bossche betaalden meer huisgeld dan de doorsnee-Aalstenaar en
bovendien de eerste net minder en de tweede iets meer dan de ‘rijke Aalstenaar’ op
percentiel 90.
Niet alleen de (aan)koop van vlaszaad werd in de boedels geregistreerd. Rond 1653
had Aeriaen Byl een ‘accort van lijnsaet te saeyen’ afgesloten met Joos Van
Hauwe.4 Het was dan ook een courant gebruik dat een meer vermogende boer het
land van een andere boer prepareerde.5 Ook rond het midden van de achttiende
eeuw zijn talrijke verwijzingen naar dit gebruik op te sporen.6 Guilielmus
Beeckman was aan Peter Diericx geld schuldig omdat deze laatste vijftig roeden
land had ‘geprepareert om te saeyen met lijnsaet’.7 Peter Diericx beschikte over een
uitgebreid netwerk en leverde eveneens aan andere boeren het nodige zaad.8 Een
gelijkaardige vermelding is te lezen in de boedel van Peter Van Caeckenberghe die
aan Peter De Valck geld moest voor de ‘huer van een dagwandt salvo justo landt tot
het saeyen van lijnsaet’.9 De gelijkenissen met de netwerken van de paardenboeren,
beschreven in het vorige hoofdstuk, zijn dan ook frappant.

1

Over Pieter Couck is verder geen informatie gevonden, zie Thijs, Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’, 459-464
en Degryse, De Antwerpse fortuinen, bijlage 1. SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1775, Martinne
Van Den Beginne 1651.
2
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1868, Servaes Moens 1752.
3
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1912, Isabella Horion 1794. De gecombineerde verhandeling
van grondstoffen en afgewerkte producten was een courant gebruik, lees daarvoor Van Gurp, Brabantse
stoffen,153-154.
4
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 10, Catherina Van Nerveels 1654.
5
Hoffman, Growth in a traditional society, 37-38. Lambrecht, Een grote hoeve en Lambrecht, ‘Reciprocal
exchange’, 241-242. Lees eveneens Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam en Brusse, Overleven door
ondernemen.
6
Over de commerciële circuits die actief waren rond de eeuwwisseling, geven de bronnen weinig informatie
prijs. De algemene malaise die de regio in deze periode trof, had blijkbaar zijn weg tot in de boedels
gevonden.
7
SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nr. 63, Marie Van Driessche 1752.
8
SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nr. 63, Elisabeth Boeyckens 1752.
9
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 112, Peter Van Caeckenberghe 1754.
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Dat familierelaties in de vroegmoderne rurale economie een wezenlijk kenmerk
vormen, tonen ook de transacties aan.1 Een aantal leveranciers van vlaszaad
behoorde immers tot de directe familie van de vlastelers. Adriaen Lievens had
schulden bij zijn schoonvader voor de aankoop van lijnzaad, Judocus Van Mol bij
Jacobus Van Mol enzovoort.2
Figuur 6.2. De Grote Markt, Aalst 1629

Bron: Filips De Dijn, Stadsgezicht Aalst, 1629, Aalst Sint-Jozefscollege
Wat gebeurde er nu met het vlas van de Aalsterse boeren? Een deel ervan was zeker
bestemd voor de eigen consumptie, hier in de betekenis van het verbruik als half
afgewerkt product.3 Het was dan ook uitzonderlijk dat een teler niet zelf een deel
van zijn vlas bookte, zwingelde of hekelde. Een grote hoeveelheid kwam eveneens
op de ‘markt’ terecht. Het is echter onmogelijk dit kwantitatief te benaderen.
Weliswaar zijn er voldoende gegevens om de grootte van de Aalsterse vlasmarkt te

1

Krausman Ben-Amos, ‘Reciprocal bonding’, 291-312. Lees eveneens Sabean, Property, production and
family en Sabean, Kinship in Neckarhausen. Als ook Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 239. Pfister, ‘Work
roles’, 83. Pfister, ‘The proto-industrial household economy’, 201.
2
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nrs. 1369-1370, Adriana De Greve 1750 en Adriaen
Lievens 1751.
3
D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 230: bijlage, tabel 3.
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schatten, maar andere circuits zijn moeilijker cijfermatig te beschrijven.1 Andere,
vooral rurale markten slorpten immers een deel van de productie op. Zo
frequenteerden rurale telers eveneens de markten van Herzele, Wetteren en
Wichelen.2

Daarnaast

verkochten de

boeren

hun

vlas

rechtstreeks

aan

3

‘vlasbewerkers’ of kooplui. Bijzonder aan deze transacties, zoals Thijs Lambrecht
op basis van memorieboeken aantoonde, was het kredietaspect. In het WestVlaamse Markegem kochten kleine boeren het nodige vlas dat ze zelf niet konden
telen, aan van een rijke boer. Dit gebeurde op krediet met de belofte de schuld met
toekomstige arbeid af te lossen.4 Rond het midden van de achttiende eeuw was in de
Aalsterse regio Cornelis Van Nuffel nog steeds geld schuldig aan Peeter Pijl voor
de ‘koopsomme van ene partije vlasch gestaen hebbende op de partije landt
genaempt de drooghweide’.5
Vlasbewerkers – De participatiegraad in de vlasverwerking, de bereiding van het
vlas om het ‘spinklaar’ te maken, ligt bij vergelijking met de vlasteelt een heel stuk
hoger. In de eerste proefperiode hadden 67% van de onderzochte huishoudens
werktuigen om vlas te bewerken.6 Dit aandeel daalde evenwel tot 57% rond 1700,
maar steeg terug naar 64% (1750) en 63% (1790) in de achttiende eeuw.7 Onder de
vlasbewerkers horen steevast de eigen telers, die een deel van de productie voor
eigen gebruik achter hielden. Vermoedelijk bezaten de grotere telers eigen
rootputten, waar het vlas zes tot tien dagen rustte tot het gaar was.8 Omdat niet alle
boeren over dergelijke putten beschikten, maakten ze gebruik van de faciliteiten van
dorpsgenoten.9

1

Lees over de ontwikkeling van de Aalterse vlasmarkt: D’haeseleer, Proto-industrialisering van de
vlasnijverheid, 175-177 en D’haeseleer, ‘The linen-market of Alost’, 135-143. Zie ook verder in het
hoofdstuk.
2
ARA, Centrale overheidsinstellingen, Jointe voor de besturen en de subsidies, nr. 604, tabel K 3°.
3
Vlas voor verkoop op de markt, zowel stedelijke markten als aan kooplui was zelden bewerkt, zie
Lambrecht, Een grote hoeve, 105.
4
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 245.
5
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 17, Joanna Dhaese 1752.
6
Zoals een bookhamer, streep, zwingel of zwingelberd en hekel.
7
67% of 22/33 in 1650-1654; 57% of 26/46 in 1700-1704; 64% of 58/90 in 1750-1754 en 63% of 65/104 in
1790-1794. Lees eveneens hoofdstuk 4.
8
De Brouwer, ‘Aanvullende familiale bedrijvigheden’, 273-277 en De Brouwer, ‘De staten van goed’, 35-48.
9
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 17, Merten Clopterop en Barbara Everaert 1751. Zij
waren geld schuldig aan Jan Van Hauwermeiren voor het ‘roten van vlasch’. Evenals SAA, Oud Archief
Hofstade, staten van goed, nr. 17, Adriaen De Bruyne 1751: aan Jan Baptist De Beul.
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Het staat vast dat de regionale vlasproductie zelden aan de lokale vraag kon
voldoen.1 Niet het Land van Aalst, maar onder andere het Land van Waas en de
streek rond Dendermonde stonden bekend als belangrijke vlasproducerende
regio’s.2 Daarnaast was de opbrengst van vooral kleine, lokale vlastelers te gering
om aan de eigen behoeften te voldoen, vooral wanneer externe factoren van
klimatologische of militaire aard meespeelden.3 Maar welke circuits gebruikten de
vlasbewerkers die niet zelf teelden om aan hun grondstof te geraken? Uit eigentijdse
verslagen blijkt dat de aanvoer en de distributie van vlas voornamelijk via stedelijke
en rurale markten verliepen.4 In de regio waren de vlasmarkten van Aalst,
Dendermonde, Herzele en Wetteren van belang. Vermoedelijk frequenteerden de
boeren deze markten, vermits de boedels maar een beperkt aantal verwijzingen naar
de aankoop van vlas bevatten.5 Een transactie en meer bepaald een vordering in een
staat van goed houdt immers steeds een vorm van krediet in zich.6 Een aankoop op
de markt gebeurde daarentegen direct en in contanten.7
Zoals de vorige paragraaf echter aantoont, kochten vlasbewerkers hun waren
eveneens rechtstreeks bij de lokale, grote vlasproducent. Volgens Thijs Lambrecht
verkozen vlasbewerkers deze transacties boven bijvoorbeeld de aankoop bij
stedelijke vlashandelaars, omdat de prijzen lager waren en bovendien op krediet
konden worden betaald.8 Meer vermogende boeren zoals Hendrick Dierickx die op
basis van de belastinglijst of setting van Gijzegem tot de tien percent rijkste
inwoners behoorde,9 leverde een half dagwandt vlasch aan mede-inwoner Jan
Baptist Van Keer.10 Ook Niclaes Ysels kocht vlas en graan van zijn dorpsgenoot
Judocus Van Caeckenberghe, percentiel negentig op de setting van het jaar 1749 en
dus behorend tot de 10% rijkste inwoners.11 Naast dorpsgenoten en buren traden
ook familieleden op als vlasleveranciers.12 Memorieboeken wijzen eveneens op het
1

Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 763.
Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 153-154.
3
Lambrecht, Een grote hoeve, 106.
4
D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 167-179 en Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’,
153-154.
5
0,6% van alle transacties.
6
Willems, Krediet, vertrouwen, 40-51.
7
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 241 en 245-246 en De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad
Aalst, II, 376. Willems, Krediet, vertrouwen, 49 en 125. Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 111.
8
Lambrecht, Een grote hoeve, 105.
9
SAA, Oud Archief Gijzegem, settingen, nr. 17.
10
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 134, Jan Baptist Van Keer 1791.
11
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 127, Marie Blancquaert 1753.
12
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 17, Merten Clopterop en Barbara Everaert 1751. Merten
Clopterop kocht van zijn buur, Peter Pannecoeck de opbrengst van een vlaschaard, Hofstade 1750.
2
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gebruik van vlas als betaalmiddel aan knechten en meiden. Zo schreef een boer uit
Oetingen1: ‘1715. Den 10 meeius is commen Clara voor de somme van 19 gulden,
eenen steen vlas, sestien hellen smal leijwaert, een paer schoenen, een paer
platijnen, eene grouwen voorschoot en eenen blauwen’.2
Buiten de lokale producenten, zorgden eveneens stedelijke handelaars voor de
aanvoer en de bevoorrading via de markt van vlas. Onder meer Hendrick Van
Hassche die behoorde tot de toplaag van de Aalsterse samenleving, hij betaalde
meer huisgeld dan de ‘rijke Aalstenaar’ op percentiel 90, dreef handel in granen, in
vlas en in garen.3 Hij beschikte bovendien over voldoende ruimte om de goederen te
stockeren, zoals in zijn opslagplaatsen te Aalst en te Ninove. Spijtig genoeg geven
de bronnen geen informatie over zijn afzetmarkt. Dit is echter wel het geval voor
Laureys Boone, een vermogende textielkoopman die onder andere laken opkocht te
Oudenaarde en die in het Aalsterse aan de man bracht.4 In zijn handboek stonden
voor meer dan 2000 gulden schulden open voor de levering van lakens, vlas en
garen. Daarbovenop kwam nog een bedrag van 3064 gulden van differente personen
die caduc bleven, waarvan dus niet duidelijk was of het geld nog kon gerecupereerd
worden. Naast de omvang van de schulden en tegoeden, wijzen ook andere boedels
op zijn uitgebreid stedelijk en ruraal netwerk. De staat van goed van Aalstenaar
Adriaen Diericx maakt immers melding van de aankoop van vlas voor vier gulden
en 10 stuivers bij Laureys Boone.5 Het tijdsinterval tussen de opmaak van beide
boedels, doet vermoeden dat Adriaen ressorteerde onder de wanbetalers.
Over de stedelijke arbeidsinput in de vlasverwerking is het vooralsnog gissen. Het
verschilt met het platteland immers op het niveau van de specialisatie. Meer dan in
rurale gebieden lijken er mannen én vrouwen zich periodiek toe te leggen op
bijvoorbeeld het hekelen.6 Op het platteland daarentegen, werden de taken verdeeld
over de familieleden, kinderen inbegrepen en wanneer beschikbaar, over inwonend

1

Jacobus Timmermans woonde in Oetingen, in het Pajottenland (ten zuidoosten van Aalst).
Lindemans, ‘Uit het memorieboek’, 283.
3
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1774, Hendrick Van Hassche 1650. Hij betaalde 4,75 gulden
huisgeld tegenover 3,5 gulden voor de ‘rijke Aalstenaar’.
4
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1819, Laureys Boone 1704. Hij droeg 1 gulden huisgeld af,
tegenover 0,75 voor de doorsnee-Aalstenaar. Toch behoorde hij niet tot de toplaag van de stedelijke
samenleving: bij betaalde slechts een derde van het huisgeld van de ‘rijke Aalstenaar’ op percentiel 90.
5
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1817, Adriaen Diericx 1702.
6
Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 153.
2
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dienstpersoneel.1 De knechten of meiden ontvingen daarvoor extra ‘loon’, in cash of
in natura.2 Minder frequent dan op de grote hoeves van Kust-Vlaanderen, was er
sprake van het gebruik van dagloners voor specifieke taken in de huisnijverheid.3
Vaak werkten ze enkele dagen op een grote hoeve om in ruil voor hun arbeid,
gemaakte schulden af te lossen.4 Op 21 januari 1725 maakte Joannes Moens,
brouwer en paardenboer uit Herzele, zijn afrekening met smid Philip van den
Bogaert.5 Na de berekening ‘van alle pretensen van weers kanten soo wel van
leveringhe van bier als hij van smeden’, werd het verschil tussen beide bepaald. In
de passiva stonden niet alleen de ‘arbeid van smeden’, maar eveneens de tien dagen
zwingelen die de dochter van de smid voor Moens had uitgevoerd. De uitbesteding
van arbeid ressorteerde dan ook tot de gezinsstrategieën om commerciële relaties te
ondersteunen. Aangekochte diensten en goederen of bepaalde kredietrelaties werden
door de inzet van familieleden terugbetaald.6
Spinsters – Het handelt hier over een bij uitstek vrouwelijke arbeid.7 In de telling
van 1738 schrijft de griffier van Erembodegem niet mis te verstaan ‘de spinnessen
van gaeren die in de voors. prochie bestaen (…) van vijf honderdt, de leerlinghe
daeronder begrepen’.8 De boedels lijken dit te bevestigen: in het midden van de
zeventiende eeuw waren in ongeveer de helft van de rurale staten van goed, één of
meerdere spinnewielen opgenomen.9 Dit aandeel daalde lichtjes tot 46% rond 1700
en steeg opnieuw naar 66% in het midden van de achttiende eeuw. Naar het einde
van het ancien regime toe zakte het cijfer opnieuw naar 43%. De werkelijke
participatie van vrouwen aan het spinproces lag vermoedelijk veel hoger dan de
boedels aangeven, onder meer omdat de meeste minuten wel melding maken van
spinnewielen, maar niet van het exacte aantal. Hoe dan ook, andere bronnen geven
1

Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 25 en Lambrecht, ‘Slave to the wage’,
35-37.
2
Bovyn, ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens’, 57.
3
Slechts een maal is er een verwijzing naar ‘arbeid van hekelen’ en niet toevallig was het een ‘arme
huishouden’ dat nog geld verwachtte. SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1334, Catlijn
Moock 1702.
4
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 242-246.
5
Bovyn, ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens’, 43.
6
Hoffman, Growth in a traditional society, 40 en Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 242.
7
Lees anderzijds de bijdragen van Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 24-50
en Van Nederveen Meerkerk, Vrouwen en loonarbeid, waarin eveneens de participatie van jongens worden
besproken. Zie ook Lambrecht, Een grote hoeve, 109. Zie ook Ogilvie, A bitter living.
8
SAA, Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739, nr. 1700. Op een totale bevolking van ca. 2200.
9
Databank: in absolute cijfers voor 1650-1654 17/33; 1700-1704 21/46; voor 1750-1754 59/90 en voor
1790-1794 45/104.
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weinig ruimte tot discussie over de participatiegraad.1 Het percentage spinsters
tegenover de totale vrouwelijke bevolking van enkele dorpen rond 1738 spreekt
boekdelen: Erembodegem 79%, Gontrode en Landskouter 91%.2 Rond 1764 was dit
in Erwetegem 94%, Godveerdegem 96%, Grotenberge 86%, Wijnhuize 83%,
enzovoort. Minimaal twee derden tot zelfs de hele vrouwelijke populatie in
bepaalde dorpen zoals Teralfene spinden.
Slechts bij hoge uitzondering combineerden rurale huishoudens het spinnen niet met
de vlasbewerking, waardoor van eventuele aparte, in de betekenis van afzonderlijk
functionerende ‘commerciële’ circuits voor de toelevering van gezwingeld of
gehekeld vlas nauwelijks sprake is. Dit is echter geheel tegengesteld in de stedelijke
setting, waar spinsters zich via andere ‘commerciële’ circuits moesten bevoorraden.
In de eerste steekproef kwamen in 26% van de boedels één of meerdere
spinnewielen voor.3 Rond 1700 was dit aandeel gezakt tot 13%. Doorheen de
achttiende eeuw bleef het aandeel van boedels met spinnewiel stabiel, op ongeveer
13% in het midden van de eeuw en klokte uiteindelijk af op 14% op het einde van
het ancien regime. In de telling uit het jaar IV (1796) gaven veertien vrouwen zich
als spinsters op. Daarnaast waren er eveneens vijf mannen die spinden.4
Uit de staten van goed blijkt eveneens dat slechts een klein aantal van deze
spinsters, ook de voorbereidende taken zoals het hekelen op zich namen. Rond 1650
was dit ongeveer 13%, rond 1700 33%, in het midden van de achttiende eeuw 23%
en in de laatste proefperiode 33%, wat duidt op de reeds vermelde hogere, stedelijke
specialisatiegraad in het productieproces van garen.5
De boedels uit de achttiende eeuw schetsen rekening houdend met hun beperktheid,
een beeld van de toegang van stedelijke spinsters tot enkele circuits.6 Uit de
afwezigheid van grondstofkosten en van inkomsten uit leveringen aan kopers in het
merendeel van de boedels (argumentum ex silentio), kan afgeleid worden dat ze
voornamelijk actief waren op de Aalsterse vlasmarkt. Zoals op de meeste

1

SAA, Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739, nr. 1681, synthese.
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 149. Teralfene behoorde tot de meierij Erembodegem.
3
26% of 15/58 in 1650-1654; 13% of 9/68 in 1700-1704; 13% of 13/104 in 1750-1754 en 14% of 18/129 in
1790-1794.
4
De Belder, Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 1212.
5
13% of 2/15 in 1650-1654; 33% of 3/9 in 1700-1704; 23% of 3/13 in 1750-1754 en 33% of 6/18 in 17901794.
6
In tegenstelling tot Liana Vardi die aan spinsters een ‘subsidiary role’ toeschrijft, wil dit onderzoek ten
volle het belang van de netwerken van spinsters benadrukken. Lees onder andere Vardi, The Land and the
Loom, 132. Vooral het werk van Gay L. Gullickson heeft de functie van vrouwen in de huisnijverheid voor
het voetlicht gebracht. Lees Gullickson, Spinners and weavers.
2
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marktplaatsen het geval was, werden de transacties in cash bezegeld. Hierdoor zijn
er dan ook geen sporen terug te vinden in de staten van goed.1 De stedelijke markt
was dan ook de plaats waar ze gezwingeld vlas en werkgaren opkochten en hun
handgesponnen garen verkochten.2 Bovendien wijzen de frequente vermeldingen
van garen in stock, op de volle eigendom van de vrucht van hun arbeid en op het
functioneren van een koopsysteem.3 In het Verlagsystem zouden de boedels immers
lonen vermelden en waren de garen in het bezit van de kooplui.
Op die Aalsterse markt kocht Frans Ignatius Schoonjans grote partijen garen,
waarna hij ze vervolgens door lokale producenten liet ‘opwerken’ of veredelen.4 In
zijn boedel komen enkel schulden voor aan Joannes Smet voor het ‘sorteren’ en aan
Godefredius Hochten, een uit Arnhem afkomstige koopman-verver uit de
Pontstraat, voor het ‘verven’, maar (loon)kosten aan spinsters ontbreken.5 De
opgewerkte garen vonden daarna een afzetmarkt in Brabant. Zowel de Brusselse
koopman Stoofs als een koopvrouw uit Leuven kochten voor honderden gulden
veredelde garen.6 Eenzelfde patroon kenmerkt het netwerk van Joannes Jacobus
Van Den Bossche (koopman én bleker), die zijn waren opkocht op de markt en
daarna verkocht aan een zekere Dondelet uit Mechelen voor 171,5 gulden.7
Reynier Reynequyn kocht in Antwerpen grote hoeveelheden werkgaren (gehekeld
vlas) aan,8 bijvoorbeeld van Henderick Vermanderen of van Jan De Veylder en
leverde deze ‘menigvuldighe werkskens en gaeren’ aan talrijke vrouwen uit de
Denderstad.9 In dit netwerk lijken eveneens enkele tussenpersonen of kutsers actief
te zijn, die vertrouwd met de omgeving, op het lokale niveau de vertakkingen van
het uitgebreide handelsnet van de koopman-ondernemer beheersten. In Aalst zelf
vervulden voornamelijk vrouwen deze functie, zo verkocht Isabella Van Der Borght
uit de Kattestraat haar garen aan Joanna Caudron.10

1

Willems, Krediet, vertrouwen, 125-132.
Dit was eveneens het geval voor de Gentse vlas- en garenmarkt. Lees daarvoor Bastin, ‘De Gentse
lijnwaadmarkt’, 154.
3
Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 301.
4
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1870, Frans Ignatius Schoonjans 1754.
5
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1870, Joanna Petronella Van Den Brande 1754.
6
Deze gerichtheid naar Brabant als afzetmarkt moet in de nabije toekomst zeker verder uitgediept worden. Er
zijn bovendien gelijkenissen met onder andere de hopteelt, lees daarvoor Aerts, ‘Hop en bier’, 101-126.
7
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1912, Isabella Horion 1794.
8
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Marie Dhallijne 1750.
9
Het lijkt aannemelijk dat Henderick Vermanderen kan geassocieerd worden met de familie Vermanden,
waarvan Domenicus Vermanden een garenfabrikant en bleker was. Lees daarvoor Thijs, Van ‘werkwinkel’
tot ‘fabriek’, 293 evenals Degryse, De Antwerpse fortuinen, bijlage 1.
10
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Isabella Van Der Borght 1750.
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Zowel Frans Ignatius Schoonjans, Reynier Reynequyn als Joannes Jacobus Van
Den Bossche behoorden tot de vermogende burgers van de Denderstad. Rond 1750
betaalde Schoonjans dubbel zoveel huisgeld als de doorsnee-Aalstenaar.1
Reynequyn droeg zelfs driemaal zoveel huisgeld af.2 Beide bevonden zich wel
onder de grens van het percentiel 90 die in het midden van de achttiende eeuw op
drie gulden is vastgelegd. Aan het einde van het ancien regime ressorteerde Van
Den Bossche zonder twijfel tot de absolute top van de stedelijke maatschappij. Zijn
huisgeld bedroeg meer dan vijf en halve keer meer dan de stadsmediaan en hij
betaalde zelfs twee gulden vijf stuivers meer dan de ‘rijke Aalstenaar’.3 Of het
verschil in sociale positie tussen Van Den Bossche en de anderen een afspiegeling
vormt van de transformaties in de tweede helft van de achttiende eeuw, is op dit
ogenblik nog niet duidelijk. Het aantal observaties is te klein om van een groeiende
economische macht van de kooplui gewag te maken.
Over de aanwezigheid van kutsers, voorkopers of koordenkopers op het platteland
lopen de meningen enigszins uiteen. Zowel Peter D’haeseleer als Danny Lamarcq
wijzen het bestaan van deze rurale middelaars in de onderzochte regio van de hand.4
Hun actieterrein was voornamelijk beperkt tot de grote Gentse linnenmarkt en haar
hinterland.5 Toch verraden normatieve bronnen eveneens hun aanwezigheid op de
Aalsterse markt, zoals verder zal blijken.6
In ieder geval geven de rurale boedels geen inkijk in de verkoop van garen. Slechts
eenmaal koopt een zekere ‘Lauwerijs N. gaerenkoper’ een partij van Anthon Van
Wezemael, tijdens de ‘publiecke venditie’ of openbare verkoop van een deel van de
inboedel.7 Het is echter veelzeggend dat de griffier de achternaam van deze koper
schuldig bleef. Indien het werkelijk een middelman betrof, kan immers van de
naambekendheid uitgegaan worden! De rurale productie van garen ging

1

Respectievelijk 1,5 gulden en 0,75 gulden.
Reynequyn betaalde 2,25 gulden, de stadsmediaan bedroeg 0,75 gulden.
3
De stadsmediaan bedroeg 2 gulden en de waarde van het huisgeld op percentiel 90, 9 gulden. Van Den
Bossche betaalde 11,25 gulden.
4
D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 147-148 en Lamarcq, ‘Een kwantitatieve
benadering’, 150-151.
5
Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 150.
6
Aan de Universiteit Antwerpen voert Laura Van Aert onderzoek naar onder andere het belang van
vrouwelijke tussenpersonen in de kantsector van het vroegmoderne Antwerpen. Lees bijvoorbeeld Van Aert,
Leven of overleven. De problematiek rond middelaars wordt verder in de tekst uitgewerkt.
7
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 17, Barbara Vercruissen 1752. Op dit ogenblik staat het
onderzoek naar onder meer tweedehandscircuits in de spreekwoordelijke kinderschoenen. Hoewel de
‘vendities’ niet exhaustief zijn onderzocht, blijken ze echter van onschatbare waarde voor nieuw onderzoek
naar onder andere verbruik en handelsnetwerken. Lees hoofdstuk 7.
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voornamelijk naar de eigen wevers en overschotten kwamen op de lokale stedelijke
en landelijke markten terecht.1
Spinsters konden er eveneens voor opteren hun waren aan lokale, stedelijke
detailhandelaren te verkopen.2 Het leek immers voordelig om onafhankelijk van de
kooplieden en los van de periodiciteit van de markt, een constante afzetmarkt aan te
boren.3 In 1790 berekende winkelier Leonardus De Coster, na het overlijden van
zijn vrouw, het saldo van de jarenlange transacties met zijn buurvrouw voor de
levering van garen.4 Hieruit blijkt echter dat deze leveringen vooral op krediet
gebeurden en spinsters of kutsers niet direct over contanten konden beschikken.
Het argument van de voortdurende beschikbaarheid is eveneens van toepassing op
de vele stedelijke en rurale herbergen.5 Aan het einde van de achttiende eeuw
kwamen een kwart van de vermelde spinnewielen in de boedels van herbergiers
voor.6 In deze periode combineerde een herbergiersfamilie de uitbating van hun
afspanning in de Kattestraat zelfs met het houden van een garenwinkel.7 Ook de
normatieve bronnen wijzen op het belang van de herbergen als plaats van
economische transacties, ‘…geene sacken graan…bij eenighe cooplieden ofte
herbergiers gekocht…’.8
Tenslotte lijkt het evident dat er eveneens directe transacties bestonden tussen
spinsters en wevers, zeker op het platteland waar minstens drie kwart van de
wevende huishoudens eveneens spinden.9 In de stad daarentegen lag dat aandeel,
over de hele periode beschouwd merkelijk lager, op ongeveer 31%. In de volgende
paragraaf wordt dan ook gefocust op de circuits die stedelijke wevers aanwendden
voor de aanschaf van grondstoffen. Vervolgens gaat het onderzoek dieper in op de
1

D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 175-177.
Lees eveneens Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 153-155 en Willems, Krediet, vertrouwen.
3
Over de zaterdagse vlas- en garenmarkt: ‘… alle voorcopers commende van buyten deselve stede sullen
vermooghen beginnen te coopen ter merckt van Baefmisse tot half meert van neghen uren voor noene ende
van half meert tot Baefmisse tot (sic) half uren acht ende dat de cooplieden binnen deser stede wesende
sullen moghen coopen een half uren voor de afsetenen’.
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 124 r°, 12 januari 1682 en herhalingen.
4
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1906, Joanna Caroline De Man 1790. Beide woonden in de
Nieuwstraat.
5
Rooijakkers, ‘Opereren op het snijpunt van culturen’, 249. Over herbergiers: ‘Zij distribueren, evenals de
officiële makelaars, kennis (geneeswijzen, nieuwsberichten) en goederen (prenten, boekjes, liedbladen) of
beheren cruciale informatiepunten (herberg, markt, kermis). Het vermogen om deze, niet van boven
gesanctioneerde media te hanteren, maakt hen bijzonder invloedrijk.’
6
Databank.
7
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1906, Aldegonde Caroline De Schutter 1790.
8
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 159 r°, 7 november 1688 en herhalingen.
9
Bron Databank: 86% voor 1700-1704; 75% voor 1750-1754 en 77% voor 1790-1794. Voor de eerste
proefperiode kwam dit aandeel op 33% uit, maar omwille van het kleine aantal boedels werd dit cijfer niet
weerhouden.
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afzetmarkt van stedelijke en rurale wevers en als laatste punt, wordt de al te vaak
onderbelichte kanthandel besproken.
Circuits in de linnen- en kanthandel
Wevers – Hoe kwamen de Aalsterse wevers die het zonder spinnende vrouw of
dochter moesten stellen aan hun garen?1 Vooraleer hier dieper op in te gaan, is het
van belang te benadrukken – niet in het minst om te nuanceren – dat de
linnenproductie in de stad zelf of beter het aantal wevers, gedurende de onderzochte
periode verminderde. Althans, dat lijken de boedels te insinueren, aangezien het
aandeel staten van goed met vermelding van weefgetouw afnam van 10% in de
eerste onderzochte periode (1650-1654) tot 6% rond 1700.2
Grafiek 6.2. Aandeel stedelijke en rurale boedels met vermelding weefgetouw,
Aalst, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
25
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In de tweede helft van de achttiende eeuw leek de nijverheid in de Ajuinenstad
vrijwel weggevaagd te zijn, met respectievelijk een aandeel van 2% en 1% voor de

1
2

Lees eveneens Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 296.
Databank.
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laatste twee vijfjarige periodes (zie grafiek 6.2).1 Ook in de nijverheidstelling uit
1738 en in de enquête uit het jaar IV (1796) wordt de vrije val van de Aalsterse
linnenweverij geschetst. In 1738 waren 31 meesters; 6 gezellen; 4 leerjongens en 4
knechten aan het werk.2 Daartegenover gaven zich in 1796 slechts 4 mannen als
wever op.3
Een mogelijke verklaring kan de infiltratie van nieuwe ondernemers in het stedelijk
weefsel zijn. In 1773 vroegen twee ondernemers uit Charleroi, François Devillers en
Pierre Ligot, aan het stadsbestuur de toestemming om een bedrijf met meerdere
getouwen (volgens Hendrik Strijpens twaalf) te mogen oprichten (zie figuur 6.1).4
Vijftien jaar later draaiden er zes indiennefabrieken in de stad, die in 1804 vijftig
arbeiders te werk stelden.5 Het spreekt dan ook voor zich dat deze concentratiegolf
een impact had op de verspreiding van weefgetouwen in de stad.
Grafiek 6.3. Huisgeld van wevers, Aalst 1650-1790

Bron: databank

1

De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 274-278. De auteurs vermelden dat de laatste
keure van de linnenwevers dateert van 28 juni 1651.
2
SAA, Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739, nr. 1683, Aalst.
3
De Belder, Jaspers en Stevens, Arbeid en tewerkstelling, 1212.
4
De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 559-560 en Strijpens, Aalsterse fundamenten, 20.
5
Strijpens, Aalsterse fundamenten, 20 en Ghysens, ‘Vademecum van het beroepsleven’, 211-358.
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Een tweede verklaring kan gezocht worden in de conjunctuur.1 Indien de stedelijke
linnenwevers in die mate verpauperden, is de kans groot dat ze niet in het
bronnenbestand terecht kwamen. Er is immers al voldoende gewezen op de ruis in
boedels naar de meer vermogende kant van de samenleving.2 De relatieve daling
van het aandeel wevende huishoudens in de boedels (grafiek 6.2) en de absolute
afname van het aantal wevers, zoals blijkt uit de tellingen uit 1738 en 1796, zijn
echter moeilijk te vergelijken met de gegevens uit grafiek 6.3.
De grafiek bevat alle huisgelden van de uit de boedels gekende stedelijke wevers.
Ook de stadsmediaan en de waarde van het huisgeld van de ‘rijke Aalstenaar’
(percentiel 90), zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat in de vier periodes, het
individuele huisgeld van de wevers schommelde tussen twee stuivers en anderhalve
gulden. Rond het midden van de zeventiende eeuw, was er geen enkele wever die
meer dan één gulden betaalde. Daartegenover droegen in de tweede periode (17001704) twee wevende gezinnen meer dan één gulden af. Ook Fransiscus Hofman
werd aan het einde van het ancien regime op anderhalve gulden getaxeerd.
Rond 1650 kwam geen enkele stedelijke wever boven de stadsmediaan uit. Dit
wijzigde echter in de loop van de achttiende eeuw: onder meer Philips De Smet,
Peter Perdaes en Frans Adam kwamen boven de doorsnee-Aalstenaar uit. Aan het
einde van de achttiende eeuw betaalde Fransiscus Hofman tien stuivers minder dan
de doorsnee-Aalstenaars en zelfs zes keer minder als de ‘rijke Aalstenaar’. Men kan
dus spreken van een absolute stabiliteit, maar een relatieve achteruitgang in de
tweede helft van de achttiende eeuw, hoewel met slechts één wevend huishouden
rond 1790, deze uitspraak de nodige voorzichtigheid vereist.
Geen enkele van de onderzochte stedelijke boedels bevat kosten voor de aankoop
van garen. Men kan er dus vanuit gaan dat de Aalsterse wevers zich bevoorraadden
op de eigen garenmarkt, net zoals dit in andere steden gebeurde.3 Een andere
mogelijkheid is dat wevers van de koper van het laken, het garen ontvingen en
waarbij de grondstofkost met de uiteindelijke prijs werd verrekend. Deze hypothese
wordt later heropgevist.

1

Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 155-162: lees vooral pagina 161: ‘dat de linnenwevers in de bronnen als
seer scaemele lui worden afgeschilderd.’
2
Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 24-25 en Soly, ‘Materiële
cultuur’, 3-15.
3
Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 154-155.
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Niet alle lijnwaad dat rurale en stedelijke wevers afleverden, werd te koop
aangeboden. Een deel was immers voor autoconsumptie bestemd.1 Zo berekende
Peter D’haeseleer het niveau van de linnenconsumptie voor zowel voltijdse als
seizoensgebonden rurale wevers. Volgens hem belandde gemiddeld meer dan drie
kwart van de productie ‘op de markt’ voor verkoop, het overige lijnwaad bleef in
het huishouden.2 Hoewel deze resultaten op basis van de eigen gegevens moeilijk
verifieerbaar zijn, kan men aannemen dat minstens een deel van de productie in het
gezin bleef. De grens tussen de productie voor de markt en voor het eigen
huishouden was dan ook bijzonder smal.3 Volgens een tijdgenoot was het linnen
bestemd ‘voords te verkoopen of te gebruyken, naer dat men het goed vind’.4
Daarnaast tonen enkele memorieboeken het gebruik van linnen als betaalmiddel
aan.5 Vooral inwonend dienstpersoneel en knechten ontvingen lijnwaad als
(werk)kledij en een deel van het loon.6 In 1669 noteerde Joanna De Bast, een
brouwersvrouw uit Essene, nauwgezet wat de meiden en knechten zoal ontvingen.7
Voor de drie maanden die Anna Peeman diende in het huishouden, ontving ze de
volgende zaken: ‘het vierde paert van 24 gul(den)s en het vierde paert van dese
naer volgende dingen(:) van 3 hem(den), van 2 voorschooden, van een elle fijn
lijnwaet, van een paer schoenen en van een paer kousen’. Bovendien merkte
dezelfde Joanna De Bast op dat ‘die selve heeft sieck geweest 18 dagen die moet sij
naer dienen’. Haar collega Jenneken van den Abbeel kreeg ‘15 gulden en 2 hemden,
2 voorschooden, een elle fijn lijnwaert, een paar schoenen’.8 In het begin van de
achttiende eeuw schreef Jacobus Timmermans de ‘arbeidscontracten’ die hij met
zijn meiden afsloot in zijn memorieboek neer. In 1713 noteerde hij het volgende:
‘1713. Memorie van het meijsen catherine van holder die commen is voor achtien
gulden, een paer schoenen en een paer plattijnen en thien ellen breet lijnwaert en
twee voorschooten, eenen grouwen en eenen blauwen, twee ellen fijn lijwaert’.9 Het
voorschot dat Trese Monseurs ontving nadat ze opnieuw in dienst trad bij Joannes

1

Lees ook Lambrecht, Een grote hoeve, 109-110.
D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 166.
3
Ogilvie en Cerman, ‘The theories of proto-industrialization’, 7 en Lambrecht, Een grote hoeve, 110.
4
Sencie, De pagters, 26.
5
Lindemans, ‘Uit het memorieboek’, 282-284 en Van Der Hameyde, ‘De linnenkast’, 356-360. Bovyn, ‘Het
‘handboek’ van Joannes Moens’, 41-65. Lees eveneens bijlage 3 van Lambrecht, Een grote hoeve, 206-207.
6
Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 40-41. Lambrecht, ‘Slave to the wage’,
32-48. Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 61-65. Lambrecht, Een grote hoeve, 110.
7
Essene is een deelgemeente van het huidige Affligem en ligt op ongeveer zes kilometer van Aalst.
8
Van Der Hameyde, ‘De linnenkast’, 359.
9
Lindemans, ‘Uit het memorieboek’, 283.
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Moens een boer uit Herzele, bestond uit ‘vijf ellen lijnwaert tot maecken van een
bruijgoms hemde’.1 Onderzoek naar het spaargedrag van dienstboden op de grote
hoeves in het Brugse Vrije maakt duidelijk dat vooral meiden een enorme ijver aan
de dag legden om een voorraad textiel tijdens hun diensttijd in te slaan.2
Wat gebeurde er met de rest van het linnen? Via welke ‘commerciële’ circuits
kwam het bij de consument terecht? Er lijkt een onderscheid te bestaan tussen de
marktgerichte productie en het weven ‘op bestelling’. In dit laatste geval kwam de
consument, al dan niet voorzien van garen, bij een wever met de opdracht één of
meerdere stukken te produceren.3 Ook in het zeventiende-eeuwse Aalst was dit het
geval. In twee verschillende boedels waren wevers of hun familie nog in blijde
verwachting voor de prijs ‘van het weven van ene leynenlaken’ aan twee
Aalstenaars.4 Beide wevers bezaten zelf hun grondstof namelijk tientallen ponden
garen, waardoor de vordering niet als een achterstallig dag- of jaarloon kan
geïnterpreteerd worden.5 Deze stedelijke wevers functioneerden dan ook in een
koopsysteem of Kaufsystem.
Een aantal rurale wevers opteerde eventueel, deels als betaling voor diensten zoals
labeur, peerdewerck of wagenwerk, deels voor het bijkomend ‘gemak’ hun laken
niet zelf te moeten transporteren, voor de afzet aan rurale middelaars.6 Of hier
echter sprake is van de bovengenoemde kutsers of voorkopers, in de betekenis van
full time middelaars in de linnennijverheid, is niet geheel duidelijk.7 Zoals gesteld,
is de literatuur vrij unaniem over de afwezigheid van kutsers in de onderzochte
regio.8 Anderzijds is er in een stedelijke ordonnantie sprake van ‘kutsers ofte
voorkopers ten gerief van de kooplieden’.9 En verder: ‘nemaer zullen de
landslieden, kutsers en wevers hebbende eenige lynen laekenen te verkoopen’.10
Wie waren deze kutsers? De vorderingen uit de rurale boedels geven geen
uitsluitsel, maar vermoedelijk waren de vermelde kutsers meer actief in regio’s
verder van een stad of rurale markt gelegen, waar het voor wevers interessanter was
1

Bovyn, ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens’, 56. Herzele ligt ten zuidwesten van Aalst.
Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 77.
3
Lees eveneens de paragraaf over de toegang tot garen.
4
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nrs. 1774-1776, Marie Van Den Bossche 1651 en Pieryntien De
Bruyne 1653.
5
Wat wel het geval in een Verlagsysteem zou zijn.
6
Lees eveneens verder in het hoofdstuk.
7
Vergelijk met de ‘merchant-weavers’ in Noord-Frankrijk, Vardi, The land and the loom, 161.
8
D’haeseleer, Proto-industrialisering van de vlasnijverheid, 147-148.
9
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 150 r°, 22 januari 1788 en herhalingen. Lees eveneens de
studie Adriaenssens, Bethune & fils.
10
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 151 r°, 22 januari 1788 en herhalingen.
2

267

Hoofdstuk 6. Commerciële circuits in de linnennijverheid

hun productie aan deze middelaars over te maken. De transactiekosten liepen voor
een wever immers snel op, wanneer die te veel tijd verloor om de afstand tussen
weefgetouw en afnemer te overbruggen. Dit betekent echter niet dat de
middelaarsfunctie die kutsers in bepaalde regio’s vervulden, niet aanwezig was in
de dorpen rond Aalst. Die activiteit kwam echter niet in een gespecialiseerde vorm
voor, maar werd door bepaalde huishoudens toegeëigend. Zo namen grote
paardenboeren deze functie over of om het in het detectivediscours te zeggen, zij
beschikten over means, motive en opportunity. Niet alleen bezaten ze de
transportfaciliteiten zoals paarden en wagens om grote hoeveelheden linnenlaken
naar een bepaald punt te brengen.1 Ook de beweegredenen waren velerlei. Door de
accumulatie van linnen schakelden ze de concurrentie op de afzetmarkt uit en
bovendien konden ze op deze manier de opbrengst van hun ruilhandel met
dorpsgenoten verzilveren.2 Daarnaast hadden zij meer dan wie ook, de gelegenheid
om

zich

een

dag

vrij

te

maken

en

te

participeren

aan

het

hele

prijsonderhandelingsproces. Op die manier vervulden paardenboeren in de
linnennijverheid een gelijkaardige functie als in de hopsector.3 Meer dan ooit is
duidelijk dat paardenboeren de kern vormden van de lokale economie.4
Tenslotte opteerden zowel rurale als stedelijke wevers ervoor om zelf hun waren op
de Aalsterse of andere linnenmarkten te verkopen. In de stedelijke ordonnanties
komen ze voor als ‘alle landslieden lynen laecken zoo fynen als grove, smalle en
breede des zaterdags ofte op andere ordinaire marktdagen van buyten brengende
binnen dese stad’,5 of zoals reeds vermeld ‘de landslieden, kutsers en wevers’.6
Over de eigenlijke transactie en de hele procedure daaraan verbonden, geven de
normatieve bronnen enig idee. Alle personen die linnen wilden verkopen,
ontmoetten de kandidaat-kopers in het centrum van de stad ‘onder de galderije van

1
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1373, Anna Maria Van Nieuwenhove 1754: zij
bezaten op het ogenblik van de opmaak van de boedel 119 ellen wit lijnwaad aan tien stuivers de el en 16
ellen grauw lijnwaad aan zeven stuivers de el.
2
Voor een gelijkaardige situatie weliswaar in een andere context (de grote hoeves van Binnen-Vlaanderen),
lees Lambrecht, Een grote hoeve en Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261. SAA, Oud Archief
Gijzegem, staten van goed, nr. 127, Peter Van Caeckenberghe 1754: dit is een van de weinige boedels waar
er melding van de aankoop van linnen door boeren wordt gemaakt.
3
Lees eveneens het vorige hoofdstuk.
4
Hoffman, Growth in a traditional society, 69. Thoen en Vanhaute, ‘Handwerkers en peerdsboeren’, 66 of
Thoen en Vanhaute, ‘The ‘Flemish Husbandry’ at the edge’, 271-296. Zie ook het vorige hoofdstuk.
5
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 150 r°, 22 januari 1788 en herhalingen. Over de markt:
‘deselve recht ter lynen laecken merkt zullen moeten brengen’.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 151 r°, 22 januari 1788 en herhalingen.
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sinte Barbarakamer (rederijkerskamer in de Borse van Amsterdam).1 Omwille van
het grote belang dat de stad aan de linnenhandel hechtte, zette het bestuur alles in
het werk om de eigenlijke transactie zo vlot mogelijk te laten verlopen, zelfs in
slecht weer, ‘ende op dat te beter order onderhoudende word in de selve merkt als
ook dat de lynen laekenen in regenachtige en vochtige tijden niet nat, vuyl ofte
andermael beschaedigt en worden’.2 Diegene die het linnen aanboden, ‘moeten
staen buyten de linien van de banken met hunne voeten tegens de selve, houdende
voor hun en stellende op de bank het stuck leynwaert het gene sy willen
verkoopen…’.3 Na de verkoop moesten ‘alle de verkoopers van leynen laekenen, ’t
zij landslieden ofte kutsers gehouden zullen wesen immediatelijke naer de
verkoopingen van hunne laekenen, die te bewegen op de metenkamer om aldaer
door de gildemeters gemeten te worden…’.4 Op deze manier kan er zoals Peter
D’haeseleer al ondernomen heeft, een schatting gemaakt worden van de omvang
van de op de markt verhandelde linnen, zoals verder wordt weergegeven.5
Net als voor de garenverkoop speelden ook winkels en herbergen een niet te
onderschatten rol in de transacties van linnen. Zelfs van rechtswege was bepaald dat
vrije winkeliers ‘alle specien van doucken, rollen gaesen, catoenen ende alle andere
gheweven materien, t’sij linten ofte anderssints mitsgaders alle het gene van sijde
garen ofte saye ghefabricqueert wordende’, mochten verkopen.6
Een laatste netwerk waarin sommige wevers participeerden, was de (ver)huur van
weefgetouwen.7 17% van de rurale en 8% van de stedelijke wevers huurden hun
weefgetouw. Daartegenover verhuurden 7% van de rurale en 15% van de Aalsterse
wevers zelf een of meerdere getouwen.8 Hoewel er te weinig gegevens zijn om een
degelijke evolutie te schetsen zeker voor de stedelijke context, zijn er heel wat

1

Vergelijk met de Gentse situatie Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 149-151. SAA, Oud Archief Aalst,
ordonnanties, nr. 18, f° 150 r°, 22 januari 1788 en herhalingen: ‘den koort den bouten ofte gesloten met een
kettinge en de zal den vierden booge over de dienen van de waght open blijven en van aen den zelven boog
merktwaerts met twee linien achter de gewoonlijcke kramen en recht over den inganck van het stadhuys en
dan sal elk linien hebben de brede van acht voeten’. Zie eveneens foto 1.
2
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 150 v° - f° 151 r°, 22 januari 1788 en herhalingen: ‘zo zal
men routen ofte linien van banken maeken die door de bedienden van de stad zullen geplaetst worden onder
de galderije van aen den vierden booge der selve galderije tot aen den inganck van het stadhuys als boven’.
Het belang van de banken wordt verder nog onderstreept: Interdicerende aen een iegelijck op de gemelde
banken te staen de selve te betreden ofte in eenige deesen vuyl te maecken ofte te beschadigen op pene van…
3
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 151 r°, 22 januari 1788 en herhalingen.
4
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 151 r°, 22 januari 1788 en herhalingen.
5
D’haeseleer, ‘The linen-market of Alost’, 135-143: lees verder in de tekst.
6
SAA, Oud Archief Aalst, winkeliers en kramers, nr. 217, statuten 1735.
7
Voor een bredere context, lees Bastin, ‘De Gentse lijnwaadmarkt’, 157-160.
8
Zie hoofdstuk 4.
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elementen die de vermoedens uit de voorgaande paragrafen bevestigen.1 Op het
platteland vermeldden drie huishoudens de verwachtte tegoeden voor ‘het
ghebruicken van laemen’, het verhuur van een getouw.2 Ze behoorden allen tot het
rijkste kwartiel van de selectie. Daarenboven was Pieter Muylaert eveneens een
welstellend winkelier en had Servaes De Coster als handschoenmaker eveneens een
uitgebreid netwerk en eigen circuits. Vermoedelijk droeg deze bedrijvigheid in de
tertiaire sector bij tot de bekendheid als verhuurder tot voorbij de familie- en
buurtgrenzen.
Figuur 6.3. Borse van Amsterdam, Aalst 2007

Bron: eigen collectie
De huishoudens die een weefgetouw huurden, behoorden meestal tot de lagere
middengroep van de rurale samenleving. Van de zeven gezinnen die een vordering
voor een ‘getouwhuere’ lieten optekenen, ressorteerden er vijf tot het tweede
1
2

Omwille van de beperkte gegevens is de analyse beperkt tot de rurale netwerken.
Databank: twee uit 1750-1754 en één uit 1790-1794.
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kwartiel van de indeling op basis van de gecombineerde parameters.1 Opmerkelijk
is bovendien dat twee huishoudens eveneens kosten aangingen voor het ‘leeren van
weven’.2 Men kan hier dezelfde vraag stellen die Elise Van Nederveen Meerkerk en
Ariadne Schmidt centraal plaatsen in hun onderzoek naar jongeren in de
vroegmoderne Noord-Nederlandse stedelijke textielindustrie.3 Hoe moeten de
werkzaamheden van deze jongeren geïnterpreteerd worden? Als broodnodige
inkomsten voor het gezin of als scholing voor een toekomstig beroep? De enkele
verwijzingen laten echter niet toe hier een duidelijk antwoord op te formuleren.4
Kantwerksters – Deze vrouwen beschikten over geheel eigen circuits in vergelijking
met de spinsters en de wevers. Voor de kantproductie maakten ze immers gebruik
van andere dan de door lokale spinsters geproduceerde garen.5 Ze waren voor de
aanvoer van grondstoffen dus afhankelijk van kooplui of eventuele middelaars.
Weduwe Clara Bauchain had daarom bij Joannes Cooreman schulden voor ‘genoten
spillewerck gaerens’.6 Ook Marie Anna Hoebeeck stond in het rood bij haar
buurvrouw Barbara Permentier voor de levering van spellewerkgaren.7 De aanvoer
van het nodige materiaal gebeurde via Antwerpse kooplui zoals rond 1700 door
Jacques De Man,8 evenals door Henderick Vermanderen,9 en ook Hubertus
Theodorus Halewijn in het midden van de achttiende eeuw.10
Een nog grotere afhankelijkheid was het geval voor de werksters die in loonverband
actief waren. Andries De Bois, die in het midden van de zeventiende eeuw in ‘den
olifant’ woonde, had een aantal meiskens in dienst die voor 24 gulden per jaar kant
produceerden. Dat de jonge vrouwen op die manier bijdroegen aan het
gezinsinkomen blijkt duidelijk uit de vermelding in de boedels: de schuld aan
Hendrick De Slechte voor de ‘dienst van syne dochter int maecken van
1

1650-1654 = 1 uit I; 1700-1704 = geen gegevens; 1750-1754 2 uit II en 1 uit III; 1790-1794 3 uit II.
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 25, Anne Marie Van Der Maelen 1794 en Oud Archief
Erembodegem, staten van goed, nr. 1371, Petronella Van Mol 1752.
3
Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 26.
4
Verder onderzoek kan hier in de toekomst meer duidelijkheid brengen. Onder meer de voogdenrekeningen
lijken hiervoor een aangewezen bron.
5
Dit was vermoedelijk het gevolg van de regionale specialisatie in grof garen en linnen. Lees onder meer
Thijs, Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’, 110-114.
6
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1908, Clara Bauchain 1792.
7
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1909, Marie Anna Hoebeeck 1793.
8
Degryse, De Antwerpse fortuinen, bijlage 1: of deze handelaar een afstammeling is van de belangrijke
Antwerpse familie De Man, is niet duidelijk. SAA, OAA, svg, nr. 1816, Michiel De Nijs 1700.
9
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Marie Dhallijne 1750.
10
Over de Antwerpse kooplui is verder geen informatie gevonden, Thijs, Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’, 459464. SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Elisabeth Van Alboom 1750.
2
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spellewerck’, of ook ‘aen Henderick Bolle over syn meiske van een jaerhuer int
maecken van spellewerck’.1 Kinderen werden eveneens ingeschakeld in de
kantproductie, zoals blijkt uit de boedel van Michiel De Neve die nog in afwachting
was van de uitbetaling van ‘den arbeid van spellewerck door de wezen gedaen’.2
Dat moeilijk van een dominant productie- en distributiesysteem kan gesproken
worden in een zelfde periode, tonen de vele verwijzingen naar grondstofkosten aan.3
In tegenstelling tot de wezen van Michiel De Neve die in loondienst waren, kochten
‘diverse spellewercksters hunne waeren volgens notitie’ aan bij onder andere Petrus
Charles Van Der Moesen.4 Deze koopman droeg op het 93e percentiel 4,7 keer meer
af als huisgeld dan de doorsnee-Aalstenaar.5
Het handboek van Elisabeth Van Alboom, een alleenstaande koopvrouw uit de
Aalsterse Nieuwstraat, schetst een interessant beeld van de circuits waarin alle
actoren participeerden. Ze kocht werkgaren bij Antwerpenaar Hubertus Theodorus
Halewijn, bij wie ze nog 653 gulden schuldig was.6 Dat garen distribueerde ze over
talrijke werksters, die vrijwel allemaal in de Ajuinenstad woonden.7 In dit
distributienetwerk

was

het

verlenen

van

krediet

een

voortdurend

verkoopsmechanisme, vermits het handboek dat sinds 1740 werd bijgehouden,
krediet en leveringen als een wezenlijk geheel beschrijft.8 Hoe het spellewerk of
kant opnieuw in het bezit van de koopvrouw kwam, is niet geheel duidelijk, maar
aangezien de verschillende werksters de garen aankochten, kan dit niet in een
putting-out systeem gebeurd zijn. Hoe dan ook, het handboek maakt melding van de
verkoop van spellewerk ‘volghens facture van coopvrouwe Cautens, juffr. Van
Allowijns’.9 Gaat het hier om de vrouw van Hubertus Halewijn, dan is Elisabeth

1

Pfister, ‘Exit, voice and loyalty’, 401-423, Lambrecht, ‘Slave to the wage’, 39. Schellekens, ‘Poverty and
family size’, 210. Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Tussen arbeid en beroep’, 26. Lees eveneens de
verzamelbundels Fontaine en Schlumbohm, Household strategies en Baud en Engelen, Samen wonen, samen
werken?
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1774, Elisabeth Bosteels 1650.
2
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1817, Michiel De Neve 1702.
3
Lees eveneens Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 233.
4
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1819, Adriane Bayens 1704. Evenals in het midden van de
achttiende eeuw, nr. 1866, Marie Dhallijne 1750.
5
Databank.
6
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Elisabeth Van Alboom 1750.
7
Slechts 4% van de bij naam genoemde werksters, woonde niet in de stad. Zo had de weduwe van Albert
Van Hauwe uit Asse voor tien stuivers garen aangekocht.
8
Vergelijk met Zell, ‘Credit in the pre-industrial English woollen industry’, 667.
9
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Elisabeth Van Alboom 1750.

272

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Van Alboom eigenlijk een middelvrouw die, althans volgens de boedel, in opdracht
van één grote koopman werkzaam was.1
Uit de beschrijving van de verschillende circuits waarin spinsters, wevers en
kantwerksters participeerden, blijkt het wezenlijke verschil in graad van
dependentie tussen spinsters en wevers enerzijds en kantwerksters anderzijds. De
kantwerksters waren immers afhankelijk van aanvoer van grondstoffen en de afzet
van kant van vooral Antwerpse kooplui al dan niet met lokale tussenstations. De
vraag rijst dan ook of die grotere dependentie zich eveneens uit in een minder
favorabele plaats in de stedelijke samenleving.2
Grafiek 6.4. Huisgeld van spinsters en kantwerksters, Aalst 1650-1790

Observaties: 1650 = 15 spinsters; 1700 = 9 spinsters en 3 kantwerksters; 1750 = 13
spinsters en 6 kantwerksters en 1790 = 18 spinsters en 9 kantwerksters
Grafiek 6.4 geeft de evolutie van de sociale positie van spinsters en kantwerksters in
de achttiende eeuw weer. Er is echter enige voorzichtigheid geboden bij de
interpretatie van de geschetste trends, omwille van het beperkte aantal observaties.
Het hoeft geen betoog dat de navolgende analyse een eerder tentatieve benadering

1

Alfons Thijs maakt geen melding van Hubertus Theodorus Halewijn, waardoor geen verdere gegevens
konden worden opgespoord. Thijs, Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’, 459-464 en Degryse, De Antwerpse
fortuinen, bijlage 1.
2
Van Gurp, Brabantse stoffen, 13.
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is. Niet alleen zijn andere professionele activiteiten niet weerhouden, deze gaat ook
voorbij aan het feit dat inwonend dienstpersoneel verantwoordelijk kon zijn voor de
aanwezigheid van spinnewielen in de boedels.1 Niettemin sluit de lezing van staten
van goed van vooral kantwerksters, de interferentie van bovengenoemde externe
verklaringsgronden uit. Bovendien is voor de selectie van de kantwerksters en de
spinsters een a priori criterium gehanteerd, dat vooral focust op voltijdse spinsters
en werksters, de toonbeelden van diligence, zeg maar vlijt (industrious),2 en waarbij
weduwen en alleenstaande vrouwen meer op de voorgrond treden (figuur 6.4.).3
Figuur 6.4. Spinsters en kantwerksters. Toonbeelden van arbeidzaamheid

Bron: Nicolaes Maes, De kantwerkster, 1650,
Metropolitan Museum of Art, New York

1

Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 64.
Vergelijk met De Vries, The industrious revolution, 10 en De Vries, ‘The industrial revolution’, 249-270.
3
De zeventiende- en achttiende-eeuwse afbeeldingen van spinsters en werksters zijn representaties van ijver,
ook huiselijke vlijt, meer dan de verbeelding van huiselijkheid zelf: lees De Vries, ‘De iconografie van de
spinster’, 103.
2
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Uit grafiek 6.4 blijkt dat kantwerksters een lagere positie innamen in de huisgelden
dan spinsters. Ook in andere kleine Dendersteden zoals Ninove was dit het geval.1
Waar spinsters tot rond 1700 en 1750 nog boven de stadsmediaan uitkomen, bleven
kantwerksters onder het huisgeld van de doorsnee-Aalstenaar. Hoewel van een
absolute stabiliteit kan gesproken worden, daalden spinsters en kantwerksters
relatief sterk aan het einde van het ancien regime: de kloof met de doorsneeAalstenaar vergrootte immers.
Kantwerksters, spinsters en wevers beschikten elk over hun eigen circuits. In de
volgende paragraaf verschuift de focus naar de locaties waar de goederen werden
uitgewisseld. In de eerste plaats komt de Aalsterse markt voor het voetlicht, maar
ook andere ‘concurrerende’ plaatsen, passeren de revue.
‘Op ordinaire plaetsen en mercten daertoe gestelt’
Door het perspectief te verplaatsen naar het huishoudniveau blijkt dat een
periodieke en sectoriële karakterisering door een bepaald systeem (Kauf of Verlag),
afbreuk doet aan de veelheid van netwerken waartoe de participanten in de
linnennijverheid toegang hadden.2 Dit wordt bovendien geaccentueerd door de grote
variatie in ruimtelijke kaders waar de circuits functioneerden.3 Het spreekt dan ook
voor zich dat de mate waarin telers, spinsters, wevers enzovoort, aanspraak konden
maken op deze ruimtelijke circuits tentatief is voor de sociaal-economische
mogelijkheden van de betrokken huishoudens. De toegang tot ‘commerciële’
netwerken is met andere woorden een indicatie van de capabilities en functionings
van een huishouden in de maatschappij.
Markt – Volgens de normatieve bronnen waren de Aalsterse markten de plaats bij
uitstek waar actoren elkaar ontmoetten, prijzen werden bedongen en goederen
werden uitgewisseld.4 De veelvuldige ordonnanties en resoluties die de
monopoliepositie van de vlas,- garen- en linnenmarkt benadrukken, wijzen echter
op de voortdurende moeilijkheid van de overheid om die positie en dus de
1

Een onderzoek naar de zeventiende-eeuwse linnenindustrie in en rond Ninove kwam op dezelfde resultaten
uit: Vangassen, ‘Het vlas te Ninove’, 291.
2
Voor enkele kritische noten, lees onder andere Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 233.
Lambrecht, Een grote hoeve, 110-111.
3
Lees onder andere Van Damme, Antwerpse klanten, 142.
4
Voor markten in het algemeen: Van Damme, Antwerpse klanten, 142 als ook Stabel, ‘Markt en hinterland’,
345.
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bijhorende controle te behouden. Op andere concurrerende plaatsen, al dan niet
legaal, waren er dan ook mogelijkheden om goederen uit te wisselen. Niettemin
hadden de stedelijke overheid en de pachter van de vlas- en linnenaccijns er alle
belang bij die concurrerende scènes omwille van fiscale redenen uit te schakelen.
Op die manier geven de bronnen ook enig idee van de omvang van de verhandelde
waren (grafiek 6.5).1
Het Aalsterse stadsbestuur verpachtte de accijnzen voor het opmeten van het vlas en
het linnen aan de meest biedende en dit voor een periode van één tot drie jaar.2 Uit
de normatieve bronnen blijkt dat voor het meten van het linnen één oord voor elke
vijf ellen werd gevraagd.3 Het lijnwaad moest minimum vijf ellen lang zijn, maar er
was verder geen progressieve stijging van de aanslagvoet, het was een forfaitair
bedrag tot dertig ellen, daarna verdubbelde de aanslag.4 Verder belastte men het
meten van het vlas op een zelfde wijze: aan drie penningen per steen.
Hoe dan ook, de pachtsom geeft een vrij accuraat beeld van de toestand op de
Aalsterse vlas- en linnenmarkt.5 Zo primeerde de verhandeling van vlas over de
verkoop van linnenlakens vanaf de officiële start van de Aalsterse markt in het
midden van de zeventiende eeuw. Pas in de loop van de achttiende eeuw veranderde
de relatieve positie en werden de transacties van linnen belangrijker.6
Kopers en verkopers troffen elkaar eenmaal per week op twee welgekende plaatsen.
Zoals reeds vermeld, vond de linnenmarkt plaats op de Grote Markt, aan de Borse
van Amsterdam en in de buurt van het Schepenhuis, ‘onder de galderije van sinte
Barbarakamer’.

7

Op zaterdag en buiten de vastgestelde uren bleek het ‘een ieder

wie het zij wel ende expresselijck geinterdiceert word eenige leynen laekenen te
besten visiteren, naer den prijs t’ informeren, bedingen koopen ofte verkoopen op
pene van bij den genen ofte de genen daer aen contra venierende te verbeuren…’.8
Naast deze linnenmarkt had Aalst sinds het midden van de zeventiende eeuw,
1
D’haeseleer, ‘The linen-market of Alost’, 135-143 en D’haeseleer, Proto-industrialisering van de
vlasnijverheid. Lees ook Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 753-767. Van der Wee en
D’haeseleer, ‘Proto-industrialization’, 243-262.
2
Lees eveneens SAA, Oud Archief Aalst, regesten, nr. 283, Gent 1692: over de pachter van de vlas- en
garenaccijnzen.
3
SAA, Oud Archief Aalst, accijnzen en imposten, nr. 300 en D’haeseleer, Proto-industrialisering van de
vlasnijverheid, 168.
4
Vangassen, ‘Het ambacht der blauwververs’, 166.
5
Aangezien de pachter een winstmarge op de pachtsom nam, moet het afgeleide volume vlas en linnen hoger
gelegen hebben.
6
Lees hoofdstuk 3.
7
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 150 r°, 22 januari 1788 en herhalingen. Zie foto 6.1.
8
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 150 v°, 22 januari 1788 en herhalingen.
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eveneens de functie als regionaal verdeelcentrum van grondstoffen (vlas en garen)
opgenomen.1 Uit grafiek 6.5 bleek reeds het relatieve belang van ‘de wekelijkse
merkten binnen dee stad’,2 die ‘merkelijk sijn aengroyend in alle artikelen
generalijk alhier van buyten ter merkt gebracht wordende’.3 Omwille van het grote
succes van de vlas- en garenmarkt opteerde het stadsbestuur ervoor de boter- en
kaasmarkt te verplaatsen naar een andere locatie om zo de markten alle
groeipotentieel te gunnen.4 Naast deze wekelijkse markten speelden eveneens de
jaarmarkten een belangrijke rol als afzetmarkt voor de regionale producenten.5
Beide markten profiteerden van ‘vrijheden’, waardoor een vorm van vrij verkeer
van mensen en goederen mogelijk was.
Grafiek 6.5. Evolutie pachtgeld vlas- en linnenaccijns, Aalst 1664-1784
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De publieke ruimte van de markt, beschermd door de stedelijke wetten, was de
plaats bij uitstek waar eigen en vreemde kooplui en producenten elkaar ontmoetten.
1

Van der Wee en D’haeseleer, ‘Ville et campagne’, 755.
Zie kaart 6.1.
3
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 177 r°, 2 november 1793 en herhalingen: ‘soo danig dat
er eenige van dieze naemelijk de geene van vlas en gaeren, die haer souden moeten houden tusschen de
afspanning den Coninq van Spagnien en de S Catharina Camer nederwaerts de Veemerkt in haere limieten
niet cannende blijken, haer uyt spreyt over de nieuwstraete tot aen de keyzer van d’ander seyde…’.
4
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 177 v°, 2 november 1793 en herhalingen. Lees over
marktverplaatsingen Van Damme, Antwerpse klanten, 146.
5
Stabel, ‘Markt en hinterland’, 345 en De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 367.
2
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De Aalsterse kooplui vertoonden bovendien een stabiel residentieel patroon in de
onmiddellijke omgeving van de St.-Martinuskerk en woonden vrijwel allen binnen
een straal van honderd meter van de bovengenoemde markten (kaart 6.1). De
huisgelden van de kooplui tonen niet alleen aan dat zij behoorden tot rijkste helft
van de stedelijke samenleving, zij geven ook een indicatie van de welstand van de
omgeving rond de parochiekerk. In grafiek 6.6 zijn de mediaanwaarden van de
kooplui geplaatst tegenover de stadsmediaan en het huisgeld op percentiel 90.
Grafiek 6.6. Huisgeld van linnenkooplui, Aalst 1650-1790

Observaties: 1650 = 1; 1700 = 7: 1750 = 7 en 1790 = 5
Omwille van het beperkte aantal observaties voor de eerste proefperiode wordt de
analyse op de achttiende eeuw toegespitst. Hieruit blijkt dat de kooplui als
geaggregeerde groep stilaan opschoof naar de top van de Aalsterse samenleving.1
De kloof met percentiel 90 werd immers alsmaar kleiner. In de tweede en derde
proefperiode was er telkens één koopman die boven percentiel 90 uitkwam. Dit
aantal verdubbelde in de laatste proefperiode. Hoewel het door het kleine aantal
observaties moeilijk is om gewichtige uitspraken te doen, rijst het vermoeden dat de
relatieve positie van de kooplui doorheen de achttiende eeuw steeg.2
1

Vermoesen, ‘Welvaart en ongelijkheid’, 62.
Lees Duplessis, Transitions to capitalism en Kriedte, Peasants, landlords and merchant capitalists. Zie ook
De Rijck, ‘De gegoede burgerij’, 213 en De Rijck, ‘Kenmerken van de industriële ontwikkeling’, 39.

2
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Tegenover de evoluties van de kantwerksters, de spinsters en de wevers, die eerder
aan bod kwamen, tekenen zich enkele verschillen af.1 De absolute stabiliteit en
relatieve achteruitgang van de ‘producenten’, staan immers in schril contrast met de
absolute en relatieve vooruitgang van de kooplui. Vooral aan het einde het ancien
regime groeide de sociale discrepantie uit tot een polarisatie tussen kantwerksters,
spinsters en wevers enerzijds en kooplui anderzijds, hoewel door het kleine aantal
‘respondenten’, deze stelling moet genuanceerd worden.2
Winkels – Tegenover de in tijd en plaats beperkte markten, hadden producenten
eveneens toegang tot de constante afzetmarkt van lokale winkeliers. De
economische band tussen kleinhandelaars in het algemeen en winkeliers in het
bijzonder, én de textielsector is genoegzaam bekend. Rond 1700 waren niet minder
dan een derde van alle Antwerpse ‘meerseniers’ betrokken bij de verhandeling van
textiel.3 Ook de Aalsterse overheid en het eigen ambacht, benadrukten de
textielverkoop als fundamentele basis voor vele ‘veysteriers’, zo ‘sullen onder dese
neeringhe sorteren alle lakensnijders ende vercoopers van sijde ende alle andere
stoffen, mitsg(ade)rs de gone vercoopende sijde linten, goude ende silveren
galonnen ende alle specien van passementen als oock garen ende sijde
fabricquen’.4
Uit kaart 6.1 is af te leiden dat de garen- en linnenwinkels doorheen de onderzochte
periode vooral in het centrum van de stad en in de voornaamste straten
voorkwamen. Het Aalsterse patroon kan daardoor de vergelijking met andere steden
goed doorstaan. In kleine steden zoals Lier, Turnhout, maar eveneens grotere centra
als Leuven of Mechelen, waren winkels voornamelijk gevestigd langs de
uitvalswegen of in de buurt van de centrale marktplaats of de kerk.5 De nabijheid
van de stedelijke klanten en de ligging nabij passageplaatsen – stadspoort, kerkplein
1

Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
Vergelijk met Vermoesen, ‘Van transporteur tot handelaar?’, ter perse. Ook bij de schippers was er sprake
van een vorm van polarisering.
3
Van Aert en Van Damme, ‘Retail dynamics of a city in crisis’, 148-149.
4
SAA, Oud Archief Aalst, winkeliers en kramers, nr. 217, statuten 1735: ‘voorts alle lijnwaetiers,
blauwververs, ronsche tuynvercoopers ofte sacklaken, alle specien van doucken, rollen gaesen, catoenen
ende alle andere gheweven materien, t’sij linten ofte anderssints mitsg(ade)rs alle het gone van sijde garen
ofte saye ghefabricqueert wordende’, maar ‘ghereserveert de vremdelinghen commende binnen dese stede
met eenighe soorten van lijnwaeten, doucken, gasen, ofte dierghelijcx die de selve vermoghen te vercoopen
aen(de) voorn(oemde) supposten maer anderssints niet, tensij in dese neiringhe ten vollen ghevrijdt sijnde
alsvooren’.
5
Blondé, ‘Winkelen te Lier’, 111-124; Van Den Broeck, ‘ ‘Marchands de tout, faiseurs de rien’ ’, 60-62;
Lippeveld, Het Turnhoutse kramersambacht, 4-7 en 37-38; Saenen, Het kramersambacht (1725-1795), 5859; en De Smet, Het ambacht van de kramers (1712-1749), 259.
2
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of marktplaats – bepaalden, net zoals te Lier, in grote mate de specificiteit van het
inplantingpatroon.1
Kaart 6.1. Participanten in de linnennijverheid, Aalst 1650-1790

 spinster;  kantwerkster;  wever;  winkel en  koopman

1

Blondé, ‘Winkelen te Lier’, 124. Bovendien tonen zowel kaart 6.1 als de boedels de verwevenheid tussen
de linnenwinkels en de lokale producenten aan. Vier verschillende boedels, waarvan drie met betrekking tot
winkeliers, maken melding van schulden voor de aankoop van linnen van wevers uit dezelfde straat. Zie
daarvoor: SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1866, Elisabeth Van Alboom 1750; nr. 1886,
Catharina Reijms 1752; nr. 1908, Marie Ringoir 1791 en nr. 1909, Frans Soetens 1792.
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Langs de straeten ofte inde huizen – Naast de legale circuits van markten en winkels
konden producenten en kooplui eveneens transacties doen op de volgens stedelijke
en corporatieve overheden duistere plaatsen in en buiten de stad.1 De moeilijk
grijpbare en flexibele handelslocaties zowel in publieke als private ruimtes vormden
een constante doorn in het oog van de besturen. Hun schriftelijke verzuchtingen
laten dan ook niet de minste twijfel over de ernst van deze problematiek ‘…soo
insetenen als afsetenen dese voornoemde stede eenige diergelijke commerschappen
te vercoopen ofte doen vercoopen, mitschaeders te coopen ofte doen coopen langs
de straeten, ofte in de huizen mitschaeders buyten dese stede ten sy op ordinaire
plaetsen en mercten daertoe gestelt’.2 Zelfs over de aard van de producten zijn de
normatieve bronnen glashelder niet alleen ‘…’t gaeren, vlaswerck en kemp syn
vercoopende opde straetten ofte inde lieden huisen, sonder het voornoemde gaeren,
kemp, vlas ende werck te brengen opde merckt’,3 maar eveneens ‘op andere
plaetsen buyten de ordinaire merkt eenige lynen laekenen te koopen ofte te
verkoopen…’.4
De herberg vervulde een zeer specifieke functie – zowaar een private market – als
locatie voor de uitwisseling van goederen tussen producent en afnemer.5 Ook de
herbergier zelf was vaak meer dan een passieve toehoorder bij de talrijke
transacties, zoals reeds vroeger op gewezen is. Het was echter ontzettend moeilijk,
zo blijkt uit de talrijke recurrenties, om de herberg als circuit naast de officiële
markt uit te schakelen omdat ‘diversche persoonen lynelaeckens soo ter merckt
deser stede, als op de straeten en inde herbergen te vercoopen sonder die te laeten
meten door de gesworen meter deser stede’.6 Ook in de ‘zwarte’ en informele
economie

nam

de

herberg

een

sleutelpositie

in.

Als

semi-publieke

ontmoetingsplaats, het bleef immers de woning van de herbergier, creëerde de
ruimte voor de bezoekers een toegang tot het circuit van gestolen goederen.7
1

Van Damme, Antwerpse klanten, 156-157 of Harreld, ‘Trading places’, 663-664.
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 107 v°, 7 november 1681 en herhalingen.
3
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 124 r°, 12 januari 1682 en herhalingen.
4
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 150 v°, 22 januari 1788 en herhalingen.
5
Van Damme, Antwerpse klanten, 162-163. Stabel, ‘From the market to the shop’, 79-108 als ook Murray,
Bruges, cradle of capitalism, 15-16. Elewaut, ‘Drinken, eten en overnachten in een herberg’, 27-57. Verder
Kümin, ‘Useful to have’, 153-175 en Clark, The English alehouse. Voor het concept private market: ‘geen
officeel door costuimen of privilegies geregelde openbare markten, maar spontane bijeenkomsten van
[producenten], klanten en handelaars’ in Van Damme, Antwerpse klanten, 160-161. Evenals Everitt, ‘The
marketing of agriculture produce’, 466-592.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 89 r°, 29 oktober 1765 en herhalingen.
7
Van Bellingen, ‘Diefstal en heling van kleding en textiel’, 397. Lees Hermesdorf, De herberg in de
Nederlanden.
2
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Bovendien blijkt dat vooral textielgoederen een bijzondere populariteit in
helingnetwerken genoten.1
Net zoals dit voor de bevoorradingsmarkt gold, kaderden de meeste stedelijke
resoluties in de strijd tegen prijsafspraken die schade toebrachten aan de financiën
van de overheid. Vooral de ‘voorcopers’ werden daarom geviseerd.2 In principe
hadden de eigen stedelijke consumenten, kleinhandelaars en kooplui een
concurrentievoordeel tegenover vreemdelingen, vastgelegd bijvoorbeeld in een
gediversifieerde verkoopsperiode.3 Een aantal actoren ressorterend onder deze reeds
bevoordeelde afnemers, poogden zelfs deze bevoorrechte positie uit te buiten door
rechtstreekse prijsonderhandelingen met de producent te bedwingen, nog voor de
marktconcurrentie en bijhorende controle konden spelen.4 Hiervoor moesten ze
letterlijk het marktcircuit verlaten en het directe contact met de producent opzoeken,
of anders gesteld ‘dat diversche cooplieden soo borghers als vremdelinghen, de
goede lieden naer de merckte commende, tot buyten de poorte desen stede te gemoet
te gaen ende aldaer te coopen hunne garen, werck, vlas ende kemp’.5 Een andere
mogelijkheid bestond er in andere potentiële kopers – letterlijk – te vlug af te zijn,
door ‘het opkoopen van de lynwaeten voor de gestelde ure, zoo word stiptelijk
verboden aen alle kooplieden, kutsers of wie het zij, voor dat de gestelde ure zal
wekkeren in de lynen laekenmerkt te treden’.6
Van circuits naar debat
In de ‘klassieke’ benadering van de huisnijverheid wijzen het Kauf- en het
Verlagsystem of putting-out system op de verhoudingen tussen producent en
handelaar.7 Maar in welke mate verschraalde de grens tussen de systemen tijdens de
onderzochte periode en waarom? En welke gezinnen hadden toegang tot Kauf en
Verlag? Uit hoofdstuk 4 bleek bovendien dat niet alle productiestappen in de
lijnwaadsector door eenzelfde gezin werden uitgevoerd en er dus ‘commerciële’
1

Lemire, ‘The theft of clothes’, 255-276 als ook Lemire, ‘Peddling fashion’, 67-82. Walker, ‘Women, theft
and the world of stolen goods’, 81-105.
2
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 111: in de Engelse context ‘forestalling’. Van Damme, Antwerpse klanten,
147.
3
De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II 371 en Van Damme, Antwerpse klanten, 147.
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 110.
4
Van Damme, Verleiden en verkopen, 124.
5
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17, f° 124 v°, 12 januari 1682 en herhalingen.
6
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 153 v°, 22 januari 1788 en herhalingen.
7
Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 233.
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circuits functioneerden die grondstof en goederen in een lokale economie lieten
circuleren. In wat volgt komen eerst de resultaten van dit hoofdstuk aan bod en
vervolgens wordt nagegaan hoe de local economy functioneerde en anticipeerde op
de veranderingen in de zeventiende en achttiende eeuw.
Krachtlijnen – Doorheen de onderzochte periode verkochten Gentse en Antwerpse
handelaars het zaad, meestal afkomstig uit de Oostzeesteden, aan kleinere
handelaars en boeren. Op een regionaal niveau, verdeelden vermogende Aalsterse
kooplieden en hun collega’s uit Dendermonde het zaad onder de telers. Tussen 1650
en 1800 produceerden iets minder dan de helft van alle gezinnen vlas op een areaal
dat varieerde tussen 3 en 7% van het totaal. Anderzijds waren er frappante
verschillen tussen de huishoudens onderling. Meer vermogende boeren teelden in
verhouding meer dan andere gezinnen en bovendien was het een courant gebruik
dat een grote boer het land van een andere boer met vlas prepareerde.
De participatiegraad in de vlasbewerking lag bij vergelijking met de vlasteelt een
heel stuk hoger. Rond 1700 uitgezonderd, toen minder dan de helft van alle
huishoudens vlas bookten en zwingelden, lag in de andere proefperiodes het aandeel
hoger dan 60%. Gezinnen die zelf geen vlas teelden, hadden dus toegang tot circuits
waarin de grondstof werd verhandeld. Landelijke gezinnen konden zich zowel via
de Aalsterse vlasmarkt als via lokale producenten bevoorraadden. En hoewel
regionale vlasoverschotten ook op de markt van Aalst terechtkwamen, werd het
merendeel van de grondstof uit het Land van Waas en de streek rond Dendermonde
aangevoerd. Stedelijke hekelaars(ters) konden in tegenstelling tot hun rurale
collega’s, enkel aanspraak maken op de vlasaanvoer via de markt.
Slechts bij hoge uitzondering combineerden landelijke huishoudens het spinnen niet
met de vlasbewerking. Ze maakten dus gebruik van hun eigen werkgaren. Dit is
echter geheel tegengesteld in de stedelijke setting, waar spinsters zich via andere
‘commerciële’ circuits moesten bevoorraden (figuren 6.5 en 6.6). Dit verschil tussen
de stedelijke en de lokale economie is een duidelijk gevolg van de hogere
specialisatiegraad in de stad. Meer dan op het platteland legden gezinsleden zich toe
op één bepaalde productieactiviteit. De Aalsterse spinsters waren voor hun
grondstof dan ook aangewezen op de markt die door kooplui, allerhande
tussenpersonen en rurale producenten werden bevoorraad, zoals weergegeven in de
figuren 6.5 en 6.6.
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Beide schema’s geven de circuits van kantwerksters, spinsters en wevers weer. Het
bronnenmateriaal laat echter niet toe de relaties te kwantificeren, laat staan om een
ranking naar belang, frequentie en omvang, op te stellen. Wat de figuren 6.5 en 6.6
wel aantonen, is het aantal circuits dat actief was per activiteit en de aard van de
productieverhoudingen.
Het rurale garen ging voornamelijk naar de eigen wevers, maar occasioneel
kwamen overschotten op stedelijke en landelijke markten terecht. Stedelijke
spinsters gebruikten dezelfde afzetmogelijkheden en maakten bovendien handig
gebruik van de stedelijke ruimte om in herbergen en winkels hun waren te slijten.
Figuur 6.5. Netwerken van kantwerksters, rurale en stedelijke spinsters
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Kutsers Kooplui
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Gezin
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Bron: databank1
In de lijnwaadsector lijkt er een onderscheid te bestaan tussen de marktgerichte
productie en het weven ‘op bestelling’. Bovendien bleef een deel van de output in
het wevende huishouden, zowel voor het eigen gebruik of als betaalmiddel. Onder
meer de kredietrelaties met production pedlars konden ermee worden gefinancierd.
1

Figuur 6.5 is een vereenvoudigde weergave van de complexe netwerken van de betrokken participanten. Zo
zijn er eveneens kooplui en kutsers op de markt actief. Het onderscheid in figuur 6.6 tussen markt enerzijds
en de kutsers-kooplui anderzijds, doelt op het verschil in ruimtelijk en interpersoneel contact. De kutsers –
kooplui die vlas aan de kantwerksters leverden, deden dit niet op de markt. Ook de grote boeren kunnen
bestempeld worden als kutsers, zoals dit in de tekst is uiteengezet.
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De wevende, landelijke gezinnen hadden twee belangrijke circuits om hun output
aan de man te brengen. Via de pedlars, die lokaal de middelaarsfunctie van voltijdse
kutsers overnamen, en via het marktcircuit werd het linnen te koop aangeboden. De
keuze tussen de netwerken werd vooral bepaald door persoonlijke preferenties zoals
de beschikbaarheid van tijd en de voorkeur voor cash of krediet, de relatie met de
klant enzovoort. Stedelijke wevers waren vooral aangewezen op de eigen
linnenmarkt en net als in de garenverkoop hadden ze toegang tot winkels en
herbergen om hun output af te zetten.
Tegenover de ‘veelheid aan circuits’ in de linnennijverheid stonden de sterke
persoonlijke afhankelijkheidsrelaties in de stedelijke kantsector. De aanvoer van de
nodige grondstoffen gebeurde via Antwerpse kooplui. Aalsterse tussenpersonen,
veelal vrouwen, namen dan de verdere verdeling van grondstoffen op zich. De
kantwerksters opereerden doorheen de hele periode zowel in een Kauf- als in een
Verlagsysteem, maar door de grote invloed van de Antwerpse kooplieden en hun
lokale middelaars, was de graad van afhankelijkheid sterker dan bij de spinsters. En
hoewel gelijktijdigheid en oorzakelijkheid ook hier niet van elkaar te scheiden zijn,
valt de lagere sociale positie van de kantwerksters tegenover de spinsters op.
Figuur 6.6. Netwerken van rurale en stedelijke wevers
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Eigen gezin
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Bron: databank
De weefactiviteit maakte in de regio een paradoxale ontwikkeling door. Tegenover
het toenemend aantal linnenlakens dat op de markt werd aangebracht, daalde
doorheen de tweede helft van de achttiende eeuw het aantal wevers zowel absoluut
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als relatief. Die afname vond bovendien in de stad en op het omliggende platteland
plaats. Er kunnen weliswaar een drietal oorzaken voor deze tegengestelde evoluties
worden aangegeven, maar een smoking gun is niet gevonden.
Een mogelijke verklaring wijst op een toenemende specialisering van de
huishoudeconomie. Volgens deze hypothese intensiveerde het gezin haar
marktgerichte activiteiten. In dat geval zouden de wevers zich volledig op de
linnennijverheid toeleggen, net zoals dat in Noord-Brabant de gewoonte was.1 Uit
hoofdstuk 4 bleek evenwel dat dit in de Aalsterse regio niet gebeurde. Wevende
huishoudens bleven actief in de landbouw en de veeteelt.2 Het is dus moeilijk om
deze hypothese verder te toetsen.
Wat wel is aangetoond, was de concentratietendens in de lijnwaadsector na 1750.
De opkomst van ‘grote bedrijven’ vanaf 1770, onder andere onder impuls van
Waalse ondernemers, creëerde immers een schaalvergroting die zonder twijfel een
impact op de productie had. Het samenbrengen van tientallen getouwen in één
ruimte, in eigendom en onder het bestuur van ondernemers, vormt een degelijke
verklaring voor het verdwijnen van de weefgetouwen uit de Aalsterse boedels.
Daartegenover gaat de redenering niet op voor de omliggende dorpen. Er zijn
immers geen aanwijzingen voor een vroegmoderne ‘pendelaarstroom’ vanuit het
hinterland naar de Denderstad. Ook van een permanente migratie omwille van deze
‘nieuwe’ werkgelegenheid zijn er geen sporen gevonden.
Een laatste verklaring wijst op een mogelijke regionale specialisering. Uit
onderzoek blijkt immers dat de participatiegraad in de linnennijverheid tussen
regio’s varieerde.3 Vooral het centrum van het Land van Aalst kende een hoge
weefgraad. Mogelijks namen lokale production pedlars en kutsers de aankoop van
linnen op zich om het dan op de Aalsterse markt te verhandelen.
Een tweede paradoxale vaststelling handelt over de sociale positie van de betrokken
gezinnen. De sterke aangroei van de Aalsterse linnenmarkt in de tweede helft van
de achttiende eeuw ging immers niet gepaard met een aanwijsbare opwaartse
mobiliteit van de producenten. Althans, spinsters, kantwerksters en in mindere mate
wevers gingen tegenover de doorsnee-stedeling en vooral tegenover de ‘rijke
Aalstenaar’ fors achteruit. Tegenover de producerende gezinnen maakten de

1

Van Gurp, Brabantse stoffen, 153.
Zie de datamatrix.
3
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139.
2
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linnenhandelaars en –ondernemers een omgekeerde sociale beweging. Als groep
schoven ze stilaan op naar de top van de Aalsterse samenleving.
Lokale economie – De vroegmoderne productieverhoudingen in de linnennijverheid
zijn moeilijk onder één noemer te plaatsen. Deze vaststelling is niet nieuw noch
revolutionair, maar langzaam gerijpt door een decennialang fermentatieproces van
discussie en reflectie. In de verzamelbundel ‘European proto-industrialization’
onder redactie van Sheilagh Ogilvie en Markus Cerman wordt het zo geformuleerd:
‘Even the Kaufsystem (artisanal system) and Verlagsystem (putting-out system)
which are the main focus of the original theories turn out to have varied a great
deal, and did not always show a progression from one to the other’.1 Door juist het
perspectief te verplaatsen naar het gezinsniveau blijkt dat er niet één, maar vele
‘circuits’ in voege waren, zoals vereenvoudigd weergegeven in figuur 6.5 en figuur
6.6. Meer nog, de analyse van de Aalsterse kantnijverheid toont duidelijk aan dat
zelfs een sectoriële beperking de complexe relaties en circuits oneer aandoet.
Uit de voorgaande hoofdstukken bleek reeds de diversificatie in de productzijde van
de huishoudeconomie.2 In het aangehaalde continuüm tussen specialisering en
spreiding (income pooling), neigde de rurale gezinseconomie in de regio eerder naar
het laatste.3 En hoewel de arbeid door en productie van de huishoudens moeilijk
anders als commercieel kan betiteld worden, vertellen de netwerken en de circuits in
de linnennijverheid én de landbouw een ander verhaal.4
De markthouding in de local economy was beperkt door wat als een ‘commerciële
autarkie’ te omschrijven is. Aalsterse rurale huishoudens waren zeer marktgericht,
maar wendden hun productie in bepaalde mate aan voor ruilhandel en het
onderhouden van op wederkerigheid gerichte sociaal-economische relaties.5 Thijs
Lambrecht spreekt dan ook terecht van de convertibiliteit van arbeid.6 Uit het vorige
hoofdstuk bleek immers dat rurale huishoudens bij production pedlars talrijke
schuldrelaties aangingen onder meer voor agrarische dienstverlening en het

1

Ogilvie en Cerman, ‘Proto-industrialization’, 233.
Lees hoofdstuk 4 en 5.
3
Vergelijk met Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 122. Lees eveneens Fontaine en
Schlumbohm, ‘Household strategies’, 1-17.
4
Lees het besluit van hoofdstuk 5.
5
Hoffman, Growth in a traditional society, 35-80. Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de
overlevingslandbouw’, 13-14. Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 1-17. Ogilvie en Cerman,
‘The theories of proto-industrialization’, 7.
6
Lambrecht, Een grote hoeve, 112.
2
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ontlenen van kapitaal. Voor deze gezinnen was de terugbetaling in cash vaak geen
optie, waardoor ze arbeid als ultieme ruilmiddel gebruikten.1
Uit de analyse van de ‘verloning’ van arbeid als dagloner enerzijds en als wever
anderzijds, kon Lambrecht opmaken dat er in essentie voor de schuldenaar geen
verschil tussen beide was. Huishoudens die schulden aangingen bij paardenboeren
converteerden daarom agrarische arbeid als dagloner naar proto-industriële
activiteiten als spinster en wever. De incentieven voor de convertibiliteit speelden
immers in aan beide zijden van de schuldrelatie. Zo profiteerden beide van de
bijwijlen gunstige conjunctuur in de linnenindustrie tijdens de onderzochte periode.2
Uit de schets van het productieprofiel blijkt bovendien dat spinnen en weven vooral
voorkwamen bij de gezinnen die eveneens een beroep deden op de diensten van de
production pedlars.3 In dit opzicht creëerde de huisnijverheid een toegang tot de
waaier van diensten van de meer vermogende boeren in de lokale economie. Garen
en linnen vormden daardoor het ruilmiddel bij uitstek voor vele gezinnen, waardoor
het bijzonder moeilijk is op basis van de bronnen, de relaties te kwantificeren.
Wat leert de toegang tot circuits over de functionings van gezinnen? Het is
verleidelijk om zoals Amartya Sen de aanspraak op ‘meerdere’ circuits als
capabilities van gezinnen te beschouwen.4 Inderdaad was er een sterke dependentie
van kantwerksters aan kapitaalkrachtige op export gerichte tussenpersonen en
handelaars, maar die afhankelijkheid was fundamenteel verschillend van de relaties
tussen bijvoorbeeld spinsters en kooplui. Hekelaarsters, spinsters en wevers hadden
immers toegang tot meerdere circuits los van een bepaalde handelaar of middelman.
En ook, de bronnen geven vaak de indruk van een ‘gedwongen’ commerciële
houding van de kantwerksters. Hun circuits werden immers beheerst door kooplui
of tussenpersonen. Toch zijn hun netwerken anders in organisatie en institutie dan
de uitgebreide marktcircuits van spinsters en wevers in de stad en op het platteland.
Vooral de geformaliseerde en geïnstitutionaliseerde stedelijke vlas-, garen- en
linnenmarkt staat in schril contrast met de door Antwerpse kooplui gecontroleerde
netwerken van de kantnijverheid.5
De netwerken met de production pedlars kunnen moeilijk als horizontaal en niethiërarchisch

worden

voorgesteld.
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1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-238.
Lamarcq, ‘Een kwantitatieve benadering’, 139.
3
Vergelijk met hoofdstuk 4.
4
Sen, Commodities and capabilities.
5
Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
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arbeidsverhouding die de vroegmoderne rurale economie kenmerkten en de centrale
positie die de coqs de village in vele circuits innamen, creëerden enforcement
mechanisms die deze tussenpersonen in staat stelden, de toegang tot circuits te
ontzeggen. Peasant huishoudens, om de traditionele terminologie te gebruiken,
deden immers voor allerlei diensten een beroep op deze lokale figuren en waren
voor het mesttransport of voor het ploegen van hen afhankelijk.
Het ‘denken in circuits’ is niet alleen een aanvulling op de studies naar de
vroegmoderne huishoudstrategieën, het vormt een brug tussen productie en
distributie.1 Daarenboven schetsen circuits en netwerken de verhouding tussen
actoren, wat duidelijk werd geïllustreerd bij de Aalsterse kantwerksters. Meer dan
bij de spinsters waren in de kantsector, de relaties tussen kapitaal en arbeid
gekenmerkt door afhankelijkheid.
Verder blijkt uit de toegang en participatie van spinsters en wevers, tot/aan een
veelheid aan circuits dat er een vorm van verwevenheid was, waardoor voor de
historicus evidente grenzen vervagen. Zo lijkt de traditionele tegenstelling tussen
stad en platteland vanuit het oogpunt van een ‘commercieel’ circuit en in het
bijzonder van een geïnteresseerde koopman of zijn knechten, niet meer dan een
langere wandeling voorbij de fysieke grenzen van de eigenlijke markt en de wallen
van de stad.
Tot slot wil dit onderzoek eindigen met de formulering van een hypothese over de
‘vertraagde industrialisering’ van Vlaanderen en Brabant in het algemeen en de
linnennijverheid in het bijzonder.2 Het is duidelijk gebleken dat de markt en de
kooplui uit de Denderstad meedraaiden in een groter stedelijk systeem, waarbij
Antwerpen een grote draaischijf vormde.3 Maar anderzijds beschikten de rurale
producenten ook over andere lokale, zelfs kleinschalige afzetmogelijkheden. Juist
die aanspraak op micro outlets onafhankelijk van grote kapitalen, maakte het
mogelijk
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concentratiegolven
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transactiekostenverlagende maatregelen te overleven. Op die manier kon een

1

Vergelijk met de intenties om consumptie en distributie samen te behandelen in Van Damme, Verleiden en
verkopen en Van Damme, Antwerpse klanten.
2
Zie onder andere Aerts en Delbeke, De rurale geschiedenis, als ook Haagen, ‘ ‘Uitbuiting door handel’ ’,
215-243 en Vandenbroeke, Sociale geschiedenis.
3
Dit nuanceert ergens de stelling over de primauteit van de Gentse markt: Bastin, ‘De Gentse
lijnwaadmarkt’, 131-132. Lees eveneens Dambruyne, ‘De hiërarchie van de Vlaamse textielcentra’, 155-172.
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gecombineerde kleinschalige productie en distributie lange tijd overleven.1 Verder
onderzoek moet dan ook de toegang tot deze afzetmogelijkheden verder uitdiepen.
Een tweede element richt zich naar de positie van de production pedlars in de
lokale economie. Door hun cruciale rol als middelaar in verschillende circuits
creëerden ze een buffer tussen de directe marktwerking en de huishoudeconomie
van de peasants. Voor het kleinbedrijf was het mogelijk to keep the market at an
arms length.2 Daartegenover had de accumulatie van kapitaal onder de vorm van
kapitaalgoederen en gronden bij de production pedlars tot gevolg, dat ze steeds een
marktgerichte houding aannamen. Marktgerichtheid- en afzijdigheid kwamen dus
samen in een commerciële omgeving voor. Dit betekent dat economische impulsen
door de pedlars werden geabsorbeerd en dat ingrijpende transformaties vanuit het
‘bufferperspectief’ moeten worden onderzocht.

1

En bovendien, misschien niet causaal maar wel gelijktijdig, ging de sterke achteruitgang van de
linnennijverheid gepaard met de opkomst van de warenhuizen – de kathedralen van consumptie – in de
negentiende eeuw. Lees Crossick en Jaumain, Cathedrals of consumption. Door die nieuwe vormen van
distributie verloren kleine producenten voorgoed de aanspraak op een veelheid van commerciële circuits.
2
Deze these is op het European Social Science History Conference 2008 te Lissabon verdedigd.
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Hoofdstuk 7. Consumerende boeren

In dit hoofdstuk staan de consumerende landelijke huishoudens centraal. In een
eerste paragraaf komt opnieuw het peasant continuüm voor het voetlicht en wordt
er nagegaan wat de belangrijkste visies over de rurale vraag zijn en hoe die kaderen
in de reeds behandelde theorieën over de huishoudeconomie. Bovendien passeren
de gelijkenissen met de ontwikkelingseconomie de revue. Vervolgens wordt de
problematiek van de rurale vraag in de resultaten van de vorige hoofdstukken
ingepast.
In een tweede deel wordt de landelijke vraag opgesplitst in een analyse van de
materiële cultuur en een studie van de circuits waartoe de consumerende gezinnen
toegang hadden. Op die manier zullen de empirische gegevens aan de theorieën
worden getoetst.
De kracht van de vraag
In het eerste hoofdstuk kwamen reeds de uiteenlopende visies over het bestaan en
de economische draagkracht van de rurale vraag aan bod.1 De theorieën van Erik
Thoen, Hans Medick en Jan De Vries over het consumptieve gedrag van
vroegmoderne landslieden zijn ongetwijfeld het meest uitgesproken.2 In de
commercial survival economy van Erik Thoen waren gezinnen uiterst marktgericht,
maar weliswaar enkel in de productiezijde van de huishoudeconomie. Een
gelijkaardige commerciële ingesteldheid in de consumptiezijde was volgens hem
nagenoeg onbestaande. In zijn eigen woorden luidt het zo: ‘It is hard to detect any
creative force from the countryside which might stimulate production or trade’.3
Inderdaad, de ‘commerciële’ netwerken in de landbouw en de huisnijverheid wijzen
op de capabilities van landslieden om te participeren in een ‘web of economic

1

Lees hoofdstuk 1. Zie ook Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 293.
Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 442. Lees eveneens Deceulaer, ‘Proto-industrialization and
consumption’, 123. Lees ook Kriedte, Medick, en Schlumbohm, Industrialization before industrialization,
68.
3
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146.
2
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transactions’.1 Maar de bestaansreden van de relaties lag volgens Thoen in de
creatie van overlevingskansen voor het gezin, niet in de consumptiedrang van de
huishoudens.2
In het Smithiaanse model opgebouwd rond de ‘industrious revolution’, verklaart
juist het verlangen naar consumptie en meer specifiek naar het verbruik van
genotsmiddelen en van nieuwe, modieuze, duurzame goederen, een toename in
specialisering en in commercialisering van rurale huishoudens in West-Europa na
1650.3 Jan De Vries bevestigt daarmee het bestaan van capabilities bij rurale
huishoudens om te functioneren als volwaardige consumenten (functionings). Hij
gaat daardoor lijnrecht in tegen de peasant modellen en hun autarkische en tot
immobilisme gedwongen kleine boeren zoals die onder andere door Alexander V.
Chayanov beschreven zijn.4 Rurale gezinnen waren wel degelijk vatbaar voor
economische prikkels, die in de huishoudeconomie van de subsistence farming
grotendeels ontbraken. Chayanov verklaart immers dat ‘the primary interest of a
peasant household was not profit but the survival of all its members, present and
future’, de gelijkenissen met de commercial survival economy van Erik Thoen zijn
dan ook treffend.5 Door diversificatie in de productiezijde, geheel tegengesteld aan
de specialisering volgens De Vries, probeerden peasant households zich zoveel
mogelijk te onthouden van de markt. Ze hadden dus wel toegang tot de markt, maar
de onbetrouwbaarheid van de marktwerking creëerde te veel risico’s voor de
overleving van het gezin.
Volgens Chayanov is consumeren voor de peasants het verbruiken van het
doelinkomen.6 Vanaf overleving was verzekerd – vergelijk met de commercial
survival economy – en in voedsel, kleding en onderdak was voorzien, waren
stijgende inkomens niet langer een stimulus voor economische ontwikkeling, maar

1

Hoffman, Growth in a traditional society, 69 en Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de
overlevingslandbouw’, 14.
2
Waarmee hij zich dan ook aan sluit bij de eerder pessimistische visie op de ontwikkeling van de
levensstandaard in de achttiende eeuw. Lees eveneens Lis en Soly, Poverty and capitalism, 141.
3
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133 evenals De Vries, ‘The Industrial revolution’, 249-270 en
De Vries, ‘The industrious revolution’, 43-71. De Vries, The industrious revolution, 10. Lees voor enkele
kritische bedenkingen Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 5-6.
4
Lees voor de theorieën van Chayanov: Ellis, Peasant economics en Hoffman, Growth in a traditional
society, 40 als ook Vardi, The land and the loom, 1-14 en vooral Thorner, Chayanov, en Shanin, Chayanov
als ook Thorner en Chayanov, The theory of peasant economy.
5
Thorner, Chayanov, en Shanin, Chayanov en Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and
consumption, 3.
6
Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 441 en Van Damme, ‘Pendelen tussen revoluties en tradities’, 56.
De Vries, The industrious revolution, 211.

292

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

een obstakel.1 In de subsistence farming investeerde een gezin in een dergelijke
situatie niet langer in productief werk, maar in leisure of conspicuous consumption.2
Een ander relaas is te horen bij één van de founding fathers van het proto-industriële
gedachtegoed. Volgens Hans Medick was het ‘beyond question that rural industrial
producers developed this specific attitude toward consumption’.3 Dat ‘gedrag’, ja
zelfs die consumptiedrift, omschrijft hij als het verbruik van ‘superfluous luxuries
and delicacies, like coffee, alcohol, white bread, and sweets. They were also fond of
fashionable clothing and jewelry’.4 Proto-industriële gezinnen creëerden wel
degelijk een geaggregeerde vraag naar genotsmiddelen en modieuze goederen.
Anderzijds lag de reden voor dit consumptieve gedrag volgens Medick in de
publieke sfeer. Consumptie diende als een vorm van sociale distinctie en had
daarom een zelfde functie als leisure: ‘to them, drinking was not just a private
pleasure, but a public act’.5 Daarnaast versterkte een dergelijk publiek
consumptiepatroon met de nadruk op leisure, de sociale banden in een rurale
gemeenschap die was opgebouwd uit een kluwen van netwerken.6
Het belang dat Jan De Vries aan de vraag van rurale huishoudens hecht, loopt
enigszins parallel met de recente benaderingen in de ontwikkelingseconomie én
opvallend genoeg ook in de bedrijfskunde.
Consumptie in de ontwikkelingseconomie
Amartya Sens’ concepten en zijn benadering van de armoedeproblematiek zijn
reeds voldoende behandeld in de vorige hoofdstukken, maar de bedrijfstheorie van
Coimbatore Krishnarao Prahalad duidt op een innovatief aanvoelen dat consumptie
niet haaks staat op economische crisissen.7 Hij ziet namelijk een kans om het
armoedeprobleem in de wereld te verhelpen én de winstmarges van internationale
1

De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205 en De Vries, The industrious revolution, 25.
Shammas, The pre-industrial consumer, 1 en Van Damme, ‘Pendelen tussen revoluties en tradities’, 56.
Voor de oorspronkelijke theorieën, lees Veblen, The theory of the leisure class en Edgell, Veblen in
perspective. Blondé, ‘Indicatoren van het luxeverbruik?’, 497.
3
Kriedte, Medick, en Schlumbohm, Industrialization before industrialization, 69.
4
Medick, ‘Une culture de la consideration’, 753-774 en Kriedte, Medick, en Schlumbohm, Industrialization
before industrialization, 68.
5
Kriedte, Medick, en Schlumbohm, Industrialization before industrialization, 67. Volgens andere historici
behoorde leisure en conspicuous consumption, enkel aan de gegoeden toe. Lees onder meer Burke, ‘The
invention of leisure’, 136.
6
Hoffman, Growth in a traditional society, 35-37.
7
Prahalad, The fortune at the bottom of the pyramid, 3-4. Lees voor een vergelijking Blondé en Van Damme,
‘Een crisis als uitdaging?’, 61.
2
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bedrijven te vergroten.1 Multinationals moeten zich richten naar nieuwe markten
aan de bottom of the pyramid. Met die bottom of the pyramid duidt Prahalad op het
overgrote deel van de wereldbevolking dat moet rondkomen met enkele euro’s per
dag. Het vernieuwende van deze theorie is dat volgens Prahalad niet alleen het
internationale bedrijfsleven profiteert door marktaandeel en winsten te verhogen.
Ook miljarden mensen aan de basis van de piramide kunnen genieten van het
terugdringen van de wereldwijde armoede. De voorwaarde is immers dat grote
bedrijven produceren en distribueren ‘op maat’ van de mensen. Wanneer ze echter
de bottom links laten liggen, verliezen ze eerst marktaandeel waarna ze uiteindelijk
uit de markt verdwijnen.
Het grote voordeel voor de armen die niet langer als slachtoffer of als last worden
ervaren, is de toegang tot de wereldmarkt die ze als consument zelf bewerkstelligen.
Bovendien vraagt een dergelijke co-creation een leger aan ‘bodem van de piramide’
ondernemers en detailhandelaars, die lokaal produceren en distribueren.2
Indien abstractie wordt gemaakt van de waarde van deze benadering en vooral van
de trendbreuk omtrent de visie over het armoedeprobleem, zijn er enkele
gelijkenissen met het historisch onderzoek te trekken.3 Allereerst gaan Prahalad,
Hart en Hammond uit van de ‘kracht van de vraag’. Ook Jan De Vries benadrukte
meermaals dat de impact van vraagfactoren op de economie niet zonder meer mag
worden onderschat.4 Meer zelfs, ook in een periode van diepgewortelde
economische crisissen lijken belangrijke consumptieveranderingen zich voor te
doen, zoals het voorbeeld van Antwerpen aantoont.5 Tussen 1650 en 1750 wanneer
de Scheldestad was herleid tot een provinciaal centrum na de zestiende-eeuwse
bloeiperiode, was de wereld van de spulletjes aan steeds snellere wijzigingen
onderworpen.6 Niet alleen ‘culturele distinctie’, waarbij de elite zich trachtte te
onderscheiden van andere sociale groepen, speelde daarin een rol, ook de

1

Prahalad en Hart, ‘The fortune at the bottom of the pyramid’, 54-67 en Prahalad en Hammond, ‘Serving the
world's poor, profitably’, 48-59.
2
Een co-creatie oplossing gaat uit van een samenwerking tussen multinationals, ontwikkelingsorganisaties,
ngo’s, lokale regeringen, bodem van de piramide consumenten en bodem van de piramide ondernemers.
3
Vergelijk eveneens met het belang van microkrediet en microfinanciering in de historiografie en de
ontwikkelingseconomie, lees daarvoor Willems, Krediet, vertrouwen, 29.
4
De Vries, ‘The Industrious revolution’, 43 alsook De Vries, ‘The industrial revolution’, 249 en De Vries,
The industrious revolution, 25.
5
Zoals in de ‘nazomer van Antwerpen’: Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 61 evenals
Blondé, ‘Tableware and changing consumer patterns’, 295-311 ook verschenen als Blondé, ‘Cities in
decline’, 37-52.
6
Blondé, ‘Cities in decline’, 38.
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zogenaamde ‘birth of a consumer society’ beïnvloedde materiële veranderingen.1
Meer zelfs, die geboorte of doorbraak van een meer gekleurde materiële cultuur en
van meer gediversifieerde consumptiepatronen bij vroegmoderne middengroepen,
creëerde volgens Bruno Blondé juist de toegang voor die groepen tot een stedelijke
elitecultuur: ‘… buying consumer items (albeit often cheaper substitutes), …,
middle class people came very close to important features of the material
consumption pattern of the urban elite’.2
Figuur 7.1. ‘De Franse negotiant’, laatachttiende-eeuws lied

Bron: ‘Nederlandse Liederenbank’
Een tweede element dat de vergelijking kan doorstaan, spitst zich toe op de
‘productie en distributie op maat’.3 Hoewel de vroegmoderne productie- en
distributiefaciliteiten in weinig lijken op de hedendaagse systemen, vertonen de
marktmechanismen een opvallende continuïteit. In Prahalads’ theorie nemen juist
1

Lees over ‘culturele distinctie’: Muchembled, ‘Omgangsvormen en rituelen’, 93-108 en verder
Muchembled, ‘De orde van de gebaren’, 145-170. Lees over een ‘consumptiemaatschappij’: Thirsk, The
development of a consumer society en McKendrick, Brewer en Plumb, The birth of a consumer society. Voor
een kritische bespreking van de concepten ‘consumptiemaatschappij’ en ‘consumptierevolutie’, lees Shammas,
The pre-industrial consumer, 291-299.
2
Blondé, ‘Cities in decline’, 51.
3
Willems, Krediet, vertrouwen, 29.
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de ‘bodem van de piramide’ kleinhandelaars een cruciale positie in tussen
multinationals, lokale ondernemers én consumenten. Meer bepaald het onderzoek
naar zeventiende- en achttiende-eeuwse kleinhandelaars duidt eveneens op het
toenemend belang van hun middelaarsfunctie, tussen producent en consument.1
In de age of novelties namen kleinhandelaars de taak op zich om consumenten
steeds op de ‘juiste’, zeg maar Franse mode, te wijzen (figuur 7.1).2 Vanaf de late
zeventiende eeuw volgden modewisselingen elkaar in sneltempo op en bovendien
namen de sequentiële modecycli in duur af door de toepassing van goedkopere
materialen met een geringere duurzaamheid.3 Correcte informatie om à la mode te
zijn, was dan ook essentieel. Net zoals in Prahalads’ model buiten kleinhandelaars
een asymmetrisch informatieprobleem uit en buigen het om in hun voordeel.4 Maar
is er sprake van een ‘region in decline and a dawn of a consumer society’?5
De vraag naar de vraag
De vraag ontleed – Een dynamisch fenomeen als verbruik laat zich moeilijk in de
bronnen vangen. De focus zal ook hier op de analyse van de boedels liggen. De
bronnen bevatten immers een momentopname van het bezit van voornamelijk
duurzame gebruiksgoederen.6 Op die manier verschuift de onderzoeksvraag van het
verbruik naar de materiële cultuur. Maar hoe kan een statische weergave van
goederen, het dynamische verbruik verklaren? Ook de archeologie kampt met
dergelijke vraagstukken, hoewel recent onderzoek veel heeft bijgedragen tot de
kennis van het dagdagelijkse leven in de regio.7
1

Van Damme, Antwerpse klanten, 353 en 398.
Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 83 en vooral Van Damme, ‘Zotte verwaandheid’, 187204.
3
Berg, ‘French fancy and cool Brittania’, 534. Blondé, ‘Cities in decline’, 37-52 en Van Damme, Antwerpse
klanten, 402. Voor een algemene inleiding op het verschijnsel mode: lees Allen, ‘Fashion as a social
process’, 347-358. Hij geeft drie motieven aan die modecycli kunnen verklaren. Allereerst is er het
surplusverschijnsel. Modecycli zijn enkel mogelijk in een context waar voldoende welvaart en aandacht voor
plezier en hedonisme samengaan. Een tweede element schuilt in de dynamiek van de opeenvolgende relaties
en een laatste bestaat uit de implicaties van sociale competitie. Campbell, ‘The desire for the new’, 246.
4
Van Damme, Verleiden en verkopen en Van Damme, Antwerpse klanten. Blondé en Van Damme, ‘Een
crisis als uitdaging?’, 83.
5
Blondé, ‘Cities in decline’, 37
6
Enkele belangrijke werken zijn: Arkell, Evans en Goose, When death als ook Baulant, Schuurman en
Servais, Inventaires après-décès. Verder Dibbits, Vertrouwd bezit en Kamermans, Materiële cultuur.
Eveneens Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption. Voor Binnen-Vlaanderen is van
belang: Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid. Zie ook Van Koolbergen,
Materiële cultuur.
7
De uitgave De Groote, Moens en Ervynck, Vlekken & kruimels, is gebaseerd op archeologisch onderzoek in
Aalst.
2
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Vooralsnog zijn de vroegmoderne ontwikkelingen in het verbruik meestal vanuit
momentopnames van de materiële welvaart benaderd.1 Weliswaar herbergt de
‘wereld van de spulletjes’ voldoende mogelijkheden om een dynamiek in de
materiële cultuur op te sporen, de onrechtstreekse aanpak brengt slechts zelden de
transacties tussen klant en verkoper voor het voetlicht.2 Daarom is geopteerd voor
een tweede perspectief. Waar voorheen de stock of voorraad de exclusieve
onderzoeksbasis vormde om veranderingen in het dagdagelijkse leven op te sporen,
komen hier ook de klant en de verkoper in beeld.3 Via een focus op de
‘commerciële’ netwerken, de aanspraak van de rurale huishoudens op de
verschillende circuits voor de aankoop van goederen en het profiel van de verkopers
wil deze studie vroegmoderne goederenstromen in kaart brengen.
Tot slot komen ook de ‘commerciële’ netwerken voor het voetlicht. Op welke
netwerken konden gezinnen aanspraak doen om onder andere, duurzame goederen
en diensten aan te kopen. Het gaat hierbij dan ook om een analyse van
goederenstromen of flows. Opnieuw zal de theoretische tegenstelling tussen de
commercial survival economy en de economy during the industrious revolution de
context vormen.4 Bijzondere aandacht zal verder uitgaan naar de circuits van de
detailhandelaars, de functie van de local economy en verder de toedracht van
paardenboeren en stedelingen op het commerciële netwerken van consumerende
rurale gezinnen.5
De vraag en de lokale economie – Hoewel in het zog van de zogenaamde
baanbrekende consumer revolution belangwekkende vroegmoderne ontwikkelingen
zijn vastgesteld, zijn die voornamelijk in stedelijke contexten gesitueerd.6 Opnieuw
liggen de levensstandaarddebatten en de afwijkende visies omtrent de werking van

1

Gebaseerd op staten van goed: Schuurman, ‘Probate inventories’, 19-31 en Schuurman, ‘Probate inventory’,
19-28. Meer specifiek Kamermans, Materiële cultuur Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft.
2
De ‘wereld van spullen’ is een verwijzing naar het uitgebreide onderzoek van Jan De Vries, zie onder meer
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85.
3
Lees de verzuchting van Jan De Vries in De Vries, ‘Between purchasing power’, 87. Lees Van Damme,
Verleiden en verkopen over Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten tussen 1650 en 1750, waarin wel een
dynamisch actorperspectief aanwezig is.
4
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157. Als ook Thoen, ‘ ‘Social agrosystems’ as
an economic concept’, 47-66 en Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 147-174. De Vries,
‘Between purchasing power’, 85-133 als ook De Vries, ‘The industrial revolution’, 249-270 en De Vries,
‘The industrious revolution’, 43-71.
5
Van Damme, Antwerpse klanten, hoofdstuk 8.
6
Thoen, ‘The rural history’, 177-215 en Van Damme, ‘Pendelen tussen revoluties en tradities’, 54-65.
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de huishoudeconomie aan de basis van deze historiografische schemerzone.1 Vooral
het peasant model van Chayanov dat doorleeft in de agro-systemen, is moeilijk
verenigbaar met de mogelijke commerciële gerichtheid van rurale klanten.2 Terecht
ziet Erik Thoen ‘consumption patterns in peasant society’ als een gap in het
historiografisch spectrum, en dus ook in zijn eigen sociale agro-systeem.3
Het onderzoek naar rurale klanten en hun netwerken vormt dan ook een logisch
sluitstuk van deze studie. Het is de intentie om de capabilities van rurale
huishoudens en hun aanspraak op de verschillende rurale en stedelijke circuits te
ontrafelen. Gelijktijdig en geheel in de trend van de voorgaande hoofdstukken, rijst
de vraag naar de functie van de production pedlars in de netwerken en vooral de
plaats van die netwerken in de local economy.
De mogelijkheden van rurale gezinnen om goederen te verwerven waren legio,
althans in theorie. In navolging van de studie van Ilja Van Damme over de
zeventiende- en achttiende-eeuwse Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten
komen de circuits aan bod waarin huishoudens en verkopers elkaar ontmoetten.4
Van Damme wijst er terecht op dat een focus louter op ‘winkeliers’ of ‘meerseniers’
afbreuk doet aan de historische werkelijkheid.5 Er waren tal van ‘commerciële’
circuits werkzaam, vaak overlappend en soms elkaar verdringend, die resulteerden
uit specifieke consumptieproblemen, namelijk de beschikbaarheid van tijd en
krediet.6 Niettemin is juist de notie ‘commercieel’ enigszins aanvechtbaar. Circuits
in de landbouw, de linnennijverheid en de verzorgende sector op het platteland
kwamen tot stand door sociale relaties gebaseerd op onderlinge wederkerigheid.7
Meer bepaald de paardenboeren, de lokale spelverdelers en de middelaars tussen
rurale gezinnen én stedelijke kooplui en investeerders, wisselden arbeid, kapitaal en

1

Lees over de debatten: Lis en Soly, Poverty and capitalism en Vandenbroeke, ‘De leefbaarheid van het
platteland’, 131-166 als ook Vandenbroeke, ‘Levensstandaard en tewerkstelling’, 151-189 en Vandenbroeke,
‘Sociale en konjuncturele facetten’, 117-174. Verder Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261 en Mendels,
‘Agriculture and peasant industry’, 179-204. Voor de huishoudeconomie: Thoen, ‘A ‘commercial survival
economy’ in evolution’, 102-157 en het vorige hoofdstuk.
2
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 3-7. Lees vooral Thoen, ‘ ‘Social
agrosystems’ as an economic concept’, 47-66. Lees het vorige hoofdstuk. Zie ook Prahalad, The fortune at
the bottom of the pyramid.
3
Thoen, ‘The rural history’, 195 en Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146. Voor een
kritische reflectie, lees Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 442.
4
Gebaseerd op Van Damme, Antwerpse klanten en Van Damme, Verleiden en verkopen.
5
Lees Van Damme, ‘Pendelen tussen revoluties en tradities’, 62-63. Zie ook de verzamelbundel Blondé,
Stabel, ea., Buyers and sellers.
6
Van Damme, Antwerpse klanten, 123.
7
Zoals aangetoond door Thijs Lambrecht, lees daarvoor Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 239.
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goederen uit met tal van andere huishoudens.1 Het is aannemelijk dat ook de
consumptiezijde

van

de

huishoudeconomie

door

dergelijke

relaties

was

2

geboetseerd. In dat geval dienden potentiële verkopers zich aan te passen aan de
werking van de local economy.3 Flexibiliteit en voldoende marktkennis waren dan
onmisbaar om eventuele fricties, beschikbaarheid van tijd en liquide middelen, op te
lossen. De ‘commerciële’ circuits op het platteland waren het gevolg van specifieke
transactiekosten die de lokale economie en haar web van economische transacties
genereerde.4
Een specifiek kenmerk van de regio was het dichte netwerk van kleine steden,
waardoor afgelegen self-sufficient rural communities in de betekenis van Alexander
Chayanov geen bestaansgrond hadden.5 Het spreekt voor zich dat dit netwerk een
impact had op de rurale consumptieve vraag. Terecht wordt er op gewezen dat dit
netwerk van kleine

steden de dichtheid en de levensvatbaarheid van

plattelandswinkels beïnvloedde.6
De vraag naar goederen – Op het gevaar af in een al te rigide indeling te vervallen,
kan men ‘commerciële’ circuits onderverdelen naar de aard van de verhandelde
goederen.

Van

Damme

maakt

een

onderscheid

tussen

gebruiks-

en

verbruiksgoederen (duurzaam en niet-duurzaam), evenals tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’
spullen.7 Daarnaast is er eveneens een opdeling mogelijk op basis van de plaats van
uitwisseling.8
Uit het productieprofiel van de rurale gezinnen blijkt dat de huishoudens zelf zoveel
mogelijk instonden voor de voorziening van de basisbehoeften.9 Zeker in het geval
van het voedselverbruik opteerden ze om risico’s die verbonden waren met de
aankoop op de markt zo veel mogelijk te mijden. Risicospreiding (risk averse) was
immers een basiskenmerk van de gedifferentieerde strategieën in de productiezijde
van de huishoudeconomie.10 Anderzijds had de voortdurende areaalversnippering

1

Lees de hoofdstukken 5 en 6.
Voor meer achtergrond, lees Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 1-12.
3
Pfister, ‘Women’s bread’, 148-150.
4
Hoffman, Growth in a traditional society als ook Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 245.
5
Met Aalst, Dendermonde, Ninove en Geraadsbergen in de onmiddellijke omgeving. Lees ook Blondé,
‘Domestic demand’, 229.
6
Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 422.
7
Van Damme, Antwerpse klanten, 123. Lees ook Appadurai, The social life of things.
8
Van Damme, Verleiden en verkopen, 75 en 124.
9
Lees hoofdstuk 5.
10
Vanhaute en Van Molle, ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, 13 en hoofdstuk 4.
2
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tot gevolg dat meer gezinnen zich, net als de stedelijke huishoudens, op de markt
moesten bevoorraadden.1
Prijsschommelingen en een onzeker aanbod vormden vooral voor stedelingen een
reëel probleem. Voor stadsbesturen was de vraag naar graan en bier dan ook één
van de belangrijkste besognes, wat zich uitte in een voortdurende uitbraak van
normatieve en regulerende documenten.2 Ondanks de voorkeur voor self-sufficiency
althans wat de voedselvoorziening betreft, die in de rurale commercial survival
economy kan verwacht worden, komen verder in de tekst enkele circuits voor nietduurzame

consumptiegoederen

functioneerden.

aan

bod

die

naast

de

zelfvoorziening

3

Figuur 7.2. ‘Traditionele’ beeld van een vroegmoderne marskramer?

Bron: Jeroen Bosch, De marskramer, 1500-1502, Museum Boymans van
Beuningen, Rotterdam
In de theoretische classificatie kunnen duurzame goederen, oud en nieuw, verder
naar de herkomst en het profiel van de verkoper worden opgedeeld. Heel interessant
1

Thoen, ‘Transitie en economische ontwikkeling’, 155.
Van Uytven, ‘L’approvisionnement’, 75-116 en Vermoesen, ‘De strijd om het platteland’, 523.
3
Vergelijk met Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 102-157.
2
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is de vraag naar de invloed en naar de infiltraties van stedelijke detailhandelaars
(winkeliers, marktkramers, leurders, oudekleerkopers, enzovoort) en ambachtslui op
het omliggende platteland.1 Recent gaat bijzondere aandacht naar de werking van de
weinig zichtbare en pluriforme circuits van leurders of marskramers.2 Hieruit blijkt
onder meer dat leurders te onderscheiden zijn niet zozeer door wat ze verkochten,
dan wel op de manier waarop ze hun ‘zakenreis’ financierden en op basis van hun
relaties met leveranciers.3 Deze definitie verhoogt natuurlijk de complexiteit
waardoor de leurders niet langer als ‘iemand die goederen op zijn rug draagt’, te
omschrijven zijn.4 Ook de schilderkunst heeft lang bijgedragen aan een te eenzijdige
beeldvorming van deze veeldzijdige verkopers. Zo ook Jeroen Bosch, die in zijn
door symboliek beladen figuratieve weergave van een marskramer, vooral het
landlopersaspect benadrukt (figuur 7.2). Berooide landlopers én van paard en kar
voorziene handelaar-marskramers vormden dan beide uitersten van een zeer breed
spectrum.5 Hun aanwezigheid op het zeventiende- en achttiende-eeuwse platteland
staat echter niet ter discussie.6
Materiële cultuur en verbruik
Het verschil tussen het verbruik enerzijds en de materiële cultuur anderzijds dwingt
de historicus tot een zekere reflectie.7 Geïnspireerd door concepten uit de
economische wetenschap maakt Jan De Vries daarom een onderscheid tussen de
stock of voorraad en de flow of goederenstroom.8 De voorraad is in se een
momentopname, een situatie op een bepaald ogenblik en in een gegeven
tijdscontext. De flow daarentegen kan gekarakteriseerd worden als een dynamisch
proces, waarin de beslissingen van individuen en huishoudens zijn vervat over de
bestedingen aan goederen, over de circulatie van spullen, over het gebruik van
diensten enzovoort.9 Op dit ogenblik gaat in het historisch onderzoek veruit de
1

Voor achtergrond, lees Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439 of ook Deceulaer, ‘Urban artisans and
their countryside customers’, 218 en Deceulaer, ‘Dealing with diversity’, 171. Van Damme, Antwerpse
klanten, 485 en Steegen, ‘Eighteenth-century Maastricht shopkeepers’, 315.
2
Deceulaer, ‘Dealing with diversity’, 173. Fontaine, History of pedlars alsook Spufford, The great
reclothing. Verder Kuppens, Marskramers voor de Geheime Raad.
3
Van Damme, Antwerpse klanten, 135.
4
Poitrineau, ‘Les colporteurs d’autrefois’, 73.
5
Fontaine, History of pedlars, 73 en Oberpenning, ‘Neue Forschungen’, 57.
6
Deceulaer, ‘Dealing with diversity’, 171.
7
Lees De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 52-53.
8
De Vries, The industrious revolution, 147.
9
Van Damme, Antwerpse klanten, 46-47.
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meeste aandacht uit naar de goederen zelf en hun gebruikswaarde voor de
consument. Ingegeven door een structureel bronnentekort, zijn het voornamelijk
boedels die aan de basis van de huidige stand van zaken liggen.1 De
goederenstromen zijn in vele gevallen noodgedwongen naar de achtergrond
verbannen, hoewel recent en op basis van egodocumenten een nieuwe inkijk is
geleverd over de flows in vroegmoderne adellijke milieus. Onder meer Koen De
Vlieger-De Wilde hanteert huishoudjournalen om de consumptie in een adellijk
huishouden te schetsen.2 Aangezien dergelijke bronnen veelal beperkt zijn tot
stedelijke of adellijke milieus dringt zich een oplossing op voor de analyse van de
goederenstromen in rurale huishoudens.3
In dit onderzoek zijn de goederenstromen in vroegmoderne, rurale huishoudens op
twee manieren benaderd. Allereerst is de analyse op de stock gebaseerd, de
materiële cultuur, en vooral de hypothetische transformatie van een voorraad in een
goederenstroom. In dit hoofdstuk wordt eveneens een tweede benaderingswijze
gehanteerd waarbij de deconstructie van de vorderingen voor de aankoop van
goederen of diensten in de boedels, én van allerhande circuits aan bod komen. Deze
sporen duiden immers op het verwervingsproces van goederen en zijn daarom de
ultieme getuigen van de flows in rurale gezinnen.
De vraag rijst dan ook naar de relatie tussen materiële cultuur en verbruik, of de
problematiek van de voorraad en de doorstroomsnelheid ervan.4 Idealiter worden
alle goederenstromen, alle gevallen van aankoop, consumptie en verkoop van
goederen die in een huishouden voorkomen, op een bepaald moment vastgelegd als
de voorraad aanwezig op het ogenblik dat de griffier de boedel opstelt. Deze
goederenstromen verschillen onderling van elkaar door hun ontwaardingstempo.
Voor de historicus komt het er dus op aan om in studies over verbruik, voorraden
correct om te zetten in stromen door aandacht te besteden aan de duurzaamheid van
de goederen uit die voorraad.

1

Voor een bondig overzicht van de resultaten van dit boedelonderzoek, lees McCraken, ‘The history of
consumption’, 139-165 als ook Barry, ‘Consumer passions’, 207-216. Voor een interessante benadering, lees
De Vries, ‘Between purchasing power’, 85-133. Verder ook Fairchilds, ‘Consumption in early modern
Europe’, 850-858. Beerbühl, ‘Die Konsummöglichkeiten und Konsumbedürfnisse’, 1-28 en Poulot, ‘Une
nouvelle histoire de la culture matérielle?’, 344-357. Tot slot ook Stearns, ‘Stages of consumerism’, 102-117
en Pennell, ‘Consumption and consumerism’, 549-564.
2
De Vlieger-De Wilde, ‘Adellijke consumptie en levensstijl’, 31. Lees ook De Vlieger-De Wilde, Adellijke
levensstijl.
3
Er zijn enkele studies die het consumptiegedrag van inwonend, ruraal dienstpersoneel beschrijven: lees
Delahaye, ‘Het voorhuwelijkssparen van dienstboden’, 54-77 en Lambrecht, ‘Slave to the wage’, 32-48.
4
Lees eveneens Blondé, ‘Cities in decline’, 37.
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Hoe moeten concepten als stromen en voorraden begrepen en vertaald worden?
Voor Jan De Vries is de ‘duurzaamheid’ van goederen cruciaal.1 Hij stelt dat een
belangrijke parameter voor de geschiktheid van boedels om voorraden om te zetten
in stromen, de mate is waarin minder duurzame goederen zijn weergegeven. Het
spectrum beslaat dan een breedte begrensd door de prondelingen of prullaria
enerzijds en extreem duurzame goederen anderzijds. In het geval van de
prondelingen is het niet altijd zeker of de griffier zich de moeite troostte om
snuisterijen of onbeduidend kinderspeelgoed in de documenten op te nemen.2 In het
andere geval zijn de ‘superduurzame goederen’ meestal in het bezit gekomen door
het circuit van de erfenissen en zijn ze zelden een afspiegeling van de heersende
mode en smaak.3 Consumptie als dynamisch proces kan enkel via de analyse van
duurzame goederen gesitueerd tussen beide uitersten van het continuüm.4 Daarom is
de keuze gevallen op het vroegmoderne keukengerei. Borden, schotels, lepels en
servetten waren immers voldoende duurzaam om zich een plaats in de boedel te
verzekeren, maar waren vooral voldoende (mode)gevoelig om geen onveranderlijk
feit in een beschrijving van de materiële cultuur van honderdvijftig jaar te zijn.5
Vóór deze analyse komen kort de ‘superduurzame goederen’ aan bod om als het
ware een tegenbeeld van het keukengerei te schetsen.
Inertie en substitutie – Het goudbezit van vroegmoderne rurale huishoudens
schittert door immobilisme. Doorheen de onderzochte periode varieerde het
percentage gezinnen met één of meer gouden voorwerpen nauwelijks. Rond 1650
bevatte slechts 23% van de huishoudens goud.6 Dit percentage houdt bovendien nog
een overschatting in omwille van de samenstelling van de eerste proefperiode.
Vijftig jaar later steeg dit aandeel licht tot 27%, waarna het weer afnam tot 22%.
Aan het einde van het ancien regime steeg het percentage opnieuw tot 29%. Het
verschil tussen minimum en maximum is verwaarloosbaar en ook de frequentie van
voorwerpen per boedel kende vrijwel geen schommelingen. Zo vermeldde de

1

De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 52 en De Vries, The industrious revolution, 145.
Libbrecht, Materiële cultuur, 28 als ook Schuurman, ‘Probate inventories’, 19-31 of Schuurman, ‘Probate
inventory’, 19-28 en Schuurman, ‘Some reflections on the use of probate inventories’, 177-189.
3
De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 53.
4
Lees ook De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 87.
5
Blondé, ‘Tableware and changing consumer patterns’, 295 evenals De Vries, The industrious revolution,
193.
6
In absolute cijfers: 1650-1654 = 6/26; 1700-1704 = 10/37; 1750-1754 = 20/93 en 1790-1794 = 35/120.
2
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griffier gemiddeld ‘anderhalf voorwerp’ per inventaris.1 De waarde van de
voorwerpen, overwegend trouwringen, wijzigde over de hele periode slechts licht.
Rond 1650 en 1700 was de mediaanwaarde gelijk aan vier gulden tien stuivers.2
Vijftig jaar later steeg de waarde tot zes gulden vijf stuivers en aan het einde van de
achttiende eeuw zakte de mediaan terug naar vijf gulden.
Grafiek 7.1. Aanwezigheid van aardewerk en tin in keukengerei, Erembodegem,

Aandeel
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Uit de databank zijn enkel de boedels weerhouden die voldoende informatie
verschaffen over de aanwezigheid van keukengerei. Daaronder worden de kook- en
eetspullen verstaan, maar ook het keukenlinnen dat in de bronnen voorkwam.3
Ongeveer twee op drie staten van goed zijn op die manier geschikt voor de analyse.4
In een eerste analyse is het tinbezit in de 207 boedels nagegaan. Hieruit blijkt dat er
gedurende de onderzochte periode een relatieve en soms zelfs absolute daling
optrad (grafiek 7.1). Rurale gezinnen bezaten blijkbaar steeds minder tinnen
1

Voorwerpen per boedel: 1650 = 1,7; 1700 = 1,3; 1750 = 1,6 en 1790 = 1,5.
In gulden uit 1650 uitgedrukt.
3
Vergelijk met De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205 en Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 293.
4
1650-1654 = 27; 1700-1704 = 35, 1750-1754 = 69 en 1790-1794 = 76, samen 207. Twee boedels
(respectievelijk uit 1650 en 1700) die voldoende gegevens bevatten over het keukengerei konden op basis
van de beschikbare parameters niet gerangschikt worden en zijn dan ook niet weerhouden.
2
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schotels, kannen en potten. In het midden van de zeventiende eeuw kwamen in 26
boedels of 93% van het totaal aantal staten van goed met keukengerei, tinnen
voorwerpen voor.1 Daarna wijzigde de materiële cultuur van de gezinnen drastisch,
aangezien rond 1700 slechts 17 boedels of 47% tinnen objecten vermelden. In de
loop van de achttiende eeuw zette de afname van het tinbezit zich door, weliswaar
minder uitgesproken dan in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Rond 1750
was het aandeel gedaald tot 43% en nog een halve eeuw later zelfs tot 37%.2
De boedels vertellen ook een ander verhaal. Gebaseerd op dezelfde steekproef van
207 staten van goed is de frequentie van aardewerk na gegaan. In de bronnen komt
het voor onder de benamingen ‘aerdewerck’ of het iets duurdere ‘geleizewerck’.3 In
de eerste periode vermelden slechts 9 van de 28 boedels of 32% enig aardewerk in
het keukengerei. Een halve eeuw later was dit aandeel al toegenomen tot 47%.4 De
stijging zette zich door in de eerste helft van de achttiende eeuw en rond 1750 was
de verhouding tot een maximale hoogte van 80% geklommen. Aan het einde van
het regime kwamen in 52 boedels of 68% aardewerk voor. Slechts in één boedel,
niet toevallig van een laatachttiende-eeuwse production pedlar, brouwer én bakker,
kwam porselein voor.5
De diametraal tegenovergestelde evoluties van tinbezit enerzijds en de
aanwezigheid van aardewerk anderzijds, komt in grafiek 7.1 goed in beeld. In de
periode 1650-1750 deed zich vermoedelijk – hier wordt later op teruggekomen –
een substitutieproces voor, met de eeuwwisseling als cruciaal momentum. In die
honderdjarige periode evolueerden tin- en aardewerkbezit als wederzijds
spiegelbeeld. Na 1700 nam aardewerk de dominante positie over van tin, maar in de
tweede helft van de achttiende eeuw kenden beiden een negatieve ontwikkeling.
In hoeverre is de evolutie geschetst in grafiek 7.1 een geïsoleerd gegeven, een
gevolg van een specifiek lokale context? Boedelonderzoek naar de materiële cultuur
van Aalst intra muros duidt evenwel op een zelfde trend.6 Voor twee steekproeven
in de achttiende eeuw werd nagegaan waaruit de talloiren waren vervaardigd.7 Het
aandeel tinnen ‘borden’ daalde van 67,2% rond 1740 naar 25,8% rond 1780.8 De
1

Lees eveneens De Brouwer, ‘Huisraad te Lede’, 287-288 en De Brouwer, ‘De staten van goed’, 3.
Of respectievelijk 30 en 28 boedels.
3
Geleizewerk: aardewerk met een glanzend voorkomen.
4
Of 17/36.
5
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 134, Catharina Fransisca Van Landuyt 1792.
6
Libbrecht, Materiële cultuur, 111-140.
7
Respectievelijk 1740-1744 en 1780-1784.
8
Libbrecht, Materiële cultuur, 132.
2
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evolutie van het aandeel talloiren in aardewerk kende daarentegen een stijging van
21,9% naar 54,5%. Bovendien kwamen in die laatste periode ook ‘borden’ in
porselein voor, goed voor een aandeel van 15%.
Grafiek 7.2. Mediaanwaarde van een schotel in tin en in aardewerk per periode,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade, 1650-1790
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Bij de analyse van de trends in de stad en op het platteland vallen de gelijkenissen
op. De toenemende populariteit van aardewerk en de tanende aanwezigheid van tin
zijn eveneens in de stedelijke bronnen terug te vinden, onder meer voor het
zeventiende- en achttiende-eeuwse Antwerpen.1 Beide ontwikkelingen maken deel
uit van een belangrijk substitutieproces in de materiële cultuur van het
vroegmoderne gezin.2 Hoewel de wereld van de spulletjes er aan het einde van de
achttiende eeuw veel kleurijker en meer gediversifieerd uitzag als een eeuw
daarvoor, was die eveneens meer breekbaar, vluchtiger én vooral minder
waard(evol) geworden. De prijzen gepuurd uit de inventarissen illustreren dit

1

Ook de relatieve afname van zowel tin als aardewerk in de tweede helft van de achttiende eeuw kan min of
meer worden aangetoond. Lees Libbrecht, Materiële cultuur, 132. Voor Antwerpen lees Blondé, ‘Cities in
decline’, 45-47 en Blondé, ‘Tableware and changing consumer patterns’, 295-311. Zie ook WijsenbeekOlthuis, Achter de gevels van Delft, 245-250.
2
Blondé, ‘Cities in decline’, 46 en De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 96 of De Vries, The
industrious revolution, 130-132 en 147.
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proces.1 In grafiek 7.2 is per periode de mediaanwaarde van een schotel in tin en in
aardewerk weergegeven. Hieruit blijkt niet alleen het grote prijsverschil tussen
beide, in de achttiende eeuw vergrootte de kloof zelfs nog.2
Na de eerste analyses rijst de vraag naar de reikwijdte van beide ontwikkelingen.
Was er sprake van een algemeen verspreid proces, waarbij het tinbezit in alle lagen
van de rurale maatschappij gelijkmatig afnam en door aardewerk werd
gesubstitueerd? Of kan men duiden op diffusie en trickle-down vanuit een
pioniersgroep?3 Om op deze vragen te antwoorden, zijn de boedels uit grafiek 7.1
ingedeeld in de vier categorieën.4 Het hoeft geen betoog dat welvaart maar één van
de mogelijke verklarende variabelen is in processen rond materiële cultuur.5
Anderzijds is in hoofdstuk 4 aangetoond dat productieprofielen aan bepaalde
welvaartscategorieën ‘koppelbaar’ bleken. Onder meer de production pedlars
behoorden voornamelijk tot de top van de rurale samenleving.
Op basis van de cijfers uit tabel 7.1 kan de frequentie van aardewerk en tin in de
vier categorieën bepaald worden. In grafiek 7.3 komt het tinbezit aan bod en in
grafiek 7.4 wordt de aanwezigheid van aardewerk weergegeven.
Grafiek 7.3 schetst een beeld van een vrijwel algemene daling van het tinbezit in de
loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw. De werkelijke afname was
waarschijnlijk minder uitgesproken aangezien de boedels uit de eerste proefperiode
naar de meer vermogende kant van de samenleving neigden. Waar rond 1650 bijna
alle gezinnen over tinnen borden en lepels beschikten, bezaten rond de
eeuwwisseling slechts ongeveer vier op tien huishoudens nog tinnen voorwerpen.
Enkel in het meest vermogende kwart was de daling in de frequentie van het
tinbezit minder uitgesproken. In zeven van de elf staten van goed van categorie IV
kwam tinnen keukengerei voor.

1

In deze analyse kwam het zogenaamde ‘woordprobleem’ voor het voetlicht. Dit houdt in dat onduidelijke
omschrijvingen als ‘enkele schotels’ of ‘schotels, potten en borden’ niet bruikbaar zijn. Enkel concrete
aanwijzingen zoals ‘drie aarden schotels’ zijn weerhouden. Dit betekent dat de gegevens betrekking hebben
op een kleine steekproef (aantal prijsgegevens): 1650: tin 9 en aardewerk 3; 1700: tin 3 en aardewerk 3;
1750: tin 4 en aardewerk 6 en 1790: tin 5 en aardewerk 3. Voor meer informatie over het ‘woordprobleem’,
lees Schuurman, ‘Probate inventories’, 19-31 en Schuurman, ‘Probate inventory’, 19-28, als ook Overton,
Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 13. Deze problematiek kwam eveneens aan bod in
hoofdstuk 2.
2
Prijzen uitgedrukt in gulden uit 1650.
3
Voor een genuanceerde visie op diffusieprocessen, lees Van Damme, Antwerpse klanten, 400.
4
Zie hoofdstuk 2.
5
Scamell, ‘Town versus country’, 26.
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Grafiek 7.3. Aanwezigheid van tin in keukengerei per categorie en per periode,

Aandeel

Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade, 1650-1790
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In de loop van de achttiende eeuw maakten steeds minder boedels melding van
tinnen voorwerpen. Bovendien trad een proces van ‘materiële polarisering’ op,
aangezien de kloof tussen de eerste en vierde categorie vergrootte. Waar in de hele
achttiende eeuw het aandeel tinbezittende gezinnen uit de vierde categorie ongeveer
stabiel bleef op 60%, daalde het percentage in de eerste groep van 33% naar 17%.
Daartegenover stond de relatieve stabiliteit bij de statistische middengroepen.1 Het
aandeel tinbezitters in de achttiende eeuw schommelde zowel in categorie twee als
in groep drie rond de 40%, uitgezonderd aan het einde van de achttiende eeuw.
Grafiek 7.4 geeft de verspreiding van het aardewerk bij de rurale huishoudens weer.
Reeds in het midden van de zeventiende eeuw kwamen bij meerdere gezinnen,
verspreid over minstens drie categorieën aardewerk voor.2 Rond de eeuwwisseling
waren het vooral de huishoudens uit het meest vermogende kwart van de
samenleving die aardewerk bezaten, ongeveer 73%. Uit de vergelijking met grafiek
7.3 blijkt dat rond 1700 het substitutieproces zeker nog niet was voltooid. Het
waren immers dezelfde gezinnen die over keukengerei uit aardewerk én uit tin

1
2

Categorieën II en III.
Vermoedelijk was er een gelijke verdeling over alle categorieën.
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beschikten. Het aandeel huishoudens met aardewerk in de andere categorieën
schommelde rond 1700 merkelijk lager, tussen de 29% en de 46%.
Grafiek 7.4. Aanwezigheid van aardewerk in keukengerei per categorie en per

Aandeel

periode, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade, 1650-1790
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Doorheen de achttiende eeuw zette het substitutieproces zich door, zelfs in die mate
dat rond 1750 vrijwel vier op vijf gezinnen over aardewerk beschikten.
Daartegenover hadden slechts vier op de tien huishoudens tinnen voorwerpen in hun
schotelhuis en op hun buffet staan. Naar het einde van het ancien regime toe nam de
populariteit van aardewerk licht af. Enkel het percentage in de hoogste categorie
bleef ongewijzigd. Men kan er dus vanuit gaan dat borden en potten in aardewerk
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw de tinnen voorwerpen
substitueerden. Dit gebeurde eerst bij de huishoudens uit de hoogste
vermogensgroep, op de voet gevolgd door alle andere gezinnen. Anderzijds
verdwenen de tinnen ‘talloiren’ niet uit de keuken. Ze bleven deel uit maken van
het keukengerei van voornamelijk het rijkste kwart van de samenleving. Wat is nu
de oorzaak van de toenemende ‘materiële polarisering’, zeker in het tinbezit?1

1

Vergelijk met Blondé, ‘Botsende consumptiemodellen?’, 135.

309

Hoofdstuk 7. Consumerende boeren

In de literatuur is reeds voldoende gewezen op het veilige investeringskarakter, op
de hoge tweedehandswaarde en op de herbruikbaarheid van tinnen voorwerpen.1
Rond 1650 waren gezinnen omgeven door keukengerei dat hen omwille van de
duurzaamheid van de materialen overleefde. Aan het einde van het ancien regime
was een dergelijke materiële cultuur weggelegd voor de meest vermogende
huishoudens. Vermoedelijk lagen culturele en economische oorzaken aan de basis
van deze dichotomie. Tinnen borden straalden immers, meer dan aarden
voorwerpen, een bepaalde glans of ‘patina’ uit.2 De ‘schittering van de ouderdom’
die als een aura deze duurzame goederen omgaf, stond dan ook in schril contrast
met de vluchtigheid van het modegevoelige aardewerk. Anderzijds was het voor
gezinnen in het achttiende-eeuwse Antwerpen steeds goedkoper om zich rijk voor te
doen.3 In de Scheldestad had het servies in aardewerk, hoe bescheiden ook, een
duidelijke pronkfunctie te vervullen.
De divergerende prijzen van aardewerk en tin verhoogden dan ook de
aantrekkingskracht van de rurale elite voor de tinnen voorwerpen. Voor andere
huishoudens nam de toegang tot een dergelijk ‘veilig’ consumptiegedrag
voortdurend af. De bereidheid was er misschien wel, de capabilities zonken weg in
een economisch moeras. Is hier sprake, net zoals in het achttiende-eeuwse
Antwerpen, van botsende cultuurmodellen? Volgens Hugo Soly vergrootten de
snelle modewisselingen juist de mogelijkheden tot sociale distinctie.4 Maar
anderzijds zijn er sporen van een ontluikende zogenaamde consumptiesamenleving,
waarbij middengroepen toegang kregen tot een gevarieerdere consumptiecultuur.5
De materiële cultuur van de rurale happy few wijst op een symbiose van beide
modellen. Niet alleen deelden ze in de consumptiewijzigingen waartoe ook andere
rurale gezinnen toegang hadden, ze onderscheidden zich van die gezinnen door de
‘terugkeer’ naar een ‘ouder’ consumptiepatroon.

1

Blondé, ‘Cities in decline’, 49 en Nijboer, ‘Fashion and the early modern consumer evolution’, 25-26. Lees
eveneens De Vlieger-De Wilde, ‘Adellijke consumptie en levensstijl’, 31. Mohrmann, ‘Objekte der
Alltagskultur’, 185. Zie ook Woodward, ‘Recycling in pre-industrial England’, 175 en Lemire, ‘Shifting
currency’, 29.
2
Lees over ‘patina’ in Hobsbawm, The invention of tradition. Zie ook Blondé, ‘Botsende
consumptiemodellen?’, 130 en Van Damme, Antwerpse klanten, 483 alsook Van Damme, Verleiden en
verkopen, 230.
3
Blondé, ‘Botsende consumptiemodellen?’, 137.
4
Soly, ‘Social aspects’, 241.
5
Earle, The making of the English middle class en Blondé, ‘Tableware and changing consumer patterns’, 295
of Blondé, ‘Botsende consumptiemodellen?’, 135.
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Grafiek 7.5. Mediaanwaarde keukengerei per categorie en per periode,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade, 1650-1790
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Verschillende studies tonen aan dat in de zeventiende en achttiende eeuw de totale
waarde van huishoudgoederen van stedelingen én landslieden niet noodzakelijk
steeg.1 Dit is zeker het geval voor de eerste honderd jaar van de onderzochte
periode.2 In grafiek 7.5 is het logische onderscheid tussen de categorieën onderling,
de waarde van het keukengerei van de tweede categorie rond 1700 uitgezonderd,
behoorlijk gerespecteerd. Dit betekent dat hoe hoger op de sociale ladder, hoe hoger
de waarde van het keukengerei. Drie van de vier categorieën, uitgezonderd de
tweede groep, kenden tussen 1650 en 1750 een daling van de totale waarde van het
keukengerei. Aan het einde van de achttiende eeuw nam de waarde in gulden
opnieuw toe, hoewel die toename ongelijk over de categorieën was verdeeld. Vooral
de twee hoogste groepen kenden een stevige waardestijging van hun keukengerei,
terwijl die bij de twee laagste groepen minder was uitgesproken.

1

De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 50. Lees ook Earle, The making of the English middle class, 299 en
Shammas, The pre-industrial consumer, 186.
2
De grafiek geeft de mediaanwaarde weer, berekend op 147 meetpunten. Die meetpunten of boedels die
betrouwbare informatie bevatten over de waarde van het keukengerei zijn evenwel onevenredig verdeeld
over de verschillende periodes: 1650-1654 = 25; 1700-1704 = 22; 1750-1754 = 45 en 1790-1794 = 47. Voor
elke periode zelf is er wel een redelijke verdeling tussen de categorieën onderling.
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Er lijkt dus een positief verband te hebben bestaan tussen de sociale positie van een
huishouden en de waarde van het keukengerei. Of anders uitgedrukt, hoe rijker een
gezin was, hoe waardevoller of uitgebreider de keukenuitrusting. Om deze
hypothese te toetsen is per boedel de totale waarde van het keukengerei afgezet
tegenover de hoogte van de setting. Hierdoor is de analyse beperkt tot de
huishoudens uit Erembodegem rond 1750 en 1790 (grafiek 7.6).
Volgens grafiek 7.6 gaat het verband tussen sociale positie en materiële cultuur
slechts gedeeltelijk op. Er was inderdaad een positieve, rechtevenredige relatie
tussen de variabelen in de eerste deelgrafiek. Dit betekent dat hoe meer setting een
huishouden betaalde, hoe hoger de waarde van het keukengerei van hetzelfde gezin
was. In de tweede grafiek daarentegen is de relatie minder uitgesproken. De
hellingscoëfficiënt van de trendlijn in de tweede grafiek bedraagt maar de helft van
de eerste rechte, wat er op wijst dat van een rechtevenredig positief verband geen
sprake was. Bovendien heeft de determinatiecoëfficiënt een bijzonder lage waarde,
onder meer door de aanwezigheid van de vele uitwaaiers.
Grafiek 7.6. Verhouding tussen setting en waarde keukengerei, Erembodegem
1750-1790
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In de eerste honderd jaar ging een groeiende betekenis van consumptiegoederen dus
gepaard met een teruglopend aandeel in het totale vermogen van sterfhuizen.1
Bovendien en dit

lijkt

consumentengedrag

tussen

op het

eerste

stedelingen

en

gezicht

misschien vreemd,

landslieden

was

het

fundamenteel

gelijklopend. Natuurlijk waren er verschillen tussen beide entiteiten, maar niet de
locatie was een verklarende variabele, wel het beroep, te verstaan als de
huishoudstrategieën, én de rijkdom van het gezin in kwestie.2 Lorna Weatherill (nu
Lorna Scammell) ziet de marktgerichtheid van huishoudens als noodzakelijke
voorwaarde voor eenzelfde consumentengedrag en hecht een doorslaggevend
belang aan de aan- of afwezigheid van kleinhandelscircuits in rurale regio’s.3 De
explicatieve waarde van income pooling strategies en welvaart slaat een eerste brug
naar de productiezijde van de huishoudeconomie. De variabelen worden dan ook
verder getoetst in de loop van dit hoofdstuk.
Opgang en teloorgang – In de loop van de achttiende eeuw trachtten rurale
huishoudens door subtiele ingrepen hun materiële bestaan meer kleur te geven. Eén
van de ‘verklikkers’ van dit proces was een decoratie-element voor de haard,
1

De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 51.
Lees Weatherill, Consumer behaviour en Vermoesen, ‘Entrepeneur versus spinner’, 300.
3
Scamell, ‘Town versus country’, 26-49 en Van Damme, Antwerpse klanten, 488.
2
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namelijk het schouw- of schoorsteenkleed.1 Vooral de boedels uit de tweede helft
van de achttiende eeuw tonen aan hoe het proces van materiële verfijning zich in het
huis vertaalde.2 Het schouwkleed komt voor het eerst voor in twee boedels van de
steekproef rond 1750 (tabel 7.1).3 Aan het einde van het ancien regime was het
aantal huishoudens met een gedecoreerde schouw toegenomen tot elf, een stijging
van 2,1% naar 9,2%.
De ‘pioniers’ uit het midden van de achttiende eeuw bekleedden ontegensprekelijk
een centrale positie in de local economy. Niet alleen behoorden ze volgens de eigen
classificatie tot het meest vermogende kwartiel, ook de situering van één van de
sterfhuizen in de belastinglijsten laat er geen twijfel over bestaan.4 Peter Van
Eeckhaut nam in de pointing van 1749 de positie in op het 95e percentiel.5 Hij
betaalde jaarlijks 62 gulden, bijna zesmaal meer als de mediaanwaarde van het dorp
en nog steeds bijna tweemaal meer als een gezinshoofd op percentiel 90, slechts vijf
percentpunten lager.
Tabel 7.1. Aanwezigheidsmatrix activiteiten van gezinnen met schouwkleden,
Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1750-1790

1750

1790

ID
133
241

Paardenboer
0
1

Veeteelt
1

Vlasteelt
0
1

Vlasbewerking
1
1

Spinnen
1
1

Weven
0
0

Hopteelt
0
1

4

1

1

1

1

1

0

0

36
39
56
91
103
104
106
160
176
207

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
1
1
1

Andere activiteit
winkelier
kerkmeester
1) brouwer 2)
bakker

houtbewerker

steenbakker
verhuur kamer

Bron: datamatrix

1

De Vries, ‘Van zelfvoorziening naar markt’, 92.
Ondanks de beperkte verspreiding van het schouwkleed, is de verspreiding van dit voorwerp wel een
interessant voorbeeld voor de studie van diffusieprocessen.
3
Databank.
4
Voor Hofstade zijn geen belastingslijsten gevonden.
5
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1371, Peter Van Eeckhaut 1751 en SAA, Oud
Archief Erembodegem, settingen, nr. 251, setting 1749.
2
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Nog meer dan hun vermogenspositie wijzen hun economische activiteiten op hun
verbindende functie binnen de lokale gemeenschap.1 Josina Beeckman en Anthon
Matthijs waren niet alleen landbouwers, ze bewerkten en spinden eveneens vlas én
baatten een typische plattelandswinkel uit.2 In hun ‘winckele’ verkochten ze
voedingsproducten zoals stroop, smout en mosterdzaad, maar ook ‘pakken van
kaardspelen’, garen en linten, solferstokken enzovoort.
Als paardenboer en kerkmeester reikte het ‘commerciële’ netwerk van Peter Van
Eeckhaut ver over de denkbeeldige dorpsgrenzen uit.3 Niet alleen door de materiële
dienstverlening in de landbouw, maar ook door de middelaarspositie in de linnenen hophandel en als verpachter en crediteur, vormde zijn gezin een cruciale schakel
in het web van economische transacties. Beide gezinnen vormden door hun
economische activiteiten een imaginaire brug tussen de stedelijke en rurale cultuur.4
Het zou echter ‘een brug te ver’ zijn het verdere diffusieproces als louter trickledown te omschrijven. Inderdaad, enkele decennia later was het bezit van
schouwkleden doorgedrongen tot in het tweede kwartiel, maar de bulk van de
gezinnen behoorde nog steeds tot de rijkste helft van de rurale samenleving.5
Sociale competitie en imitatie waren net zo goed verantwoordelijk voor de
verspreiding van objecten bij de leden van eenzelfde categorie.6 Dit uit zich
eveneens in het profiel van de betrokken gezinnen. Net zoals ongeveer veertig jaar
daarvoor waren de production pedlars bijzonder goed vertegenwoordigd, drie op de
elf bezitters van schouwkleden hadden immers één of meerdere paarden.7
Bovendien waren die zelfde paardenboeren ook actief in de verzorgende sector. In
één huishouden werd immers brood gebakken en bier gebrouwen, een ander gezin
combineerde de landbouw, de hopteelt en de vlasbewerking met de exploitatie van
een steenbakkerij.8 Tegenover het gedifferentieerde aanbod van de huishoudens uit
het hoogste kwartiel, valt de gelijkvormige profilering in het tweede kwartiel op. De
drie gezinnen uit categorie II die een schouwkleed bezaten, hadden immers

1

Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 238.
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 18, Josina Beeckman 1754.
3
Lees over het belang van plaatselijke functionarissen: Van Isterdael, ‘Financiële en fiscale factoren’, 249261. Een vergelijking met de plattelandsgriffiers gaat zeker op. Zie daarvoor hoofdstuk 5.
4
Lees over die stedelijke cultuur Libbrecht, Materiële cultuur, 160.
5
Aantal huishoudens met schouwkleed per categorie op het einde van de achttiende eeuw: I = 0; II = 3; III =
4 en IV = 4.
6
Van Damme, Antwerpse klanten, 400. Corrigan, The sociology of consumption, 171 en Slater, Consumer
culture, 157.
7
Waarvan twee uit de vierde categorie en één uit de derde categorie.
8
Databank. Zie ook Pfister, ‘Women’s bread’, 147.
2
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identieke income pooling strategies.1 Naast de landbouwuitoefening op kleine
percelen, teelden de huishoudens vlas dat de gezinsleden zelf bewerkten, spinden en
tot linnen weefden.
Het is zeer verleidelijk – doch voorbarig – om op basis van een dergelijk uniforme
typering waarin de huisnijverheid zo nadrukkelijk voor het voetlicht komt, de
‘revolutie van de vlijt’ van Jan De Vries als verklaring aan te halen.2 Beschrijft de
evolutie niet de intensivering op huishoudniveau van marktgerichte arbeid en of
productie gerelateerd aan een toegenomen vraag voor marktgeproduceerde
goederen en diensten?3 Op het eerste gezicht heeft de Amerikaanse historicus wel
gelijk. Niettemin blijft het bijzonder moeilijk om de these te verifiëren, meer
specifiek het tijdsgebruik van de gezinsleden is niet te achterhalen.4
Om echter de absolute getallen op hun waarde te testen, is de volgende analyse
uitgewerkt. Per economische activiteit, vlasbewerking, spinnen, weven, enzovoort,
is het verschil weergegeven tussen de algemene participatiegraad en het aandeel
huishoudens met een schouwkleed. De nullijn (X-as of horizontale as) stelt per
activiteit de participatiegraad voor en de staafdiagrammen het verschil in percenten
tussen de algemene participatiegraad en de participatiegraad van huishoudens met
een schouwkleed.5
Uit grafiek 7.7 blijkt dat paardenboeren en vlasbewerkende, spinnende en wevende
huishoudens, relatief meer schouwkleden bezaten dan andere gezinnen. Kan dit
wijzen op een concrete relatie tussen de productie- en consumptiezijde van de
huishoudeconomie? Het lijkt voorbarig om op basis van deze beknopte
denkoefening al te grote conclusies te trekken. Anderzijds is het opvallend dat
economische activiteiten die gepaard gaan met ‘commerciële’ netwerken binnen de
lokale economie en ver daarbuiten, zo goed in grafiek 7.7 zijn vertegenwoordigd.
Niettemin tonen de vorige hoofdstukken aan dat ‘commerciële’ circuits niet altijd
tot een ‘cash inkomen’ leidden. Veeleer waren ze ingebed in de plaatselijke
verhoudingen en de wederzijdse uitwisselingssystemen van de lokale economie.6

1

Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies’, 1-17.
De Vries, The industrious revolution, 104.
3
De Vries, ‘The industrial revolution’, 249 en De Vries, ‘The industrious revolution’, 43.
4
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 5-6.
5
De participatiegraad is enkel berekend op de boedels die voldoende informatie bevatten om al dan niet de
deelname aan een bepaalde activiteit te bevestigen. Totaal aantal boedels: ‘paardenboeren’ = 112; vlasteelt =
74; vlasbewerking = 104; spinnen = 104; weven = 104 en hopteelt = 112.
6
Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
2
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Grafiek 7.7. Vergelijking aandeel gezinnen met schouwkleed tegenover
participatiegraad gezinnen per economische activiteit, Erembodegem, Gijzegem,
Herdersem en Hofstade 1790
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Bron: databank en tabel 7.1
Observaties: paardenboeren = 112; vlasteelt = 74; vlasbewerking = 104; spinnen =
104; weven = 104 en hopteelt = 112
Naast een hele reeks van voorwerpen die plots in de boedels verschenen en die kort
of voor langere tijd de materiële wereld van de vroegmoderne mens verblijdden,
waren er spullen die stilaan uit het dagdagelijkse leven verdwenen.1 Even
interessant als de studie van pioniers is de analyse van de achterhoede, het bastion
dat moedig maar tevergeefs weerstand bood tegen de voortdurende aanvalsgolven
van de modeveranderingen.
Met de methodologische problematiek van de goederenstromen in het achterhoofd
is de keuze gevallen op het keukenlinnen en meer specifiek de servetten en
ammelakens (tafellakens).2 In grafiek 7.8 wordt de aanwezigheid van keukenlinnen
weergegeven.

1

Schuurman, ‘Probate inventories’, 29.
De Vries, ‘De huishoudportemonnee’, 53. De Vries, The industrious revolution, 134. Overton, Whittle,
Dean en Hann, Production and consumption, 109.
2
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Grafiek 7.8. Aanwezigheid van keukenlinnen in keukengerei per categorie en per

Aandeel

periode, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade, 1650-1790
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In de eerste proefperiode liep het voorkomen van keukenlinnen gelijk met de
indeling in kwartielen. In categorie IV kwamen in verhouding meer gezinnen met
servetten en ammelakens voor dan in categorie III, enzovoort. In de achttiende eeuw
verdween het linnen stilaan van de eettafels. Tussen 1650 en 1700 ondergingen alle
categorieën een sterke daling, behalve de allerarmsten. Is het mogelijk dat deze
huishoudens profiteerden van de ‘afdankertjes’ van de andere gezinnen, via
allerhande tweedehandscircuits?1 Het lijkt alleszins een verklaring voor de
opvallende discrepantie tussen categorie I en de andere groepen in grafiek 7.8. Op
die manier kregen armere gezinnen toegang tot de spullen die deel uitmaakten van
het consumptiepatroon van vermogende huishoudens.2 Een analyse van de vendities
lijkt dit te bevestigen.3 Op basis van 26 vendities, gelijk verdeeld over twee
proefperiodes (rond 1750 en 1790), is nagegaan welke gebruiksgoederen er werden
verloot. In beide periodes was het keukengerei, waaronder het keukenlinnen, goed

1

Van Damme, Verleiden en verkopen, 239.
Lees voor meer informatie Lemire, ‘Shifting currency’, 29-48 als ook Lemire, ‘The trade in secondhand
clothes’, 1-24. Verder ook Ginsburg, ‘Rags tot riches’, 121-135 en Sanderson, ‘The second-hand clothing
trade’, 38-48.
3
Op basis van ‘Recycling as a way of life: public auctions in the surroundings of Alost (late 18th century)’.
Een onderzoek in samenwerking met Ilja Van Damme.
2
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voor 44% van de loten, wat overeen kwam met een waarde van 33% van de totale
waarde.1
Na de spectaculaire transformatie in het begin van de achttiende eeuw lijkt de
situatie zich te herstellen. Vanaf het midden van de eeuw ontwikkelt zich eenzelfde
profiel als honderd jaar daarvoor, weliswaar op een veel lager niveau. Rond 1650
had één op vier van de armste gezinnen ammelakens en servetten, honderdvijftig
jaar later had geen enkel huishouden uit de eerste categorie nog keukenlinnen. Ook
de hoogste categorie kende een sterke daling, van meer dan drie op vier gezinnen
met keukenlinnen rond 1650, naar slechts één op vier aan het einde van het ancien
regime.
Prijseffecten kunnen deze ontwikkelingen verklaren, maar door de beperkte
gegevens kan onmogelijk een evolutie worden geschetst. Een aantal boedels bevat
wel enkele prijzen, maar door het ontbreken van andere informatie (afmetingen), is
het niet aangewezen de prijzen als verklaringsvariabele aan te wenden.2
De evolutie van het bezit van keukenlinnen geeft aan dat ook de langzame
verdwijning van spullen uit het materiële bestaan een eigen dynamiek heeft. Hoewel
geen antwoord gevonden is op de vraag naar de dalende populariteit van
keukenlinnen, toont de analyse wel de strongholds voor servetten en ammelakens
én de verschillen tussen de categorieën. Opvallend genoeg kan men ook hier gewag
maken van de botsende cultuurmodellen en vooral de sociale distinctie van de rurale
happy few.
Diffusie van exotische goederen – In de historiografie is de verspreiding van
exotische, overzeese goederen als koffie, thee en chocolade vaak aangewend als
indicator voor de zogenaamde consumptie- en retailrevoluties.3 De toe-eigening van
deze nieuwe goederen toont immers de bereidheid van huishoudens tot consumeren
aan, tegen de logica van de ‘pessimistische’ koopkrachtstudies in.4 Volgens deze
laatste historici is de daling van de rurale levensstandaard doorheen de achttiende

1

Rond 1750 waren er 514 loten met een totale waarde van 654,9 gulden. Rond 1790 waren er 636 loten met
een waarde van 819,1 gulden.
2
De mediaanwaarde van ammelakens: 1650 = 3,6 (4 gegevens); 1750 = 1 (5 gegevens) en 1790 = 0,5 (5
gegevens).
3
Steegen, ‘Eighteenth-century Maastricht shopkeepers’, 315 en Cailly, ‘Structure sociale et consommation’,
746.
4
Voor een breder overzicht, lees De Vries, The industrious revolution, 122 alsook De Vries, ‘Between
purchasing power’, 85-133 en Van Damme, Antwerpse klanten, 46.
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eeuw immers moeilijk te vereenzelvigen met het verbruik van ‘exotische
producten’.
De snelle diffusie van de overzeese goederen is toe te schrijven aan een legertje
kleinhandelaars dat tijdens en na de zogenaamde baanbrekende transformaties in de
retailsector, als middelaar tussen koopman en consument optrad.1 Het is dan ook
geheel

symptomatisch

dat

wanneer

de

materiële

cultuur

het

nieuwe

consumptiegedrag en bijhorende sociabiliteit in boedels vertaald ziet, het aantal
gespecialiseerde stedelijke detailhandelaars een sterke toename kende.2
Het is echter maar de vraag in hoeverre beide evoluties hun weg vonden tot in de
kleinste gehuchten van Binnen-Vlaanderen.3 Onder andere Carole Shammas voor
ruraal Engeland en Erwin Steegen voor de regio rond Maastricht, komen tot de
vaststelling dat zowel de bereidheid tot verbruik van de overzeese producten, als de
distributie-infrastructuur op het achttiende-eeuwse platteland aanwezig waren.4
Andere studies naar de rurale materiële cultuur in de Nederlanden bevestigen de
aanwezigheid van verbruiksgerelateerde duurzame spullen.5 Koffiekannen en
theebussen kwamen in vele regio’s met verschillende rurale structuren voor.
Cruciaal in de vergelijking lijkt de graad van economische uitwisseling, met andere
woorden regio’s waar de huishoudens marktgerichte activiteiten onderhielden,
kenden meer markante wijzigingen in de materiële cultuur dan andere streken.6
De boedels schetsen het geleidelijke diffusieproces van het verbruik van overzeese
goederen in de dorpen rond Aalst. Hoewel het niet geheel zonder risico is om het
verbruik van deze exotische goederen af te meten aan de hand van de aanwezigheid
van duurzame gebruiksgoederen, zo kan chocolade in alle mogelijke potten en
kopjes geconsumeerd worden, heeft deze methode in het historisch onderzoek reeds
de spreekwoordelijke ‘sporen’ verdiend.7

1
Voor enkele kritische bedenkingen over de consumptie- en retailrevoluties, lees Van Damme, ‘Pendelen
tussen revoluties en tradities’, 54-65. Lees ook Van Aert, Leven of overleven, 279 en 392 en Steegen,
‘Kleinhandel en kramers’, 175.
2
Dit is onder andere het geval in Antwerpen: Blondé en Greefs, ‘Werk aan de winkel’, 216 als ook Van
Damme, Antwerpse klanten, 382 en Van Aert, Leven of overleven, 287-297.
3
Lees ook Degryse, ‘Thee-, koffie- en cacaoverbruik’, 75-80.
4
Shammas, The pre-industrial consumer, 259 en Steegen, Een winkel in de buurt?, 331. Lees eveneens
Jansen, ‘Wilt u koffie of thee?’, 36.
5
Kamermans, Materiële cultuur, 117 voor de Krimpenerwaard. De Vries, ‘Peasant demand patterns’, 205266 voor Friesland. Schelstraete, Kintaert en De Ruyck, Het einde van de onveranderlijkheid, 169 voor het
Land van Nevele en ook De Brouwer, ‘De staten van goed’, 1-48 voor de regio Aalst.
6
Van Damme, Antwerpse klanten, 488 en Scamell, ‘Town versus country’, 48.
7
Libbrecht, Materiële cultuur, 120 als ook Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 67.
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Vóór het midden van de achttiende eeuw is er geen enkele staat van goed die
melding maakt van theebussen, koffiekannen, theeschotels enzovoort. Dit is zowel
het geval voor de ‘eigen’ 300 boedels als voor de 1167 staten van goed afkomstig
uit Haaltert en Kerksken.1 Wel kwam een ‘koperen chocoladepot’ voor in de
inboedel van Jan Van Royen een vermogende herbergier-bakker die overleed rond
1700.2
Figuur 7.3. De rurale herberg

Bron: Egbert Van Heemskerck de Jonge, Interieur van een herberg, 1e helft
achttiende eeuw, private collectie
Op de functie van herbergiers ‘op het snijpunt van culturen’ is reeds uitgebreid
ingegaan in hoofdstuk 6 (zie figuur 7.3).3 Vermoedelijk vervulden zij ook een
1

De Brouwer, ‘De staten van goed’, 5. Totaal aantal boedels: 1167 per periode: 1650-1699 = 210; 1700-1749
= 393 en 1750-1795 = 564.
2
SAA, Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nr. 111, Jan Van Royen 1702.
3
Elewaut, ‘Drinken, eten en overnachten in een herberg’, 27-57. Verder Kümin, ‘Useful to have’, 153-175 en
Clark, The English alehouse. Rooijakkers, ‘Opereren op het snijpunt van culturen’, 249.
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specifieke rol in de processen die de materiële cultuur vorm gaven. Het is
bovendien één van de weinige boedels waar muziekinstrumenten (trekzak), boeken
en kinderspeelgoed (een houten paard) in voorkwamen. Andere vermeldingen die
wijzen op het verbruik van chocolade kwamen niet voor.1
Tabel 7.2. Aanwezigheidsmatrix activiteiten van koffie- en theeconsumerende
gezinnen, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1750-1790
Thee
1750

1790

Koffie
1750
1790

ID
16
124
133
4
5
6
52
91
96
98
103
104
105
106
155
160
166
167
169
178
191
192

ID
125
4
103
176
203

Paarden- Veeboer
teelt
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

1

Paarden- Veeboer
teelt
0
1
1
0
1
0
1
0
1

VlasVlasteelt bewerking Spinnen Weven
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0

Hopteelt
Andere activiteit
0
bakker
0
houtbewerker
0
winkelier
0
1) brouwer 2) bakker
0
0
0
1) houtbewerker 2) bakker
0
0
kamslager
0
0
0
0
herbergier
0
1
1
steenbakker
1
bakker
1
timmerman
timmerman
0
1

VlasVlasteelt bewerking Spinnen Weven
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0

Hopteelt
Andere
0
0
1) brouwer 2) bakker
0
1
verhuur kamer
1 1) molenaar 2) timmerman

Bron: datamatrix
Koffie en thee kenden een sterkere verspreiding dan chocolade, hoewel thee net
zoals in het vroegachttiende-eeuwse Aalst en Antwerpen merkelijk populairder was
1

Ook in het achttiende-eeuwse Antwerpen bleef het verbruik van chocolade een relatief exclusief: Blondé en
Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 67. Lees eveneens Blondé, ‘Botsende consumptiemodellen?’, 138.
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dan het zwarte goedje.1 Rond 1750 kwamen in drie boedels theebussen, –schotels
en dergelijke meer voor en slechts in één enkele staat van goed een koffiekan (tabel
7.2).2 De boedel van Adriane Huylebrouck waarin melding wordt gemaakt van een
‘koffiekan met de aftrek’, geeft bijzonder weinig informatie om een degelijk
sociaal-economisch profiel te schetsen.3 De documenten van de ‘theedrinkers’
daarentegen, schetsen een opvallend gelijkaardig profiel. Zowel het gezin van
Adriana Van Den Hauwe als dat van Josina Beeckman ressorteerden onder het
hoogste kwartiel. Als production pedlar nam het eerste huishouden een centrale
positie in de lokale economie in.4 Eenzelfde key position viel te beurt aan het gezin
van Josina Beeckman dat door de uitbating van haar plattelandswinkel, heel wat
‘klanten’ van de local economy bereikte.5 Ook in de verspreiding van het
schouwkleed nam dit gezin een pioniersrol op.6
De laatste boedel behoorde eveneens aan een huishouden toe dat ontegensprekelijk
in het web of economic transactions participeerde. Adriaen De Bruyne was onder
meer actief als houtbewerker of timmerman en deed voor het nodige (hout)transport
een beroep op de lokale paardenboeren, zoals aan Judocus Meganck voor ‘den
arbeidt met waegen en peerden’ en de koster van Hofstade voor ‘den arbeidt van
waegen’.7
Ook in de ‘commerciële’ circuits van de linnennijverheid waren de drie gezinnen
actief. Ze bewerkten niet alleen vlas, ze spinden het eveneens tot garen. Bovendien
beschikten twee van de drie, behalve het winkeliersgezin, over een weefgetouw.
Deze gemeenschappelijke kenmerken laten vermoeden dat er een sterke relatie
bestond tussen de ‘graad van participatie in de local economy’ of anders
geformuleerd, de aanspraak op de ‘commerciële’ circuits in de landbouw en de
linnennijverheid én de toe-eigening van ‘nieuwe’ consumptiepatronen.8 Dat juist de
pioniers de centrale functies in de netwerken bezetten én de economische relaties
met de stedelingen onderhielden, bevestigt deze stelling.9 Het is symbolisch dat
twee van de vijf kinderen van Jan Baptist Van Der Cruissen en Adriana Van Den
Hauwe, respectievelijk als begijntje en karmeliet in Aalst verbleven (figuur 7.4).
1

Libbrecht, Materiële cultuur, 118-120 en Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’, 287.
Databank.
3
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 18, Adriane Huylebrouck 1751.
4
Lees hoofdstuk 5.
5
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 18, Josina Beeckman 1754.
6
Lees de paragraaf over de diffusie van het schouwkleed.
7
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 18, Adriaen De Bruyne 1751.
8
Lees ook Scamell, ‘Town versus country’, 26.
9
Zoals aangetoond in de hoofdstukken 5 en 6.
2
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Als production pedlars pachtten zij bovendien van stedelingen en verpachtten de
percelen verder aan andere, minder vermogende huishoudens door. Twee van de zes
pachtrelaties werden afgesloten met Aalstenaars, goed voor 41,5 op een totaal van
141 gulden pachtschuld per jaar of bijna 30% van de jaarlijkse schuld.
Figuur 7.4. Afbeelding van het Karmelietenklooster op de Hopmarkt, Aalst 1644

Bron: Sanderus, Flandria illustrata
Het behoorlijk sluitende profiel van de verbruikers van overzeese goederen werd in
de loop van de tweede helft van de achttiende eeuw doorbroken. Processen van
horizontale beïnvloeding door sociale competitie en imitatie én top down
doorsijpeling, verbreedden de reikwijdte van dit specifieke consumptiegedrag.1
Het resultaat van de verspreiding van koffie en thee in de rurale maatschappij wordt
geïllustreerd door de relatieve frequentie aan het einde van het ancien regime.
Boedels uit die periode geven aan dat 25% van de huishoudens gebruiksgoederen
voor de consumptie van thee bevatten, tegenover slechts 5,3% voor het verbruik van

1

Van Damme, Antwerpse klanten, 400 en Weatherill, ‘The meaning of consumer behaviour’, 206. Lees ook
Steegen, ‘Eighteenth-century Maastricht shopkeepers’, 315.
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koffie.1 Om de percentages te berekenen is enkel gebruik gemaakt van de staten van
goed die het keukengerei weergeven, waardoor de vermogensgroepen licht zijn
aangepast.2 Verdeeld over de vier vermogenscategorieën geeft dit het volgende
beeld (grafiek 7.9). De consumptie van koffie bleef meer dan het verbruik van thee,
het voorrecht van de meer vermogende gezinnen. Bovendien bleef de reikwijdte vrij
beperkt. Enkel in het hoogste kwartiel kwam in meer dan 10% van de gezinnen
koffiekannen of andere dergelijke voorwerpen voor. Bij de statistisch, middelste
categorieën was dit zelfs minder dan 5% en de laagste groep bleef zelfs geheel
afzijdig.
Grafiek 7.9. Aanwezigheid van koffie en thee bij rurale huishoudens per categorie,

Aandeel

Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1790
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Bron: databank
Theetassen en –bussen waren merkelijk meer verspreid op het achttiende-eeuwse
platteland. Niet alleen kwamen ze in elke categorie voor, het exclusieve profiel van
de verbruikers was definitief doorbroken. Meer zelfs, er waren relatief en absoluut
meer voorwerpen te vinden in de tweede (41%) en derde (22%) categorie dan in de
meest vermogende groep (16%). Een mogelijke verklaring voor deze opvallende
scheeftrekking wijst op de verspreiding van goedkope gebruiksvoorwerpen onder de
1
2

Gebaseerd op 76 boedels waarin het keukengerei wordt beschreven.
Totaal aantal boedels met keukengerei per categorie: I = 12; II = 22; III = 23 en IV = 29.
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landelijke huishoudens. En hoewel er nauwelijks prijzen van afzonderlijke tassen en
schotels voorhanden zijn, bevestigt de mediaanwaarde van het keukengerei deze
stelling. Hiervoor is de doorsnee-waarde van het keukengerei van alle huishoudens
die gebruiksvoorwerpen voor de theeconsumptie bezaten, per categorie vergeleken.
In categorie II bedroeg de mediaan 17 gulden, minder dan de helft van de doorsneewaarde in categorie III (34 gulden 15 stuivers).1 De hoogste vermogensgroep had
zelfs een mediaan van 65 gulden.
Grafiek 7.10. Vergelijking aandeel gezinnen met voorwerpen voor theeconsumptie
tegenover participatiegraad gezinnen per economische activiteit, Erembodegem,
Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1790
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Bron: databank en tabel 7.2
Observaties: paardenboeren = 112; vlasteelt = 74; vlasbewerking = 104; spinnen =
104; weven = 104 en hopteelt = 112
Een tweede analyse richt zich naar het productieprofiel van de betrokken
huishoudens. Vooral paardenboeren en gezinnen actief in de linnennijverheid
hadden relatief meer theetassen, -schotels en –bussen in hun bezit dan andere
huishoudens. Men kan argumenteren dat de verspreiding van dit specifieke
consumptiegedrag geschiedde via de ‘commerciële’ netwerken van de local

1

Voor categorie I waren er geen gegevens voorhanden.
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economy. Het is immers opvallend dat de pioniers, de neuronen vormden van het
web van economische transacties én dat een halve eeuw later de verbruikers een
dergelijk uniform ‘commercieel profiel’ vertoonden (grafiek 7.10).1

Circuits voor consumenten
Vooraleer dieper in te gaan op de soms moeilijk grijpbare circuits waarin klanten en
verkopers elkaar ontmoetten, komen eerst de vorderingen vermeld in de boedels
voor het voetlicht. Net zoals in de circuits die functioneerden in de linnensector,
wijzen die op relaties tussen gezinnen in de lokale en stedelijke economieën.2

Veranderingen in de circuits? – Er komen in totaal 83 transacties van duurzame
goederen in de landelijke staten van goed voor.3 Grafiek 7.11 maakt duidelijk dat de
transacties doorheen de tijd niet gelijk waren verdeeld. Meer zelfs, er is sprake van
een uitgesproken daling vanaf het midden van de zeventiende eeuw, van ongeveer
42% van de boedels naar slechts 11% in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Even opvallend als de sterke afname van het relatieve aandeel van boedels ‘met
transacties’, is de inkrimping van het marktaandeel van de Aalstenaars (grafiek
7.12). Voor de verschillende periodes is de herkomst van de verkoper achterhaald
door informatie uit de rurale boedels te combineren met lijsten van Aalsterse
ambachten evenals stedelijke boedels en huisgelden.4 Deze stedelijke bronnen laten
toe om de verkopers te identificeren die in de rurale boedels voorkomen.
Uit die gegevens blijkt dat rond het midden van de zeventiende eeuw bij twee
huishoudens op drie die duurzame goederen aankochten, een Aalstenaar als
verkoper optrad.5 Rond 1700 was dit aandeel gedaald tot iets meer dan de helft en
nog eens vijftig jaar later naar vier op tien.6 Aan het einde van de achttiende eeuw
verschrompelde het aandeel zelfs tot minder dan een kwart.7 Aalsterse verkopers
kenden dus evengoed een dalende populariteit tijdens de onderzochte periode,

1

Vergelijk met de preposities vermeld in Scamell, ‘Town versus country’, 26.
Willems, Krediet, vertrouwen.
3
Aantal transacties: 1650-1654 = 34; 1700-1704 = 13; 1750-1754 = 21 en 1790-1794 = 15. Aantal boedels:
1650-1654 = 15; 1700-1704 = 9; 1750-1754 = 12 en 1790-1794 = 13.
4
Databank en De Schryver, Aspecten van sociale mobiliteit.
5
In absolute cijfers: 10/15.
6
Voor 1700-1704 = 5/9 en voor 1750-1754 = 5/12.
7
Of 3/13.
2
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hoewel deze minder was uitgesproken dat de algemene afname van het aantal
boedels met transacties.
Grafiek 7.11. Verhouding boedels met aankoop duurzame goederen en winkelwaar
tegenover totaal, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Bron: databank
Zijn beide dalende trends een bewijs van een verminderende rurale vraag, een
symptomatisch gegeven van de commercial survival economy waarin consumptie
als motor voor economische ontwikkeling van haar kracht is ontdaan?1 Zijn er
misschien andere circuits in het spel waarin krediet minder of helemaal niet werd
aangewend?2 Dit zou bovendien het toenemende stilzwijgen van de boedels
verklaren. Contante betalingen of ruil laten zich immers minder gemakkelijk
neerschrijven in de administratieve bronnen.3 En wat met de spectaculaire terugval
van Aalstenaars in het aantal vermeldingen? Was dit het gevolg van een groei van
de distributiesector op het platteland of eerder van een daling van de

1

Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 442. Lees eveneens Thoen, ‘Transitie en economische
ontwikkeling’, 147-174 en Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 145.
2
Over cicuits: Van Damme, Antwerpse klanten, 123 Meer informatie over krediet Willems, Krediet,
vertrouwen, 48-49 en De Potter en Broeckaert, Geschiedenis der stad Aalst, II, 376. Lees eveneens Britnell,
‘Markets, shops, inns’, 111 waarin voor het middeleeuwse Engeland het belang van informele handel wordt
benadrukt.
3
Zie ook het onderzoek van Thijs Lambrecht en Bart Willems.
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levensstandaard waardoor stedelijke goederen en diensten niet meer binnen het
rurale huishoudbudget pasten?
Grafiek 7.12. Verhouding boedels met aankoop duurzame goederen en winkelwaar
bij Aalstenaars tegenover totaal boedels met aankoop duurzame goederen en
winkelwaar, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1650-1794
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Bron: databank
In de volgende paragrafen staat het ‘gezicht achter de transacties’ centraal. Er wordt
nagegaan wie de stedelijke verkopers waren en in welke circuits ze participeerden.
Vervolgens komt de relatie tussen de stedelijke en lokale economie voor het
voetlicht en tot slot zijn het profiel en de circuits van de rurale verkopers aan de
beurt.

De stedelijke verkoper – Rond het midden van de zeventiende eeuw leverde 78%
van alle stedelijke verkopers zowel aan de eigen stadsbevolking als aan huishoudens
uit de omliggende dorpen.1 In de daaropvolgende periodes was dit zelfs 100%. De
transacties uit de boedels schetsen dus een ruimtelijk en sociaal-economisch zeer
uitgebreid en gedifferentieerd cliënteel. De vraag rijst dan ook, via welke circuits
klant en stedelijke verkoper elkaar ontmoetten. Gebeurde dit in de openbaarheid van
1

Slechts twee verkopers verkochten hun waren enkel aan landslieden.
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de Aalsterse markt, waar de overheid zoveel mogelijk de ‘goede order vande

merckten’ door een normatief optreden trachtte te waarborgen?1 Hier sloten, althans
volgens de perceptie van tijdgenoten, klant én verkoper een ‘eerlijke’ transactie af.2
Moreel prijzenswaardig, onder het waakzame oog van kerk en overheid, was het
bovendien de plaats waar tijdsgebruik geoptimaliseerd werd.3 Alle actoren
verzamelden zich immers op dezelfde locatie én op hetzelfde tijdstip, wat
vergelijking mogelijk maakte en asymmetrische informatieproblemen oploste.4
Of waren vooral de ateliers of de winkels van ambachtslui en detailhandelaars de
plaats van afspraak?5 Misschien kwam de uitwisseling wel op het platteland zelf tot
stand en traden de rurale klanten niet eens binnen in de tot verleiding uitgeruste
winkels van volbloed kleinhandelaars.6 Het profiel van de verkoper, voorzover de
bronnen daar inlichtingen over verschaffen, kan duidelijk maken welke
‘commerciële’ circuits actief waren.
Frans Caritte leverde laken aan Jan Cobbaut, een typische production pedlar en aan
Jan Vochrick, een jonge boer die na het overlijden van zijn vrouw met een dochter
van acht maanden oud achterbleef.7 Beide klanten vormen de uitersten van een
breed sociaal-economisch spectrum. Het huishouden van Jan Cobbaut vormde
ontegensprekelijk een neuron in het web van economische transacties. Hij kocht
hop en bellen op bij verschillende dorpsgenoten en leverde die af aan Aalsterse
kooplui.8 Door het bezit van kapitaalgoederen, een ploeg, een wagen en een paard,
vormde zijn gezin het centrum van een netwerk waarin goederen, diensten en arbeid
met andere rurale huishoudens werden uitgewisseld.9 Dat Frans Caritte deze
paardenboer onder zijn klanten mocht rekenen, lijkt voor de hand te liggen, maar
dat ook een arme drommel als Jan Vochrik hiertoe behoorde is enigszins
opmerkelijk. Bovendien kwam de schuld van beide huishoudens, ongeveer vijftien
gulden, nagenoeg overeen. Beide gezinnen maakten blijkbaar aanspraak op het
1

SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 33 r°, 20 oktober 1757 en herhalingen.
Lees hiervoor Cox, The complete tradesman, 84, waarin de visie van tijdgenoten over de ‘open markt’
wordt beschreven. Zo ook Stabel, ‘The ethics of market behaviour and price formation’, 53-69.
3
Alexander, Retailing in England, 30 en Van Damme, Verleiden en verkopen, 126.
4
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 112. Zie ook de hoofdstukken 5 en 6.
5
Mui en Mui, Shops and shopkeeping en De Munck, Leerpraktijken, 381.
6
Lees over de tot verleiding gehanteerde strategieën, Walsh, ‘The advertising and marketing of consumer
goods’, 89 en Walsh, ‘Shop design’, 157-. Over distributie op het platteland: Deceulaer, ‘Consumptie en
distributie’, 442.
7
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 9, Anna Van Kakenberghe 1651 en Cathelijns Van Nuffel
1653.
8
Zie hoofdstuk 5.
9
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 245 en Pfister, ‘Women’s bread’, 148.
2
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kredietnetwerk van deze Aalsterse koopman, dat bij de opmaak van de boedel van
diens vrouw in 1650 diversche personen telde en waarmee een uitstaande schuld
was gemoeid van meer dan 2160 gulden.1 De hoogte van de bedragen en de
reikwijdte van zijn netwerk spreken voor zich. Zelf stond hij immers voor meer dan
5580 gulden in het krijt bij ‘diversche personen binnen Antwerpen, Brussel en

elders’. Er is hier dan ook sprake van een groothandelaar die ook in het klein
verkocht.
Figuur 7.5. De Kapellestraat, Aalst 1629

Bron: Filips De Dijn, Stadsgezicht Aalst, 1629, Aalst Sint-Jozefscollege
Het gezin van Van Sterteghem uit de Aalsterse Pontstraat was ook op het
middenzeventiende-eeuwse hinterland gericht.2 Het verkocht laken aan boeren en
stedelingen, onder meer aan Anna Janssens die een textielwinkel uitbaatte in de
Kapellestraat (figuur 7.5), de residentiële buurt van de Denderstad.3 In ‘haere

winckel’ bevonden zich linnen goederen, kamerijks doek, spellewerk, kragen en
1

SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1774, Catharina Van Hauwe 1650.
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1777, Lysebhette De Coninck 1653. Volgens het huisgeld
behoorde de familie Van Sterteghem tot de tien percent rijkste Aalstenaars. Maar anders dan vader Geeraert
Van Sterteghem, was zoon Gilliam geen huiseigenaar en huurde hij zijn woning (vermoedelijk) van zijn
vader. Bovendien duidt zijn boedel op een beperkt kapitaalbezit onder de vorm van rentes en obligaties,
waardoor zijn ranking in de stedelijke boedels merkelijk lager ligt (ongeveer dertig percent minder). Het lijkt
dan ook dat Gilliam in een vroeg stadium van zijn ‘carrière’ overleed.
3
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1778, Adriaen Aleyte 1654.
2
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linten samen goed voor 530 gulden. Van Sterteghem was eveneens een vermogende
hopkoopman, wat zijn netwerk met het hinterland extra benadrukt.1 Ook in zijn
geval is het niet duidelijk of hij potentiële klanten actief opzocht of hij
‘ondergeschikten’ inzette.2 Niettemin wijst zijn betrokkenheid in de hopsector juist
op intensieve contacten met het platteland, wat bovendien wordt bevestigd door het
productieprofiel van de klanten Jan Wynant en Jenneken Van Der Naillen.3 Dit
gezin uit Erembodegem teelde niet alleen hop, het kocht eveneens bellen van andere
huishoudens op.4
Een andere boedel lijnt wél de contouren van de circuits af waarin het betrokken
gezin actief was. Spinster Anna Sneppe was getrouwd met schoenmaker Jan Van
Bleyenberghe.5 Vanuit hun huis in ‘het gat van de merct’ dicht bij de Grote Markt
voorzien van atelier met ‘leesten, blok en snijberd’, strekte hun netwerk uit tot de
hele stad en het hinterland. De boedel maakt melding van ‘schulden bevonden op

syne handboucke van gekochte en uytgeleverde schoenen van diversche personen
soo goede en quade’ voor de som van 672 guldens. Bij die ‘quade’ schuldenaars
hoorde ook Cornelis De Saedeleer uit Erembodegem die tot het armste kwartiel van
alle rurale boedels uit 1650-1654 ressorteerde.6 Jan Van Bleyenberghe behoorde tot
de producenten-winkeliers, die de goederen verkochten die ze zelf hadden
geproduceerd.
Ook een andere boedel beschrijft het bestaan van een producent-winkelier, maar nu
vijftig jaar later.7 In hun huis in de Molenstraat naast ‘den koninck van spagnien en

het vosken’ bewaarden kleermaker Gillis Camus en diens vrouw Elisabeth Arents
linnen en wollen goederen voor een waarde van meer dan 6100 guldens.8 In hun
winkelruimte lagen onder andere de ‘gemaeckte klederen’ evenals wit en grauw
linnen. Als afnemers telden ze onder andere één van de rijkste paardenboeren uit de
omgeving, namelijk Jan Van Geite en zijn vrouw Joosyne De Coninck uit
Herdersem.9 Hun uitgebreide winkelstock correspondeert echter niet met een even
1

Lees ook hoofdstuk 5.
Deceulaer, ‘Dealing with diversity’, 172-173.
3
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1325, Jenneken Van Der Naillen 1650.
4
Lees hoofdstuk 5.
5
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1776, Anna Sneppe 1652. Dit huishouden bevond zich op
percentiel 68,5 volgens de ranking van het huisgeld en percentiel 68 volgens de indeling van de stedelijke
boedels.
6
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1325, Cornelis De Saedeleer 1652.
7
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1817, Elisabeth Arents 1702.
8
Hij was ingeschreven in het ambacht van de kleermakers, zie SAA, Oud Archief Aalst, kleermakers, nrs.
183-184, rekeningen en losse stukken. Lees eveneens De Schryver, Aspecten van sociale mobiliteit.
9
SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nr. 57, Joosyne De Coninck 1701.
2 2
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weelderige behuizing, aangezien hun woonhuis merkelijk minder werd getaxeerd
dan hun sociale positie binnen de steekproef van de boedels laat verstaan. Kan men
hieruit concluderen dan er vooral in een weelderige winkelstock werd
geïnvesteerd?1 Eerder dan een pronkerig uitgedoste, tot verleiding manipulerende
winkelruimte was er sprake van een atelier waar klanten en ambachtsbestuur de
kunde van de producent konden bewonderen, zoals afgebeeld in figuur 7.6.2
Figuur 7.6. Het atelier van een producent-winkelier

Bron: Quiringh Gerritszoon van Brekelenkam, De kleermakerswerkplaats, 1661,
Rijksmuseum, Amsterdam
Quiringh Gerritszoon van Brekelenkam portretteerde een kleermaker en zijn twee
leerlingen in kleermakerszit op een verhoog bij het raam. Terwijl de twee gezellen
doorwerken, richt de kleermaker zich naar een vrouw. Vermoedelijk is het

1

Defoe, The complete English tradesman, 261.
Lees onder meer Van Damme, Verleiden en verkopen, 137 en Deceulaer, Pluriforme patronen, 59. Verder
ook Cox, The complete tradesman.

2
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onderwerp van het gesprek het kledingstuk in gele stof. Wat in het genrestuk opvalt,
is de setting in een overwegend naar de productie verwijzend decor. Dit stemt dan
ook geheel overeen met de ruimtelijke context van de producenten-winkeliers zoals
die in de boedels wordt beschreven. Recent onderzoek toont aan dat kleermakers,
schoenmakers,

blauwververs,

kortom producenten-winkeliers,

doorheen

de

1

achttiende eeuw een transformatie doormaakten. In Aalst verschoof de productie
soms letterlijk naar de achtergrond, terwijl de distributiefunctie meer op het
voorplan trad.
Er zijn van de overige achttiende-eeuwse Aalsterse verkopers geen boedels
beschikbaar. De stedelingen zijn wel teruggevonden in de inschrijvingslijsten van
onder andere de kleermakers, de handschoenmakers, de blauwververs en de
huidevetters-schoenmakers.2 Enkel de hoedenverkoper Philip Adam die leverde aan
paardenboer Nicolaes Van Nuffel uit Hofstade en aan Catharina De Smedt, een
waardin uit de Kattestraat die eveneens textielgoederen verkocht, waren niet
traceerbaar.3
Uit de profilering van de verkopers die in de rurale bronnen opduiken, blijkt de
verstrengeling van de stedelijke productie- en distributiesectoren (voor zover die
gescheiden zijn), met de local economy. Anders dan Ulrich Pister beschrijft voor het
zeventiende- en achttiende-eeuwse Zürich, is er geen ‘clash between a well-ordered

town economy and a ‘makeshift economy’ brought about by proto-industrial
development’.4 Voor een aantal Aalsterse actoren, allen letterlijk ingeschreven in de
‘goed geordende stedelijke economie’, ging de relatie merkelijk verder dan de
verkoop van duurzame producten aan rurale huishoudens. Deze transacties pasten
eerder in een bestaand netwerk tussen gezinnen, waarin rurale producten zoals hop
en duurzame goederen, schoenen en textiel, tussen stad en platteland werden
uitgewisseld. Dit gegeven stelt de aard van de stromen tussen stad en platteland veel
scherper.5 De stedelijke bevoorrading met agrarische producten en de aanvoer van

1

In samenwerking met Bert De Munck wordt een artikel voorbereid, waarin dit transformatieproces wordt
doorgelicht. Hierbij komen niet enkel de ruimtelijke processen voor het voetlicht, maar eveneens wijzigingen
in de netwerken met klanten en leveranciers. De voorlopige titel luidt: ‘Winkels en arbeidsrelaties. Het
verdwijnen van producenten-winkeliers te Aalst, ca. 1650 – ca. 1800’.
2
SAA, Oud Archief Aalst, kleermakers, nrs. 183-184, rekeningen en losse stukken; schoenmakers en
huidevetters, nr. 185, rekeningen; blauwververs en garentwijnders, nr. 223, rekeningen en
handschoenmakers, nr. 187, losse stukken.
3
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 18, Nicolaes Van Nuffel 1752 en Oud Archief Aalst,
staten van goed, nr. 1870, Catharina De Smedt 1754.
4
Pfister, ‘Women’s bread’, 160.
5
Lees de verzuchtingen in Stabel, ‘Town and countryside’, 2.
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commerciële gewassen gebeurde vaak via hetzelfde netwerk waarlangs duurzame
gebruiksgoederen het platteland bereikte. Geheel in de lijn van de verwachtingen
bleken juist de production pedlars opnieuw knooppunten van de uitwisseling te
vormen. Daarenboven beperkte het klantennetwerk van producenten-winkeliers zich
geenszins tot de wallen van de Ajuinenstad. De vraag naar stedelijke goederen (en
diensten) vanuit de omliggende dorpen, was blijkbaar sterk genoeg, om via
kredietrelaties meerdere peasants te binden.1 Die vraag ging bovendien ook uit naar
de verzorgende sector van de local economy, naar ambulante verkopers en naar
rurale gezinnen die op het eerste gezicht geen kleinhandelsactiviteiten uitoefenden,
zoals verder zal blijken.

De rurale verkoper – De vermelde verstrengeling tussen productie en distributie is
nog meer van toepassing op de verkopers van de local economy zelf. De verkopers
behoorden tot de vermogende production pedlars, waarbij de distributiefunctie niet
de hoofdactiviteit van de huishoudeconomie uitmaakte. Hier gaat de vergelijking
met de door Pfister onderzochte regio wel op: de distributiefunctie van kleine rurale
ondernemers paste in de werking van het bedrijf.2
In het midden van de zeventiende eeuw leverde Jacobus Guns, naast laken eveneens
tarwe aan Jan Uytehove uit Hofstade.3 Opnieuw zijn de production pedlars van de
partij. Uytehove had immers bij vier verschillende huishoudens paardenwerk
geleverd en verwachtte nog meer dan 24 gulden voor ‘het rijden met de peerden’.
Honderd jaar later waren Herdersemse boeren zowel geld schuldig voor de aankoop
van kleding, als voor ‘peerdewerck’ bij Judocus Rons uit Wieze.4 En zelfs al is de
informatie over de meier van Erembodegem aan het einde van de achttiende eeuw
beperkt, men kan er vanuit gaan dat deze hemdenverkoper tot de toenmalige top van
de samenleving behoorde.5
De winkel van vette waaieren uitgebaat door Joannes Mertens en Catherina
Renneboogh

was

in

zekere

zin

een

typische

plattelandswinkel.

Hun

huishoudeconomie was gekenmerkt door de combinatie van detailhandel,
landbouwactiviteiten, vlasbewerking en spinnen.6 Over hun handelsnetwerk is
1

Vergelijk met Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146.
Pfister, ‘Women’s bread’, 160-163.
3
SAA, Oud Archief Hofstade, staten van goed, nr. 9, Jan Uytehove en Jaeckemyntien Geerts 1651.
4
SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nr. 63, Elisabeth Boeyckens 1752.
5
Van Isterdael, ‘Financiële en fiscale factoren’, 251 lees onder meer De Bie en Vermoesen, ‘Boeren en hun
relaties’, ter perse en Lambrecht, Krediet en de Vlaamse rurale economie, 43.
6
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1409, Catherina Renneboogh 1790.
2
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weinig meer bekend dan dat ze voor 547 guldens schuld hadden voor de levering
van winkelwaar, vrijwel het dubbele van de waarde van hun hele boerderij. Zelf
verwachtten ze nog voor bijna 200 guldens aan inkomsten bij ‘differente personen’.
Ook de andere negen gezinnen die een winkel uitbaatten, draaiden volop mee in de

makeshift economy (tabel 7.3).1
Tabel 7.3. Aanwezigheidsmatrix activiteiten van winkeliers, Erembodegem,
Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1700-1790

1700

1750

1790

ID
134
272
276
58
63
133
225
248
47
206

Paardenboer
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Veeteelt
0
1
1
1
1

1
1
1

Hopteelt
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0

Vlasteelt
0
1
0
1
1
0
1
1

Vlasbewerking
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1

Spinnen
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1

Weven
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Andere activiteiten
1) winkelier 2) imker
winkelier
winkelier
winkelier
1) winkelier 2) bakker
winkelier
1) koster 2) winkelier
winkelier (specerijen)
winkelier
winkelier (vettewaaieren)

Bron: datamatrix
Dat plattelandswinkels net als de production pedlars zich situeerden op de
knooppunten van het web of economic transactions, wordt door de volgende
gezinnen geïllustreerd.2 Rond het midden van de achttiende eeuw beschrijft de
boedel van Petronella De Blander een winkel met schaelen ende gewichten, dozen

en kannen, getaxeerd op een totale waarde van vijftig gulden.3 Het is echter niet
duidelijk wie juist de winkel openhield, aangezien haar man eveneens de koster van
Erembodegem was. Het gezin was van St.-Antelinks naar Erembodegem verhuisd
en nam in 1747 zijn intrek in een huis, een verbouwde hopast, naast de
parochiekerk.4 Dit was tot dan bewoond door Judocus Arijs die er sinds 1742
winkel hield. In 1747 dwong de pastoor als huisbaas tot de verhuis van de familie
Arijs, waarna Livinus De Knibber als nieuwe koster én schoolmeester het pand

1

Zie hoofdstuk 4.
Het concept cultureel circuit is ontleend aan Rooijakkers, ‘Opereren op het snijpunt van culturen’, 245-283.
3
SAA, Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nr. 1372, Petronella De Blander 1753.
4
Meert, Alfabetisch repertorium, 51.
2
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betrok.1 Zijn functies als koster en schoolmeester laten vermoeden dat zijn
huishouden over een zeer uitgebreid netwerk beschikte.2
Het gezin van Pieter Muylaert en Joanne Vermeir behoorde zonder twijfel tot het
meest vermogende kwart van de samenleving.3 Ze hadden een knecht en een meid
in dienst en maakten aanspraak op de diensten van Passchier Hoffman, een rijke
paardenboer uit Herdersem.4 Naast de uitstaande schulden van differente personen
voor de levering van winkelwaar, bier en brandewijn, vermeldt de boedel eveneens
de verhuur van weefgetouwen. Zo betaalde Adriaen Van Haut uit het naburige
Wieze, huur voor een getouw, evenals Alexus Robberecht. Deze laatste had nog
vier gulden schuld voor de leveringhe van winckelwaer en getouwhuere, wat
ontegensprekelijk de verstrengeling van distributie- en productiecircuits aantoont.5
Aangezien er tussen de onderzochte verkopers en hun klanten een kredietrelatie
bestond, zijn er sporen in de bronnen terug te vinden.6 Anderzijds zijn die relaties
door de aard van de transacties beperkt tot de verkopers van textielgoederen en
schoenen. De informatie uit de boedels is dus allesbehalve representatief voor het
consumptief gedrag van rurale gezinnen. Dit is echter niet het gevolg van een
mismatch van de bronnen, maar wel van een oververtegenwoordiging van op
krediet betaalde goederen die erin vermeld staan.7 In de volgende paragraaf wordt
echter ingegaan op de ‘commerciële’ relaties, die niet in de staten van goed
voorkomen.

Het stilzwijgen van de boedels – De transacties in de bronnen lichten
ontegensprekelijk een sluier op van de verwevenheid van de urban en local

economy.8 Maar wat met de goederen die rurale gezinnen cash betaalden? Wat met
de netwerken waarin goederen en diensten in natura werden verhandeld? Er zijn
echter weinig empirische gegevens beschikbaar om deze ‘hidden areas of

commercial organisation’ bloot te leggen.9

1

De Brouwer, Bijdrage tot de geschiedenis, 355.
Meert, Alfabetisch repertorium, 741: hij wordt alleszins tachtig maal als getuige vermeld. Rekening
houdend met het feit dat bruid en bruidegom waarschijnlijk apart voorkomen in de gezinsreconstructie, is dit
cijfer gehalveerd.
3
SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nr. 67, Pieter Muylaert 1791.
4
Aan wie ze nog bijna 22 gulden schuld hadden.
5
SAA, Oud Archief Herdersem, staten van goed, nr. 67, Pieter Muylaert 1791.
6
Willems, Krediet, vertrouwen, 40.
7
Lees over het consumptiekrediet Willems, Krediet, vertrouwen, 269.
8
In tegenstelling tot wat Ulrich Pfister beweert in Pfister, ‘Women’s bread’, 160.
9
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 116.
2
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Het is de intentie goederenstromen in de local economy via twee concepten te
benaderen. Allereerst komt de wederzijdse afrekening aan bod en vervolgens gaat
de aandacht uit naar het zogenaamde trucksysteem.1
Wederzijdse afrekening en trucksystemen waren essentiële kenmerken van de rurale
economie.2 Ze vormden een pasklaar antwoord op de fricties die transactiekosten
met zich meebrachten. Die hadden immers meestal plaats buiten de openbare markt
of zoals Richard Britnell verwoordt: ‘They (markets and fairs) involved travel […]

and this implied unacceptable costs in vast numbers of small transactions that could
easily be accommodated by exchanges between neighbours’.3 Reductie van
transactiekosten vormde dan ook een specifieke uitdaging in een economie waarin
cash geld een zeldzaamheid was en waarin lange termijnkredieten voornamelijk
voor de aankoop van gronden of behuisde hofsteden werden aangewend.4
Wederzijdse afrekening tussen rurale huishoudens was een concreet antwoord op
deze vroegmoderne context.5
Vertrouwen op een reputatie die tot stand kwam door de participatie in het web van
economische transacties, vormde de sleutel voor alle kredietnetwerken: ‘relying on

reputation was not a backward or uneconomic practice, it was a workable solution
to the problem of trust – or, in the jargon of economics, moral hazard – inherent in
extending credit’.6 Maar anders dan de toekenning van consumptiekrediet, de
toelating tot de spreiding en het uitstel van betalingen veelal met de intentie tot
klantenbinding, creëerde wederzijdse afrekening en truckbetalingen een vorm van
zekerheid. Hier was er immers sprake van uitwisseling in beide richtingen.7
Goederen, diensten én arbeid stroomde van het ene huishouden naar het andere en
terug.8 Ook de peasants, die in het ruilproces vaak enkel arbeid als tegenwaarde
konden aanbrengen, paricipeerden in deze netwerken.9 Het is echter maar de vraag
welke consumptiegoederen door rurale gezinnen werden verrekend?

1

Lees voor meer achtergrond Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 237-261 en Pfister, ‘Women’s bread’, 147166.
2
Vermoesen, ‘Gescheiden door de wallen?’, ter perse.
3
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 112.
4
Fontaine, ‘Pauvreté et crédit’, 33. Zie eveneens hoofdstuk 5.
5
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 244 en Muldrew, The economy of obligation, 107 als ook Jambu,
L’argent dans les campagnes normandes, 23.
6
Hoffman, Growth in a traditional society, 78 en Willems, Krediet, vertrouwen, 15.
7
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 244.
8
De Bie en Vermoesen, ‘Boeren en hun relaties’, ter perse.
9
Lambrecht, Een grote hoeve, 113-144.
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Figuur 7.7. Wederzijdse afrekening in een memorieboek, Essene 1792

Bron: ABA, Familiefonds, memorieboeken, Egilis Nepomicenis Van Brempt, niet
gefolieerd
Achttiende-eeuwse memorieboeken lichten een deel van de sluier op.1 Hoewel
diepgaand onderzoek de waarde van deze unieke bronnen nog moet toetsen,
illusteren ze wel de werking van de local economy.2 De egodocumenten van een
wagenmaker-smid, drie schoenmakers en een brouwer-paardenboer, bevatten
telkens sporen van wederzijdse afrekening en ruil. Onder meer Egilis Nepomicenis
Van Brempt een wagenmaker-smid uit Essene, wisselde met enkele gezinnen
goederen en diensten uit, waarna op bepaalde ogenblikken een afrekening werd
gemaakt.3 Figuur 7.7 geeft dit weer voor het jaar 1792. Alle vermelde personen
komen ook in andere rekenjaren terug. Weduwe De Voghel, N.J. Wambacq en H.
1

Onder andere ABA, Familiefonds, memorieboeken, Hendricus Vierendeels en AAA, Familiefonds,
memorieboeken, nr. 9B36, Henricus Dauwe als ook AAA, Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B37, N.
Verder ABA, Familiefonds, memorieboeken, Egilis Nepomicenis Van Brempt en AAA, Familiefonds,
memorieboeken, nr. 9B38, N. Bovyn, ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens’, 41-65.
2
In de nabije toekomst zal de informatie uit de memorieboeken gekoppeld worden aan de settingen,
wettelijke passeringen en parochieregisters van de desbetreffende dorpen uit de omgeving van Affligem.
3
ABA, Familiefonds, memorieboeken, Egilis Nepomicenis Van Brempt.
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Bastaert kwamen in aanmerking voor een wederzijdse afrekening, in deze gevallen
was er sprake van schulden én tegoeden. Daartegenover moesten de weduwe van
Jan Wambacq, Jan De Cuyper en Jan Baptist Van Mulders nog geld aan de
wagenmaker-smid. Hier trad, althans voor dit rekenjaar, éénrichtingsverkeer in de
betalingen op. Vanuit het standpunt van een brouwer-paardenboer uit Herzele
luidde de wederzijdse afrekening met de smid zo: ‘van alle pretensen van weers

kanten soo wel van leveringhe van bier als hij van smeden’.1
Figuur 7.8. Fragment memorieboek schoenmaker, Hekelgem (?) 1787-1797

AAA, Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B38, f° 14r°
Een heel gamma van goederen en diensten stroomde via de kanalen van de
wederzijdse afrekening de rurale huishoudeconomie binnen.2 De memorieboeken
illustreren een wirwar van relaties waarin alle goederen die de eigen verzorgende
sector voortbracht, via allerhande systemen uigewisseld werden.3 De verstrengeling
1

Bovyn, ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens’, 43.
Muldrew en King, ‘Cash, wages and the economy of makeshifts’, 162. Voor meer achtergrond, lees
Muldrew, ‘Cash and its social value’, 78-120.
3
Voor meer gegevens over de verzorgende sector, lees onder meer het boeiende artikel: Frey, ‘Industrious
households’. 115-135.
2
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van landbouw, linnennijverheid en verzorgende sector, maar ook van productie en
consumptie, is bijzonder goed verwoord in het memorieboek van een onbekende,
laat-achttiende-eeuwse schoenmaker uit Hekelgem (figuur 7.8).1 Naast het lappen
van oude en de levering van nieuwe schoenen vermeldt zijn memorieboek
allerhande transacties voor de levering van stro, kalk en hout. Ook kosten voor het
zogenaamde labeuren zijn weergegeven.2 Wederzijdse afrekening en ruil wekken
evenwel de indruk dat sociaal-economische ‘gelijken’, relaties met elkaar aangingen
en er dus sprake was van horizontale kredietrelaties.3 De circuits waarlangs
consumptiegoederen de rurale consumenten bereikten, zouden dan fundamenteel
verschillen van de netwerken in de landbouw en linnennijverheid die allesbehalve
‘horizontaal’ waren en door de production pedlars werden gecontroleerd.4 De
analyse van de transacties in de boedels doen echter het tegendeel vermoeden.
Vooral gebruiksgoederen zoals brood, bier en brandewijn, waren in de handen van
flexibele production pedlars, een bijkomend instrument om de netwerken met
andere rurale gezinnen aan te halen.5 Betalingen in natura, de gelijkenissen met de
negentiende-eeuwse trucksystemen zijn bijzonder frappant, losten immers bepaalde
fricties in de local economy op. Distributeurs versterkten hierdoor hun greep op de
circuits in de lokale economie en voor vele consumenten bood het bijkomende
mogelijkheden wanneer de eigen voorziening niet meer volstond.6 Zeker naar het
einde van het ancien regime toe, wanneer de areaalversnippering onhoudbaar
doorging, moeten deze betalingen in natura aan belang hebben gewonnen.
Eerder bleek dat er zich in de materiële cultuur belangrijke substitutieprocessen
voordeden. Hoewel ‘petty trade between small households demonstrably, and

probably mostly, took place outside formal markets’, was de aankoop van bepaalde
duurzame goederen feitelijk gelimiteerd tot een klein aantal circuits.7 Anders dan
linnen en schoenen waar het aantal verkoopsmomenten veel hoger lag dan bij
andere duurzame gebruiksgoederen, impliceerde een kleiner aantal transacties op
een minder sterke vertrouwensband tussen klant en verkoper.8 Een vergijking van
de afrekeningen per rekenjaar leert immers dat de achttiende-eeuwse rurale
1

AAA, Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B38, f° 14r°.
Zie hoofdstuk 5.
3
Willems, Krediet, vertrouwen, 97.
4
Lees de hoofdstukken 5 en 6.
5
Pfister, ‘Women’s bread’, 160.
6
Lambrecht, ‘Reciprocal exchange’, 242-246.
7
Britnell, ‘Markets, shops, inns’, 114.
8
Willems, Krediet, vertrouwen, 103.
2
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schoenmakers dezelfde huishoudens in een lange periode als klant hadden.1
Bovendien creëerde de uitbouw van een verzorgende sector op het platteland rond
Aalst, voor een ‘eigen’ aanbod van schoen- en kleermakers, binnen de local

economy.2 Tin- en aardewerkverkopers, producenten of distributeurs, waren daar
niet bij. Ligt de sleutel voor de oplossing rond het stilzwijgen van de boedels dan in
de aard van het product?
Er waren enkele circuits actief waardoor rurale huishoudens tin en aardewerk
konden verwerven. In de eerste plaats boden de Aalsterse tingieters of
pottenbakkers de mogelijkheid om al dan niet op bestelling de nodige waren aan te
schaffen. Wat echter bij de tingieters opvalt, is het ontbreken van kredietrelaties met
rurale huishoudens. Geen van de vier tingieters uit de Aalsterse boedels had aan
rurale huishoudens krediet verleend.3 Niettemin vermelden hun staten van goed
voor honderden gulden uitstaande schulden, ook aan quade persoonen, waarvan niet
zeker was, ooit nog geld te recuperen.4 Behoorden rurale gezinnen niet tot de
klanten van deze producenten-winkeliers of hadden ze misschien geen toegang tot
het kredietnetwerk van deze Aalstenaars? De aanschaf van tinnen voorwerpen werd,
zoals gezien, in toenemende mate een exclusief gebeuren.5 Niet alleen nam het
tinbezit af tussen 1650 en 1750, het waren vooral de meer vermogende huishoudens
die over tin beschikten.6 De aankoop van tin was dan ook gereserveerd voor een
kleinere groep rurale klanten. Vermoedelijk ligt daar de oorzaak voor de
afwezigheid van rurale debiteurs in de Aalsterse boedels. Er waren immers te
weinig transacties om een vertrouwensband tussen klant en verkoper op te bouwen.7
Dit verklaart echter nog niet waarom aan stedelingen wel krediet werd verleend.
Waarschijnlijk was het voor de verkoper omwille van de ‘reputatie’, niet altijd
mogelijk krediet te weigeren, zeker niet aan buurtgenoten. Rurale klanten konden
omwille van de hoge prijs en de zeldzame contactmomenten hierop geen beroep
doen. De aankoop van aardewerk ging wel vaak gepaard met kredietverlening. Het
aantal contactmomenten lag immers door de breekbaarheid inherent aan dit

1

AAA, Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B36, Henricus Dauwe als ook AAA, Familiefonds,
memorieboeken, nr. 9B37, N. Verder AAA, Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B38.
2
Vermoesen, ‘De verzorgende sector’, 422-434.
3
Aantal tingieters: 1650-1564 = 2; 1700-1704 = 1 en 1790-1794 = 1.
4
Databank.
5
Blondé, ‘Cities in decline’, 37-52. Lees het vorige hoofdstuk.
6
Zoals duidelijk wordt aangetoond voor de periode na 1750.
7
Willems, Krediet, vertrouwen, 322.
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duurzame gebruiksgoed, veel hoger dan bij de tinverkopers1. Bovendien boden ook
heel wat volboed detailhandelaars, onder meer Gillis Rochtus en Theresia Van
Cauter, een heel gamma van porselein, gleizewerk, glas, aardewerk en meer
bepaald: Hollands, Engels en Delfts goed aan.2 De helft van alle debiteurs van deze
winkelier, was dan ook afkomstig van het platteland. Hierdoor is de boekhouding
van de familie zeker symptomatisch voor de ‘kracht’ van de rurale vraag in de
regio.3
Rurale klanten hadden eveneens de kans om op de talrijke markten van
marskramers of winkeliers de nodige potten en schotels te kopen. Markten bleven
een belangrijk en populair circuit.4 In de Denderstad kenden ze een dergelijke groei
dat op het einde van de achttiende eeuw het bestuur drastische maatregelen nam om
de problemen tijdens de martkdagen ‘van de quade gebruiken ende non policie de

welcke men bevindt des saterdaghs op de groote merckt deser stede soo in het
arangement vande craemen ofte winckels’ aan te pakken.5 Van deze ‘commerciële’
circuits zijn echter weinig sporen terug te vinden, vooral omdat men er meer dan in
andere netwerken, in contanten betaalde.6 Dit gaat eveneens op voor de moeilijk
vatbare en pluriforme gangen van de ambulante verkopers of leurders.7 Hun reilen
en zeilen en vooral hun impact door de verkoop van nieuwe en tweedehands
goederen op het platteland is nog steeds voer voor verder onderzoek.8

Consumerende boeren?
In de literatuur is het consumptiegedrag van rurale huishoudens nauwelijks los te
koppelen van het levensstandaarddebat, wat meteen de uitgesproken visies van
onder andere Erik Thoen en Hans Medick verklaart.9 Daarnaast benadrukt Jan De
Vries juist de kracht van de ‘vraag’ als verklarende variabele in de sociaal-

1

Blondé, ‘Cities in decline’, 37-52.
SAA, Oud Archief Aalst, staten van goed, nr. 1911, Egidius Rochtus 1793.
3
In tegenstelling tot Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 145-146. Lees ook het vorige
hoofdstuk.
4
Van Damme, Verleiden en verkopen, 124.
5
SAA, Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18, f° 95 r°, 26 september 1766 en herhalingen.
6
Willems, Krediet, vertrouwen, 322.
7
Deceulaer, ‘Dealing with diversity’, 171-198 en Fontaine, History of pedlars.
8
Ook de circuits van de zogenaamde oudkleerkopers dient nog verder uitgespit te worden: lees Deceulaer,
‘Consumptie en distributie’, 439-468 als ook Deceulaer, ‘Proto-industrialization and consumption’, 123-148.
9
Thoen, ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution’, 146 en Kriedte, Medick, en Schlumbohm,
Industrialization before industrialization, 67.
2
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economische geschiedenis.1 Meer zelfs, een toename in de vraag naar marktbare
goederen en diensten vormde juist de incentieven voor zijn revolutie van de vlijt.2
Eenzelfde relaas kenmerkt bovendien de theorieën in de ontwikkelingseconomie,
waarin de aandacht uitgaat naar de bereidheid én mogelijkheid van huishoudens om
te consumeren.3 Ook recent historisch onderzoek wijst op de dynamiek in de
evolutie van het verbruik, zelfs in periodes van diepgewortelde crisissen.4

Krachtlijnen – Was de regio, de commercial survival economy in a period of
decline, het toneel van belangwekkende wijzingen in het verbruik?5 In dit hoofdstuk
werd deze vraag beantwoord door de studie van de materiële cultuur en door het
onderzoek naar de werking van circuits. Weliswaar is een momentopname van het
materiële bestaan niet zomaar gelijk te stellen aan de evoluties in het verbruik, de
analyse

van

duurzame

goederen

geeft

niettemin

een

idee

van

lange

termijnontwikkelingen in het consumptiegedrag van rurale gezinnen.
Uit de evolutie van het tin- en aardewerkbezit blijkt dat tussen 1650 en 1800 in het
keukengerei het dure en duurzame tin door het breekbare aardewerk werd
gesubstitueerd. Niettemin verdwenen tinnen voorwerpen niet volledig uit de
vroegmoderne rurale keukens. In tegendeel, aan het einde van het ancien regime
namen de meer vermogende gezinnen (opnieuw) een eigen consumptiepatroon aan.
Dit betekent dat die huishoudens meer investeerden in tinnen borden, lepels en
schotels. Tinnen voorwerpen bezaten niet alleen een hogere waarde op de
tweedehandsmarkt, ze waren eveneens een degelijk beleggingsproduct, vooral
tijdens inflatoire periodes.
De verspreiding en de frequentie van schouwkleden en keukenlinnen illustreren wie
de ‘pioniers’ en de ‘achterhoede’ in de lokale economie vormden, althans wat de
materiële cultuur betreft. Opnieuw blijken de production pedlars en andere
huishoudens met belangrijke verzorgende functies, cruciale actoren in de
diffusieprocessen van ‘nieuwe’ goederen. Dit wordt bovendien bevestigd door de
verspreidingspatronen van overzeese goederen, waar opnieuw de middelaars in de
productiecircuits als belangrijkste spelers naar voor kwamen.

1

De Vries, The industrious revolution, 25.
Lees ook Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 5.
3
Prahalad, The fortune at the bottom of the pyramid.
4
Blondé en Van Damme, ‘Een crisis als uitdaging?’, 61.
5
Vergelijk met Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 171.
2
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Vroegmoderne rurale huishoudens uit de omgeving van Aalst waren net zo goed
vertrouwd met de consumptieveranderingen die zich in grote steden én andere
regio’s voordeden. En hoewel deze ontwikkelingen vooral de vermogende
(paarden)boeren voor het voetlicht brachten, wijzen diffusiepatronen op een
geleidelijke verspreiding over heel de rurale maatschappij. Men kan zich echter de
vraag stellen naar de reden voor deze processen. De analyse van het keukengerei
wijst immers op een prominente daling van de waarde van de ‘spulletjes’ tussen
1650 en 1750. Is het bovengenoemd substitutieproces dan te begrijpen als een
materiële uiting van de daling van de levensstandaard? Anderzijds neemt die
waarde van het keukengerei juist toe aan het einde van het ancien regime.
Gelijktijdig wijst de materiële cultuur van een toenemend aantal gezinnen op de
bereidheid om koffie en vooral thee te consumeren. Net zoals in het
vroegachttiende-eeuwse

Antwerpen

is

de

relatie

tussen

consumptie

en

levensstandaard allesbehalve absoluut. Dit creëert echter nieuwe problemen. De
groeiende breekbaarheid van de materiële cultuur en de algemene uitbreiding van de
wereld van de spulletjes tijdens een periode van dalende bestedingsmogelijkheden
wijst vermoedelijk op een stijgende commercialisering van de rurale consumptie,
zoals ook Jan De Vries beweert in zijn revolutie van de vlijt. Die uitbreidende
commercialisering heeft repercussies op de werking van de local economy. De
verwerving van de ‘spulletjes’ moet immers betaald worden, er moet voor gewerkt
worden.

Lokale economie – De eigenheid van de lokale economie vormde een belangrijke
verklaring voor de evolutie van vroegmoderne consumptiepatronen. Dit is een
vaststelling die deze studie deelt met het grootschalige, comparatieve onderzoek
onder leiding van Mark Overton. De conclusies van het Engelse onderzoeksteam
zijn evenwel met nuanceringen doordrenkt: ‘[their] analysis of the relationships

between consumption, material culture, wealth, status, occupation and location is
necessarily rather crude’.1 Niettemin zien ze vooral het karakter van de lokale
economie van de counties, Cornwall en Kent, als voornaamste verklaring voor
transformaties in het verbruik en de materiële cultuur. In de multivariabele analyse
wijst juist de ‘locatie’ op het verschil in materiële cultuur tussen de onderzochte
gezinnen. Anderzijds zien ze net zo goed verbanden tussen de verschillende
1

Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 165.
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parameters onderling, bijvoorbeeld tussen status en welvaart. Ook de impact van het
stedelijke milieu neemt in hun analyse een prominente plaats in. Bepaalde
beroepsgroepen onderhielden namelijk een nauwer contact met stedelingen dan
andere professionele categorieën. De gelijkenissen met het eigen onderzoek zijn dus
bijzonder treffend.

Production pedlars en andere huishoudens die uitgebreide, verzorgende activiteiten
uitoefenden, waren cruciale actoren in de evolutie van de materiële cultuur en de
werking van verbruikscircuits. Hetzij als pioniers of als achterhoede bepaalden ze
lokaal het uitzicht van de wereld van de spulletjes. Er was dan ook sprake van
botsende cultuurmodellen: zowel sociale distinctie als de evolutie naar een bredere
‘consumptiemaatschappij’ beïnvloedden de plaatselijke materiële cultuur.
Wat zonder meer vast staat, is de groei van het aantal verkoopsmomenten tijdens de
onderzochte periode. De breekbaarheid van de achttiende-eeuwse materiële cultuur
creëerde immers de nood aan ‘verkopers’ die functioneerden in het net van
economische transacties van de lokale economie. Geheel gelijklopend met eerdere
resultaten, waren de production pedlars vaak meer dan louter recipiënten van
culturele processen. Door hun stedelijke relaties en hun cruciale lokale positie
beheersten ze vele verbruikscircuits. Via wederzijdse afrekening en trucksystemen
bonden ze bovendien andere rurale gezinnen aan zich. Hierdoor was er geen sprake
van een clash tussen lokale en stedelijke economieën. De intense relaties tussen

pedlars en stedelingen creëerden eerder een symbiotische verhouding tussen beide
sferen.
Net zoals in de linnennijverheid en de landbouw functioneerden er ook andere
circuits buiten de pedlars om. Landelijke huishoudens hadden immers toegang tot
marktkramers, leurders en winkeliers. Individuele preferences, de beschikbaarheid
van tijd en krediet, en de wijze waarop gezinnen met transactiekosten verrekenden,
bepaalden dan ook de keuze voor een bepaald circuit.
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Het onderzoek
Bij de aanvang van deze studie is gebruik gemaakt van het peasant continuüm, een
historiografisch concept dat wijst op de sterk uiteenlopende visies op de rurale
huishoudeconomie, om een viertal onderzoeksvragen voor te stellen. Dit besluit
start met een bondige recapitulatie van deze onderzoeksvragen en de bekomen
resultaten. Speciale aandacht gaat uit naar wat veranderde en wat ongewijzigd bleef.
Bovendien gebeurt dit aan de hand van een tweevoudig perspectief dat uitgaat van
de gezinseconomie enerzijds en de stromen tussen stad en platteland anderzijds.
Vervolgens verschuift de focus naar het regionale model van de huishoud- en lokale
economie. Hierbij komen de transformaties doorheen de onderzoeksperiode in
beeld. De daaropvolgende paragraaf plaatst de resultaten in een comparatief
perspectief om de uniciteit van deze studie te bepalen. Het besluit eindigt met een
korte analyse van de historiografische meerwaarde van deze microstudie.
Onderzoeksvragen – In eerste instantie kwam de ‘collectieve biografie’ van de
gezinnen voor het voetlicht. Het profiel van de productie- en de consumptiezijde
van de huishoudeconomie werd respectievelijk in hoofdstukken 4 en 7 geschetst om
risicomijdend of marktgericht gedrag te ontsluieren. Vervolgens zijn de netwerken
en circuits aan bod gekomen, die resulteerden uit de productie- en de
consumptieactiviteiten van de gezinnen. Achtereenvolgens passeerden de circuits in
de landbouw, de linnennijverheid en de distributiesector de revue. Op een
geaggregeerd niveau vormen deze netwerken, circuits en transacties immers de
local economy. Het derde aandachtspunt richtte zich op de werking van de
economie in het Denderbekken. Ook aan de verhouding tussen de landelijke
gezinnen werd aandacht besteed. Een laatste element behandelde de relaties tussen
de local economy en de stedelijke economieën. Hierbij rees de vraag wie de stromen
tussen stad en platteland controleerde. Daarvoor zijn de flows van kapitaal,
agrarische en industriële output evenals van gebruiks- en verbruiksgoederen
gevolgd.
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De onderzoeksvragen zijn in heel het corpus verweven. Er is bewust geopteerd om
geen aparte hoofdstukken aan de vragen te wijden, maar om profielen en netwerken
afzonderlijk te bestuderen. Deze aanpak liet een meer coherente vertelling toe.
Onderzoeksmethode – Om de ‘collectieve biografie’ en de vele netwerken te
schetsen, is gebruik gemaakt van een waaier aan bronnen zoals staten van goed,
belastinglijsten en memorieboeken. Vooral de rurale en stedelijke boedels zijn
intensief doorploegd met het oog op de reconstructie van de productie- en
consumptieprofielen van de honderden gezinnen. Maar net als bij vergelijkbare
studies, bracht deze methode ook de beperkingen van de bron aan het licht.1 In de
eerste plaats was de reikwijdte van de steekproeven eerder gelimiteerd aangezien de
minst vermogende huishoudens zelden in de bronnen voorkwamen. Dit gold
eveneens voor de allerrijksten waarvan er minder frequent sporen zijn
teruggevonden. Daarenboven verschilde de samenstelling van de vier proefperiodes
onderling, wat een vergelijking doorheen de tijd bemoeilijkte. De beperkte omvang
van en de sociale scheeftrekking in de eerste proefperiode legde hierdoor een zware
hypotheek op de resultaten.
Een tweede pijnpunt spruit voort uit de gehanteerde methode om de profielen op te
stellen. Omdat zowel het productie- als het consumptieprofiel van de huishoudens
op de vermelding van werktuigen, voorwerpen en allerhande vorderingen zijn
gebaseerd, bestond het gevaar voor een relatieve onderschatting van de werkelijke
frequentie of participatiegraad. Om dit risico te verkleinen, zijn de ‘summiere’
boedels zoveel mogelijk geweerd. Bijgevolg nam het aantal bruikbare staten van
goed bij sommige analyses drastisch af, een gegeven waar ook Overton, Whittle,
Dean en Hann mee werden geconfronteerd, ondanks hun grotere steekproef.
Om de problemen rond de reikwijdte en de lezing van de boedels enigszins te
verhelpen, is geopteerd om niet alleen op de vier categorieën maar ook op de
individuele gezinnen te focussen. Door de huishoudens te contextualiseren en in de
belastinglijsten te situeren, kwamen de actoren adequater in beeld, wat een
genuanceerdere schets van de huishoud- en lokale economie opleverde. Het
actorperspectief liet toe om netwerken te reconstrueren die zich (ruimtelijk)
uitstrekten van het kleinste gehucht van Erembodegem tot de Meir in Antwerpen.

1

Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 165 en 170.

348

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Onderzoeksresultaten – Het is niet de intentie om hier een exhaustieve opsomming
van alle conclusies neer te schrijven, aangezien die reeds uitgebreid na elk
hoofdstuk zijn voorgesteld. Wel komen enkele belangwekkende resultaten aan bod,
waarbij de aandacht uitgaat naar continuïteit en verandering in de onderzochte
periode.
In de zeventiende en vooral in de achttiende eeuw groeide de landelijke bevolking
rond Aalst voortdurend aan.

Tegelijkertijd zette zich een

proces

van

areaalversnippering in, waardoor de bedrijfsoppervlakte stelselmatig afnam. Beide
evoluties drukten hun stempel op de ontwikkeling van de lokale economie: tussen
1650 en 1850 verdubbelden in vele dorpen het aantal bedrijven. Anderzijds bleven
de gezinnen, zeker tot aan het einde van het ancien regime, eigenaar van hun
hofstede. Pachtbedrijven waren in het vroegmoderne Aalsterse eerder een
uitzondering.
Aalst nam in de regionale economie een cruciale plaats in. Het oefende in
vergelijking met andere kleine steden in het Denderbekken, invloed uit op een vrij
groot verzorgingsgebied (hinterland). Als graan-, vlas-, garen-, linnen- en hopmarkt
bezat de Denderstad de troeven voor een achttiende-eeuwse economische expansie,
terwijl andere, vaak grotere steden nog in een economische crisis verkeerden.
Daarenboven stimuleerden de infrastructuurwerken aan de haven en de Dender,
alsook de aanleg van de steenwegen Gent – Aalst en Aalst – Brussel de lokale
handel en nijverheid. Vanaf 1760 doken in de stad de eerste manufacturen op
waarin textielondernemers tientallen werknemers tewerkstelden.
De landbouw, de veeteelt, de linnennijverheid en de verzorgende sectoren waren
zowel door verandering als door immobilisme gekenmerkt. Ondanks of dankzij de
miniaturisering van de landbouwbedrijven, was er vanaf de tweede helft van de
zeventiende eeuw sprake van een lichte productiviteitsgroei. De toename was echter
geenszins revolutionair. Ze is eerder als een growth acceleration te karakteriseren.
Gelijktijdig kende het teeltplan ingrijpende transformaties, waarbij vooral de
broodgranen aan bewerkte oppervlakte inboetten, terwijl voedergewassen aan
belang wonnen. De groeiende populariteit van de voedergewassen ging echter
gepaard met een daling van de veestapel. Voornamelijk de armste, kleine boeren
waren niet meer in staat om vee te houden. Tegelijkertijd nam de weefactiviteit bij
deze gezinnen toe. Niettemin nam na 1750 de algemene weefgraad af, hoewel het
aantal verhandelde lakens op de Aalsterse linnenmarkt bleef stijgen. Die paradox is
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deels te verklaren door de oprichting van de stedelijke manufacturen die tientallen
wevers werk verschaften. Zeker in Aalst lag dit concentratieproces aan de basis van
de verschrompeling van het thuisweven.
De lokale economie werd in de onderzochte periode meer en meer zelfbedruipend.
Hoewel stedelingen, in casu Aalstenaars, op de rurale grond- en kapitaalmarkt actief
waren, trad er geen ‘stedelijke kapitalistische invasie’ op. Integendeel, vooral de
vermogende landelijke gezinnen wonnen op de markten aan belang. Anderzijds
onderhielden juist zij kredietrelaties met de Aalsterse burgerij. De relaties tussen
pedlars of andere vermogende rurale gezinnen enerzijds en stedelijke huishoudens
anderzijds hadden tot gevolg dat agrarische en industriële output, kapitaal en
duurzame goederen vooral via hun netwerken werden uitgewisseld. Hun circuits
controleerden de stromen tussen stad en platteland. Dit blijkt ook uit de
verspreiding van ‘nieuwe’ consumptiepatronen. Door de intensieve contacten tussen
pedlars en stedelingen doken op het platteland ‘nieuwe’ gebruiken op. Zo vormden
de paardenboeren en huishoudens die verzorgende activiteiten uitoefenden, de
pioniers in het diffusieproces van overzeese goederen.
De aanwezigheid van de pedlars in alle mogelijke circuits vormde een constante
doorheen dit proefschrift. In de volgende paragrafen komen de transacties,
netwerken en circuits uitgebreid aan bod.
Het huishouden en de lokale economie
Door het reilen en zeilen van honderden gezinnen na te gaan, is het functioneren
van de lokale economie in kaart gebracht. De focus op de verhouding tussen grote
en kleine boeren en op de relaties tussen landelijke en stedelijke gezinnen gaf aan
hoe de huishoudeconomie paste in een regionaal systeem. In wat volgt, wordt
aangetoond dat een beter begrip van de gezinseconomie, van de circuits en van de
lokale economie een belangrijke nuance in de ‘transitiedebatten’ aanbrengt. Er
wordt geargumenteerd dat de transformatie van een vroegmoderne pre-industriële
samenleving naar een industriële maatschappij te vaak eenzijdig is benaderd.
Daarenboven stelt een grondig inzicht in de lokale economie ook processen als
proletarisering, polarisering en commercialisering scherper.
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Vroegmodern Binnen-Vlaanderen – De lokale economie, het web van economische
transacties tussen gezinnen, bestond uit meerdere ‘commerciële’ circuits. De
nuancering van het ‘commerciële’ karakter wijst op het verschil in eigenheid tussen
het profiel en de distributiekant van de huishoudeconomie. Gezinnen waren immers
actief in commerciële sectoren, zoals de linnennijverheid en de hopteelt, maar
gebruikten hun output deels om op wederkerigheid gebaseerde ruilrelaties met
andere huishoudens te onderhouden. Conceptueel bevat de nuancering van de
‘commerciële’ circuits ook een verwijzing naar het historiografische debat tussen
neo-Marxisten en neo-Smithianen over de ware aard van de vroegmoderne
economische ontwikkeling.1 In de volgende paragrafen komt ook de eigen positie in
het debat en het peasant continuüm aan bod.
In de onderzochte regio domineerden production pedlars de meeste productie- en
consumptiecircuits. Ze vormden een kleiner wordende groep van vermogende
gezinnen met een eenduidig profiel. Zo combineerden ze hun landbouwbedrijf met
allerhande dienstverlenende activiteiten in de agricultuur, de linnennijverheid en de
verzorgende sector. Door hun kapitaalbezit slaagden ze erin arbeid, agrarische en
industriële output van andere gezinnen aan te trekken. Bovendien wijst de materiële
cultuur van de onderzochte huishoudens erop dat juist de pedlars gelijktijdig zowel
pioniers als strongholds waren doorheen veranderde consumptiepatronen. Omdat de
paardenboeren nauwe banden met stedelingen onderhielden, via de ‘commerciële’
circuits in de landbouw en de linnennijverheid, namen zij als eersten nieuwe
‘stedelijke’ gebruiken over. Tegelijk beïnvloedden ook andere processen de lokale
materiële cultuur. Toen gedurende de onderzochte periode het keukengerei
goedkoper, modieuzer en breekbaarder werd, vergrootten de pedlars en andere
vermogende huishoudens juist hun duurdere tinnen uitzet als een manier van
materiële distinctie.
Vanuit het perspectief van het gezin wijst het actief zijn in een ‘commercieel’
circuit niet per se op directe marktbetrokkenheid. Het marktcircuit functioneerde
immers naast andere circuits waarin ruil en wederkerigheid de toon aangaven.
Niettemin waren de ‘commerciële’ netwerken waarin de pedlars een cruciale
functie innamen, steeds verbonden met de Aalsterse markt of met stedelijke
kooplui.

1

Hoppenbrouwers en Van Zanden, ‘Restyling the transition from feudalism to capitalism’, 19. Van Zanden,
‘Early modern economic growth’, 69.
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Raison d’être – Wat waren de bestaansredenen van dit regionale systeem dat deels
door rurale tussenpersonen werd gedomineerd? Mogelijke argumenten zijn zowel
uit de neo-Marxistische als uit de neo-Smithiaanse traditie gepuurd.1
De neo-Marxist zal wijzen op het buffereffect dat door de aanwezigheid van de
production pedlars werd gecreëerd. Door de toegang tot de circuits stonden vele
gezinnen immers niet in rechtstreeks contact met de expanderende markteconomie.
Via persoonlijke relaties gebaseerd op ruil en wederkerigheid waren ze in staat om
de markt op een afstand te houden. Dankzij de paardenboeren konden ze
risicomijdend, zelfvoorzienend gedrag aan de dag leggen in een sterk marktgerichte
omgeving. Dezelfde neo-Marxist zal eveneens argumenteren dat juist de production
pedlars ‘kapitalistische’ relaties met kooplui en stedelingen aangingen. De
accumulatie van kapitaal en agrarische of industriële output heeft immers altijd
marktgericht gedrag als gevolg. Neo-Smithiaanse historici onderschrijven trouwens
de laatste stelling. Het is zelfs legitiem om marktbetrokkenheid als een
zelfversterkend proces te beschrijven. Bovendien is er sprake van een vorm van
specialisering. Eerder dan hun output zelf te vermarkten, specialiseerden vele
gezinnen zich in productieactiviteiten en lieten de distributie over aan de production
pedlars.
Subjectieve preferenties als gevolg van de economische, de socio-culturele en de
politieke context, beïnvloedden de capabilities en functionings van de onderzochte
gezinnen. Het is dus niet uit te sluiten dat preferenties de profielen en de netwerken
van huishoudens vorm gaven en daardoor verschillen tussen op het eerste gezicht
vergelijkbare gezinnen verklaren. Maar de aanwezigheid van verschillende circuits
is niet alleen vanuit gezinsgebonden preferenties te verklaren. Ook de wijze waarop
huishoudens met transactiekosten omgingen, bepaalde op welke netwerken de
gezinnen aanspraak deden. Actief zijn op de markt ging immers altijd met kosten
gepaard:

kopers

en

verkopers

dienden

tijd

en

geld

te

investeren

in

informatievergaring en in prijsonderhandelingen. Bij de keuze voor een circuit
maakten de gezinnen dus een afweging van de kosten die aan elk netwerk waren
verbonden.
Transactiekosten verklaren ook de uitgesproken marktoriëntatie van de pedlars.
Door de accumulatie van agrarische en industriële output waren ze in staat de
transactiekosten over grotere hoeveelheden te verdelen. Voor de andere gezinnen
1

Vergelijk met het peasant continuüm.
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die minder frequent op de markt aanwezig waren, ging dit schaalvoordeel niet op.
De cruciale positie die de pedlars innamen, creëerde evenwel een onevenwicht in de
lokale economie. De happy few moesten immers de monitoring costs recupereren:
ze wilden de tijd en het geld terugverdienen dat ze in hun controlepositie
investeerden. De toegang voor rurale gezinnen tot de circuits van de pedlars kwam
dus met een prijs. In ruil voor de diensten en de gewaarborgde voedsel- en
grondstofvoorziening, verzekerden de pedlars zich van de arbeid en van de
agrarische en industriële output uit de gezinseconomie (commitments). Het
uitwisselingssysteem in de Aalsterse lokale economie was een pasklaar antwoord
van de gezinnen in een ‘gemonetariseerde’, maar geen ‘gemonetiseerde’ rurale
samenleving.
Transformaties – De lokale economie had allesbehalve een onveranderlijk karakter.
Economische, sociale, culturele en politieke transformaties oefenden invloed uit op
de interacties tussen gezinnen en dus op de eigenheid van de circuits. Anderzijds
blijkt uit deze studie dat de lokale verhoudingen ook door continuïteit en door
verandering waren gekenmerkt. De toenemende areaalversnippering wijzigde
ontegensprekelijk de agrarische structuur van de regio. Voor vele gezinnen was het
door de inkrimping van hun bedrijfsoppervlakte niet meer opportuun om een beroep
te doen op het ploegwerk van de pedlars. De zou kunnen wijzen op een aantasting
van de machtspositie van de paardenboeren, zeker in de tweede helft van de
achttiende eeuw. Niettemin ging de miniaturisering van het kleinbedrijf juist
gepaard met een toenemend belang van aangevoerde meststoffen, waarbij de
pedlars een belangrijke distributiefunctie vervulden. De aanvoer en verdeling van
mest compenseerden immers een daling van het veebezit bij de armere huishoudens.
De verhouding tussen pedlars en de andere gezinnen bleef in de circuits voor de
agrarische dienstverlening dan ook ongewijzigd.
De areaalversnippering en de toenemende bevolking lieten ook hun sporen na op de
werking van de grond- en kapitaalmarkt. De stijgende grondprijzen hadden een
toenemende vraag naar kapitaal tot gevolg en die werd vooral door landslieden zelf
beantwoord. Vooral de vermogende pedlars onderhielden zo langdurige
kredietrelaties met andere landelijke gezinnen. Men kan hieruit concluderen dat de
rurale crediteurs, in casu vooral de pedlars, hun positie doorheen de onderzochte
periode wisten te versterken.
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Structurele transformaties hadden weldegelijk een impact op de lokale
verhoudingen. Maar zoals de achttiende-eeuwse miniaturisering van het kleinbedrijf
aantoont, gebeurde dit nooit rechtlijnig of monocausaal.
Local history
Door het ‘denken in circuits’ komen concepten voor het voetlicht, die in het
traditionele economische discours moeilijk integreerbaar zijn. Geheel in de trant van
de aanspraaktheorie van Amartya Sen is aandacht besteed aan onder andere eer,
vertrouwen,

wederkerigheid,

familiebanden,

enforcement

mechanisms.

De

netwerken die gezinnen verbonden, waren dan ook een specifiek antwoord van de
lokale economie op specifieke problemen: hoe om te gaan met transactiekosten in
een expanderende economische context. De verscheidenheid aan circuits geeft aan
dat huishoudens door allocatieproblemen (tijd, kapitaal, arbeid) hierop verschillend
reageerden.
De werking van de huishoud- en lokale economie geeft een interessant inzicht in de
wijze waarop kleine en grote boeren met elkaar omgingen in een toenemend
gecommercialiseerde wereld. Het is echter de vraag of deze microstudie een
bijdrage levert aan de grote debatten die in de inleiding en het corpus zijn
weergegeven. Zijn de resultaten gebonden aan de Aalsterse context of
verduidelijken ze processen die ook voor andere plaatsen zijn beschreven?
In de verschillende hoofdstukken zijn er zowel gelijkenissen als verschillen tussen
regio’s aan bod gekomen. Onder meer de gespecialiseerde rurale wevers uit NoordBrabant verschilden sterk van de Aalsterse ‘keuterwevers’ en hun kleine
landbouwbedrijfjes.1 Daartegenover is er een sterke gelijkenis tussen de
trucksystemen die Zwitserse rurale ondernemers uitbouwden op het zeventiende- en
achttiende-eeuwse platteland en de circuits van de production pedlars.2 Op een
formele wijze verschilt het regionale sociale agro-systeem sterk van de business
economy van Kust-Vlaanderen, waar grote pachtbedrijven met dienstpersoneel het
rurale landschap domineerden. Ook het Land van Dendermonde en Waals-Brabant
kenden een andere agrarische structuur dan de Aalsterse regio. In tegenstelling tot
het Land van Aalst lag de klemtoon er op de commerciële agrarische productie van
graan of vlas. Hoewel de comparatieve meerwaarde van de sociale agro-systemen
1
2

Van Gurp, Brabantse stoffen,153.
Pfister, ‘Women’s bread’, 147.
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in deze studie meermaals is gebleken, wijzen de eigen resultaten wel op twee
concrete beperkingen van deze theoretische modellen. Door de primaire focus op de
agricultuur en in mindere mate op aanvullende industriële activiteiten, komt immers
onvoldoende de belangrijke verzorgende sector in beeld. Regio’s worden hierdoor
herleid tot hun agrarische component met veronachtzaming van de gezinnen die
gevarieerde activiteiten uitoefenden. Ten tweede geeft deze regionale studie aan dat
de relaties tussen stedelingen en burgerij verder reikten dan de zogenaamde
offensives in de grond- en kapitaalmarkt. De netwerken tussen pedlars en burgerij
zijn eerder als symbiotisch te omschrijven: de stad was een wezenlijk element van
het agro-systeem.
Door alle nuanceringen, ‘maaren en alsen’, blijven de resultaten enigszins verweesd
achter. Is de regionale economie in het Denderbekken dan een voorbeeld van een
‘zoveelste weg naar het kapitalisme’?1 Misschien is dit wel het voornaamste besluit
dat uit het onderzoek naar voor komt. Ook bij Overton zijn de nuanceringen niet op
één hand te tellen. Commercialisering, proletarisering en polarisering hadden vele
gezichten en zijn eerder door regionale processen dan door allesomvattende
modellen te verklaren. Het voorbeeld van twee counties geeft dit duidelijk weer.
Onderzoek naar productie- en consumptieprofielen van gezinnen uit Cornwall en
Kent wijst op uiteenlopende paden in de transitie naar het kapitalisme.2 Tussen 1600
en 1750 gaven huishoudens uit Cornwall blijk van een toenemende specialisatie van
de productie, hoewel die niet gepaard ging met materiële verrijking, maar wel met
algemene verpaupering. Dit was deels het gevolg van een proletariseringsgolf in de
lokale mijnindustrie. Tegelijkertijd specialiseerde de boerenbevolking zich in de
veeteelt, waardoor andere aanvullende activiteiten zoals het spinnen, stilaan uit de
huishoudeconomie verdwenen. Daartegenover bloeide de regionale economie in
Kent, waar ondanks de de-industrialisatie en neergang van de textielindustrie, de
materiële rijkdom van de gezinnen toenam. De productiezijde van de huishoudens
kenmerkte zich door entrepreneurial by-employment, dus door gedifferentieerde
marktgerichte strategieën. Er waren dus geenszins tekenen van een terugtrekking
van de markt of van risicomijdend zelfvoorzienend gedrag.
Net zoals in de Aalsterse lokale economie zijn de relaties tussen specialisering of
differentiëring in de huishoudeconomie en marktgerichtheid niet duidelijk. Ook
tussen specialisering of differentiëring in de productiezijde en transformaties in de
1
2

Van Zanden, J.L., ‘A third road to capitalism?’, 85.
Overton, Whittle, Dean en Hann, Production and consumption, 171.
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consumptiezijde is het laatste woord nog niet gezegd.1 Daarenboven lijken
polarisering en proletarisering vaak het gevolg van regionale gebeurtenissen, zoals
de mijnindustrie van Cornwall of de Aalsterse stedelijke weefnijverheid aantonen.
De focus op de huishoud- en lokale economie heeft één belangrijk resultaat
opgeleverd dat de scope van de microstudie overstijgt. Door gezinsprofielen en
netwerkanalyses te combineren, ontstaat inderdaad een genuanceerd en moeilijk
interpreteerbaar beeld van de huishoud- en lokale economie. Anderzijds laat deze
schets een uniek licht schijnen op de aangehaalde debatten. Er was namelijk geen
duidelijk onderscheid tussen zelfvoorzienend en marktgericht gedrag: peasants
waren marktgeoriënteerd en ingebed in de groeiende commerciële economie. Dit
komt bijzonder goed tot uiting in de ‘marktgerichte productiedifferentiëring’ en de
diffusie van ‘nieuwe’ verbruikspatronen in het consumptieprofiel. Anderzijds
vertellen de circuits een ander verhaal. Marktbare goederen geproduceerd in de
gezinseconomie circuleerden immers ook in ruilcircuits waarin wederkerigheid en
wederzijdse afrekening eerder regel dan uitzondering waren. Er was dus een
existentieel onderscheid tussen het profiel van de huishoudeconomie, dat zonder
twijfel marktgericht was, en de werking van de circuits, die ook op zelfvoorziening
kon gericht zijn. Beide strategieën kwamen in de Aalsterse regio dus verstrengeld
voor.
De vroegmoderne sociale en economische geschiedenis in het algemeen en de
transitie naar het kapitalisme in het bijzonder kunnen dus onmogelijk worden
begrepen zonder de transformaties in de lokale economie in beeld te brengen. Dit
betekent dat het begripsveld sterk moet worden verruimd, aangezien de focus
verschuift van differentiëring of specialisering in de huishoudeconomie naar de
toegang van de gezinnen tot netwerken en circuits. Men moet de aandacht
toespitsen op de wijze waarop gezinnen aanspraak maakten op netwerken
(capabilities), hoe ze in de circuits functioneerden (functionings) en welke
transformaties zich al dan niet voordeden. Dat hierbij ook sociale aspecten voor het
voetlicht komen, ligt geheel in de trend van de levensstandaardvisie van Amartya
Sen.
Een benadering van de lokale economie volgens de aanspraaktheorie van Sen, botst
echter al gauw op de grenzen van het historische weten. Circuits en netwerken zijn
immers zelden in de bronnen terug te vinden, aangezien ruilhandel en op
1

De Vries, The industrious revolution, 10.
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wederkerigheid gerichte uitwisselingsrelaties voor de historicus meestal onzichtbaar
blijven. De impact van eer en vertrouwen op de vroegmoderne lokale economie is
daarenboven moeilijk in kaart te brengen. Hierdoor krijgt de onderzoeker vaak
slechts een partiële impressie van wat juist de toegang tot circuits bepaalde.
Doorgedreven grootschalig en vergelijkend onderzoek op basis van boedels,
belastinglijsten en egodocumenten moet de caleidoscopische resultaten uit deze
regionale studie in een breder perspectief plaatsen.
Rural history
In een recent volume van de Corn-reeks beschrijft Erik Thoen de status quaestionis
van de (Belgische) rurale geschiedenis.1 Deze stand van het onderzoek bij de
aanvang van de eenentwintigste eeuw geeft een goed beeld van de zwaartepunten,
de trends en de gaps in het historisch bedrijf. Aan de hand van de bevindingen van
de Gentse historicus over een achttal verschillende ‘gaten in het onderzoek’ zijn de
resultaten van deze studie in een historiografische context gekaderd.
Allereerst wijst hij op de beperkte kennis over de productietechnieken die op
bedrijven van verschillende omvang in gebruik waren. Er is immers meer geweten
over wat er werd geproduceerd dan over de wijze waarop dit gebeurde. Een tweede
thema handelt over de evolutie van de fysische en de arbeidsproductiviteit: waar
vooral de fysische productiviteit veel aandacht kreeg, was dit voor de
arbeidsproductiviteit veel minder het geval. Vervolgens bespreekt hij de context of
the society. Thoen wijst er terecht op dat ‘social relations were based in large
measure on how the rural community operated’.2 Inderdaad, het aantal studies dat
zich specifiek richt op netwerken en sociale relaties op het platteland is eerder
beperkt.3 Een vierde thema omvat de werking van de grond-, pacht- en
kapitaalmarkt. In het verleden ging de aandacht voornamelijk uit naar prijsevoluties
en structuren, minder naar de actoren. Bovendien kwamen vooral de stedelijke
markten in beeld. De vijfde gap houdt verband met het vorige en omvat de
vroegmoderne goederenmarkt. Onder meer over de wijze waarop duurzame
goederen op het platteland werden verspreid, is het vooralsnog gissen. De relaties
tussen stad en platteland vormen voor Thoen een volgende punt in het historisch
1

Thoen, ‘The rural history’, 177-124.
Thoen, ‘The rural history’, 194.
3
Lambrecht, Een grote hoeve.
2
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onderzoek. Als voorlaatste thema komen de sociaal-culturele processen voor het
voetlicht. Over de identiteit, het modebewustzijn, de conspicuous consumption, de
zogenaamde consumptierevolutie en de industrious revolution moet volgens de
Gentse historicus nog veel onderzoek gebeuren. Het laatste punt benadrukt de nood
aan studies met een regionaal perspectief. Geheel in de lijn van de sociale agrosystemen dient een dergelijke benadering tot de optimale vergelijking van
verschillende regio’s.
In hoeverre beantwoordt dit proefschrift aan de verzuchtingen van Erik Thoen? Het
moet gezegd dat de thema’s in deze studie niet allemaal dezelfde aandacht kregen.
Zo kwamen de productietechnieken slechts sporadisch aan bod. Hoewel het
paardenwerk van de production pedlars vaak als cruciaal werd bestempeld, is de
spade- en ploegcultuur stiefmoederlijk behandeld. Ook in de linnennijverheid zijn
de verschillende productiefasen slechts kort de revue gepasseerd. Er is evenwel
werk gemaakt van een opdeling per activiteit en van een sociale situering, maar de
eigenlijke productietechnieken, van zaad tot linnen, kwamen zelden voor het
voetlicht. Dit is eveneens het geval voor de evolutie van de arbeids- en fysische
productiviteit. Het bronnenmateriaal en vooral de onderzoeksmethode gebaseerd op
proefperiodes lieten immers niet toe om gedetailleerde evoluties te schetsen.
Anderzijds is wel dankbaar gebruik gemaakt van studies zoals van Erik Thoen en
Guy Dejongh, waardoor deze gap gedeeltelijk is gedicht.1
In tegenstelling tot de eerste twee thema’s maken de andere gaps die Thoen
aanhaalt, integraal deel uit van de onderzoeksvragen. Vanuit de lokale economie is
de context of the society geschetst, waaruit blijkt dat niet alleen de structuur van een
gemeenschap het individuele handelen bepaalde, maar dat ook de huishoudens zelf
de regionale economie vorm gaven. De focus op de arbeids-, de grond-, de kapitaalen de goederenmarkt bracht immers de werking van de lokale economie aan het
licht. Bovendien wezen de onderzochte circuits op de cruciale functie die pedlars
uitoefenden in de relaties tussen stad en platteland. Via hun netwerken met
stedelingen stroomde de agrarische en industriële output naar de stad en
verspreidden nieuwe (stedelijke) gebruiken en consumptiepatronen zich op het
platteland.
De verschillende gaps die Thoen opsomt, vormen geen aparte punten op een
onderzoeksagenda. Door het huishoudperspectief en door de focus op de relaties
1

Dejongh en Thoen, ‘Arable productivity’, 30 en Dejongh, ‘New estimates of land productivity’, 7.
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tussen stad en platteland blijkt de existentiële verbondenheid van elk van de acht
thema’s. Dit proefschrift toont dan ook aan dat de ‘gaten’ in de rurale geschiedenis
via vergelijkend onderzoek naar de werking van lokale economieën kunnen worden
gedicht. Bovendien creëert dit perspectief een geheel nieuwe positie op het peasant
continuüm. Meer zelfs het begrip peasants krijgt een heel nieuwe invulling. Om het
in de woorden van Paul Warde te zeggen: ‘the analytical concept of ‘the peasants’
retains its use’, maar het begrip is steeds gecontextualiseerd. De eigenheid van het
soort markt bepaalt juist de houding van de peasants tot dé markt.1

1

Warde, ‘Subsistence and sales’, 289.
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Bijlage

Indeling van de steekproef
In de volgende paragrafen komen de verschillende welvaartsparameters aan bod alsook de
wijze waarop de boedels uit de vier proefperiodes werden ingedeeld. Eerst zijn de
landelijke staten van goed aan de beurt, waarna de aandacht verschuift naar de stedelijke
staten van goed.
Rurale setting – Omdat de centrale overheid telkens opnieuw de hoogte van de bede
(belasting) aan haar noden aanpaste, varieerde de setting op lokaal niveau dikwijls van jaar
tot jaar. Vóór de achttiende eeuw, toen er meerdere ommestellingen in één bepaald jaar
voorkwamen, verschilden zelfs deze settingen onderling. Daarom is het nodig de variaties
tussen de aanslagjaren weg te werken om zo de vergelijking tussen de belastingen te
optimaliseren.
Alle settingen uit de achttiende eeuw zijn herleid naar een basisjaar (1789).1 Daarvoor is de
ontwikkeling van de belasting per oppervlakte-eenheid voor drie parochies in het Land van
Aalst nagegaan.2 Per jaar is de gemiddelde setting per hectare berekend, waarna de
evolutie tegenover 1789 werd bepaald. In tabel 1 zijn voor alle aanslagjaren die in de staten
van goed voorkomen de indices opgesteld.
In een volgende stap werden de settingen uit het capittel van commer uit elke boedel
gefilterd.3 Wanneer er slechts één bedrag en het corresponderende aanslagjaar voorkwam,
werd dat bedrag herleid naar de waarde van de setting van 1789. Indien de griffier geen
jaartal vermeldde, dan telde het jaar vóór de opmaak van de staat van goed. Wanneer er
slechts één bedrag en verschillende aanslagjaren werden meegedeeld, werd eerst de
gemiddelde index van die jaren berekend en pas daarna herleid naar de setting van 1789.
Tenslotte, wanneer de griffier duidelijk maakte dat reeds een deel van de setting was
betaald en de opgegeven som de reste van de ommestelling was, dan werd dit bedrag niet
opgenomen.

1

De keuze voor 1789 is ingegeven door praktische overwegingen. De meeste geselecteerde boedels dateren
uit de periode 1790-1794. Bronnen uit het aanslagjaar 1789 bieden dus de meeste kansen om personen uit die
periode te traceren.
2
Erpe (ten westen van het onderzoeksgebied, aangrenzend), Okegem (ten zuiden van het onderzoeksgebied,
aangrenzend) en St.-Maria-Horebeke (ten westen van het onderzoeksgebied).
3
Capittel van commer omvatte de schulden van het sterfhuis.
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Tabel 1. Evolutie settingen in drie parochies in ponden parisis/hectare en per jaar, Erpe,
Okegem en St.-Maria-Horebeke 1700-1794
Jaar

Index

Jaar

Index

Jaar

Index

1700

86,7

1748

240,5

1788

100

1701

169,1

1749

140,8

1789

100

1702

133,3

1750

125,9

1790

100

1703

126,9

1751

114,7

1791

93,3

1704

162,9

1752

119,5

1792

90,1

135,8

1753

125,9

1793

133,6

1754

121,6

1794

62,9

141,3

97,1

Bron: Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, I 158 en II 414-415
Om de restgroep bestaande uit boedels zonder vermelding van een verschuldigde setting
enigszins te verkleinen, is de volgende berekening opgesteld. Op basis van tabel 2 is de
gemiddelde setting per oppervlakte berekend. Daarvoor komen enkel de staten van goed in
aanmerking die én de bewerkte oppervlakte weergaven én een setting (herleid naar 1789)
vermelden. Daaruit bleek dat in de achttiende eeuw, gemiddeld drie gulden voor één roede
grond per aanslagjaar werd betaald. Toch is deze bewerking niet zonder kanttekening te
implementeren.
Tabel 2. Verhouding boedels met vermelding setting én bewerkte oppervlakte tegenover
totaal, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en Hofstade 1700-1794
Aantal boedels met
Totaal aantal

Aantal boedels met enkel

vermelding van setting én vermelding van bewerkte

boedels

bewerkte oppervlakte

oppervlakte

1700-1704

49

19

4

1750-1754

95

36

3

1790-1794

120

35

29

Bron: databank
Ondanks het geringe aantal staten – zeker wat de periodes 1700-1704 en 1750-1754 betreft
– die door deze berekening zijn opgevist, is het van belang te wijzen op de focus op de
bewerkte oppervlakte. De positie van de opgeviste staten van goed wordt in de
belastingladder dus enigszins onderschat. Anderzijds blijkt uit de literatuur dat de
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negotiatie en de gestaethede veel minder doorwogen dan het bedrijf, waardoor de waarde
van deze methode gehandhaafd blijft.1
Een laatste probleem bestaat uit het gebruik van de boedels uit de eerste proefperiode. Om
dit euvel op te lossen, moet de analyse terugkeren naar de ontwikkeling van de belasting
zelf.2 De studie naar de evolutie van de belasting gaat slechts terug tot het begin van de
achttiende eeuw. Er drong zich dus een kunstgreep op om de herleiding naar het basisjaar
te achterhalen. Daarom werd de evolutie, gebaseerd op de ontwikkeling van de gemiddelde
settingen, geplaatst naast de evolutie van de belasting per hoofd, zoals berekend door
Herman Van Isterdael (tabel 3).3 Er werd een vergelijking opgesteld tussen beide reeksen
om zo de enige onbekende te achterhalen, namelijk de index voor de hoogte van de setting
rond het midden van de zeventiende eeuw. Niettemin zijn er nog boedels die onvoldoende
gegevens bevatten om volgens de herleide setting ingedeeld te worden. Er is dan ook
geopteerd om een ‘combinatie’ van parameters te hanteren, zoals verder zal blijken.
Tabel 3. Bepaling gemiddelde index setting voor 1650-1654
A

B

B/A

Ontwikkeling
belasting per hoofd

Gemiddelde index

(in gulden/jaar)

van settingen*

1650-1654

37,06

141,2**

3,81***

1700-1704

41,7

135,8

3,25

1750-1754

40

141,3

3,5

1790-1794

20,8

97,1

4,67

* Zie tabel 1
** Product van 37,06 en 3,81
*** Gemiddelde van B/A voor de periode 1700-1704, 1750-1754 en 1790-1794
Bron: Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, 158 en eigen berekening
De combinatie van het geschatte voordeel en de aangepaste setting (alsook de zegeltaks),
laat toe om de restcategorie te elimineren. Het is echter maar de vraag of de statistische
relatie tussen de hoogte van de setting en het geschatte voordeel voldoende sterk is, om
deze bewering te ondersteunen. Daarom zijn de setting en het geschatte voordeel voor de
vier proefperiodes geanalyseerd aan de hand van de methode van de kleinste kwadraten.
De bedoeling is tweeledig: niet alleen kan zo de aard van de relatie – uitgedrukt door de
1

Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, 93-100 en Degryse, ‘Politiek-institutionele en sociaaleconomische geschiedenis’, 90-91.
2
Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, 157.
3
Van Isterdael, ‘Landbouwstrukturen’, 297 en 298 en Van Isterdael, Belasting en belastingsdruk, 158.
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richting en de hellingsgraad van de rechte – worden bepaald, ook de waarde van de
bewering wordt getoetst door middel van de determinatiecoëfficiënt R².
Grafiek 1. Test setting en geschatte voordeel, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem en
Hofstade 1650-1794
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De vier grafieken wijzen op een aanvaardbare relatie tussen de setting en het geschatte
voordeel.1 Dit betekent dat met de nodige voorzichtigheid, beide parameters in aanmerking
komen om op een eenduidige wijze de boedels in te delen. Hiervoor is de volgende
methode gehanteerd. Per periode werden alle beschikbare staten van goed in
overeenstemming met de beschikbare parameters (voordeel en setting) gerangschikt van
klein naar groot en herleid naar het corresponderende percentiel. Omwille van de beperkte
variatie van de derde parameter, de zegeltaks, is geopteerd om deze werkwijze op de
zegelbelasting niet toe te passen. Per periode zijn volgens deze methode twee
percentieltabellen beschikbaar met geordende boedels. Omdat deze indeling uitgaat van
een combinatie van parameters, is de uiteindelijke indeling in vier vermogensgroepen
1

Feinstein en Thomas, Making history count, 93 en 150 en Cohen en West, Applied multiple regression en
Cohen, Statistical power analysis.
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bepaald door het gemiddelde percentiel. De laatste parameter diende tot controle van de
relatieve positie van de boedels. Eventuele discrepanties tussen beide tabellen werden aan
de hand van de zegelbelasting bestudeerd, waarna een definitief rangnummer werd
toegekend. Het resulterende gemiddelde dat zo werd bekomen, vormde het uitgangspunt
voor de indeling in vier groepen. Die vier groepen zijn de respectievelijke kwartielen die
zo de vier vermogensgroepen met I de laagste groep en IV de hoogste vermogensgroep
omvatten.
Stedelijk huisgeld – Om de stedelijke staten van goed in te delen, is gebruik gemaakt van
een vergelijkbare methode. Het stedelijke huisgeld vormt hierbij de voornaamste
parameter. In grafiek 2 is per huishouden en per periode de stedelijke belasting tegenover
de waarde van het woonhuis geplaatst. Net zoals bij de rurale boedels, komt ook hier een
positieve relatie tussen de parameters naar voor. De andere parameter, het geschatte
voordeel voor de eerste twee proefperiodes en de zegeltaks voor de laatste twee
proefperiodes, is opnieuw als ‘controlerende parameter’ gehanteerd.
Grafiek 2. Test huisgeld en waarde huis, Aalst 1650-1794
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Voor de indeling van de stedelijke boedels in vier categorieën, is de methode aan de hand
van het gemiddelde percentiel gebruikt. Op die manier verliep de opsplitsing van de staten
van goed in vermogensgroepen bij de stedelijke en landelijke boedels vrijwel parallel.
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Datamatrix
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Hofstade
Hofstade

Hofstade

1

369

0

0

schoolmeester

brouwer

Bijlage

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Joosyne
Heyndricx
Abram De
Schryver
Cornelis De
Saedeleer
Frans
Callebaut
Catelijne Van
Den Broecke
Jenneken Van
Der Naillen
Jan Van De
Velde
Gillis Mercx
Joos De
Schrijvere
Joos Van Der
Elst
Pierynten De
Schryver

Erembodegem

1

0

0

0

0

0

Erembodegem

1

0

0

0

0

0

Erembodegem

1

0

0

1

0

0

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

1

Erembodegem

4

1

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

0

1

1

1

1

1

Erembodegem

4

1

1

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

0

1

Erembodegem

3

1

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

4

1

1

0

0

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

0

0

1

Woonplaats

Categorie

Keukengerei (in
gulden)

Gijzegem

2

Gijzegem

4

66

Gijzegem

2

27

Herdersem
Hofstade

4

50

Hofstade

2

19,5

Hofstade

4

25,5

0

Consumptieprofiel
ID

32
33
34
82
138
139

140

141
142
143

144

145
146
147
148

Naam
Maria De
Buyst
Adrianna De
Backer
Maria
Verleyssen
?
Frans De Pape
Heyndrick
Van
Meervenne
Jan Uytehove
en
Jaeckemyntien
Geerts
Anna Van
Kakenberghe
Janneke De
Coster
Maarten Van
Schoore
Heynderick
Lettenhove en
Maria Van
Langenhove
Catherina
Matthijs
Josyna Van
Overloop
Catherina Van
Den Schoore
Catherina Van
Wesepoel

Hofstade

Aardewerk

Tin

Keukenlinnen

1
1
1

1

1

1
1

1

25,5

1

Hofstade
Hofstade

1

12

1

1

1

Hofstade

3

72

1

1

1

Hofstade

4

Hofstade

2

35

Hofstade

1

19

Hofstade

1

1

370

Schouwkleed

Overzeese
goederen

bakker
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149
150
151
152
153
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Cathelijns
Van Nuffel
Niclaes
Cobbaut
Joos Cobbaut
Joosynthine
Cobbaut
Catherina Van
Nerveels
Jaspart
Leynssens
Gillis Ghysels
Germes
Huybrecht
Sebastiaen
Arys
Naeyntken
Moock
Joosyne
Heyndricx
Abram De
Schryver
Cornelis De
Saedeleer
Frans
Callebaut
Catelijne Van
Den Broecke
Jenneken Van
Der Naillen
Jan Van De
Velde
Gillis Mercx
Joos De
Schrijvere
Joos Van Der
Elst
Pierynten De
Schryver

Hofstade

1

10

1

1

Hofstade

2

19,5

1

Hofstade

2

33

1

1

Hofstade

3

31

1

1

Hofstade

3

24

1

Erembodegem

2

Erembodegem

3

70

1

Erembodegem

4

48

1

Erembodegem

1

Erembodegem

3

Erembodegem

1

Erembodegem

1

Erembodegem

1

16,5

Erembodegem

4

42

Erembodegem

4

32

Erembodegem

3

Erembodegem

4

75

Erembodegem

3

20

1

1

Erembodegem

3

25

1

1

Erembodegem

4

Erembodegem

2

1

1
1

12

1
1

1

1

12,5

1

371

1

Bijlage

1700-1704
Productieprofiel
ID

Naam

Woonplaats

Categorie

Paardenboer

Veeteelt

Vlasteelt

Vlasbewerking

Spinnen

Weven

Hopteelt

23

Jan Beeckman
Jacquelyne De
Beule
Lucas De
Bock
Joanna
Beeckmans

Gijzegem

3

1

1

1

1

0

0

0

Gijzegem

3

1

1

1

1

0

0

0

Gijzegem

3

0

1

0

0

0

0

0

Gijzegem

4

1

1

1

0

0

0

0

Gijzegem

4

0

0

0

Gijzegem

2

Gijzegem

2

0

0

0

0

0

Gijzegem

2

0

1

0

1

0

0

0

Gijzegem

4

1

1

1

1

0

0

0

Herdersem

4

1

1

1

1

0

0

Herdersem

4

0

1

0

1

1

0

Herdersem

2

0

1

1

1

1

0

Herdersem

2

0

1

1

1

0

Herdersem

4

1

1

1

1

1

0

Herdersem

2

0

1

1

1

1

0

Herdersem

4

0

1

1

1

1

0

Hofstade

1

0

0

0

1

1

0

0

Hofstade

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

24
25
26

27

28
29
30
31
74
75
76
77
78
79
80
81
134
135
136
137
257
258
259
260
261
262
263

Jan Van
Royen
Jenneke De
Smet
Daniel De
Haeck
Anthon
Verhofstadt
Cathalijn Van
Der Meiren
Frans Van
Nuffel
Marie
Hoffmans
Anna
Sproetens
Frans Heylens
Adriaen
Muylaert
Joosyne De
Conninck
Jacquelyne
Van Haute
Anna De Vies
Francoise Van
Malderen
Adriaen
Hertsens
Francois
Dirick
Jan Michiels
Marie Van
Wetteren
Joos De
Mulder
Cornelis
Kieckens
Cornelia
Kieckens
Marie
Dedemaecker
Jan Van
Ruyskensvelde
Pieter De Pau

Andere
activiteit

wagenmaker

1)
herbergier
2) bakker

Herdersem

Hofstade

1

kuiper

koster

1) winkelier
2) imker

Hofstade
Erembodegem

4

0

1

Erembodegem

1

0

1

Erembodegem

4

1

1

0

0

0

1

Erembodegem

3

1

1

0

0

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

0

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

1

Erembodegem

2

0

1

0

0

0

1
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1

brouwer

timmerman
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264
265

Pieter
Scherlinck
Marie
Seminck

Erembodegem

3

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

266

Marie Baijens

Erembodegem

2

0

1

267

Catlijn Moock

Erembodegem

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

Erembodegem

4

0

1

1

0

0

0

1

Erembodegem

4

1

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

0

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

1

0

1

1

Erembodegem

2

0

1

0

0

0

0

1

Erembodegem

1

0

0

0

0

0

0

Erembodegem

3

0

1

0

0

1

0

1

Erembodegem

4

0

1

0

1

1

1

1

Erembodegem

1

0

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

1

0

1

0

1

0

1

Erembodegem

1

0

0

0

0

1

Erembodegem

1

0

1

1

1

0

0

0

Erembodegem

1

0

1

0

0

1

0

0

Erembodegem

1

0

1

0

1

1

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Pieter
Droeshaut
Josijne Van
Den Abbeele
Jan Schollaert
Gheertruyt
Van De Velde
Elisabeth
Kieckens
Joanne De
Reuse
Gillis De
Vuyst
Joos De
Brauwe
Joanna
Seminck
Anna Arijs
Adrianeken
De Saedeleir
Peeter
Dedemaecker
Pieter
Luysterman
Peeter
Pauwels
Joos De Bolle
Barbara
Roelants
Pieter
Luijsterman

0

Consumptieprofiel
ID

Naam

Woonplaats

Categorie

23

Jan Beeckman
Jacquelyne De
Beule
Lucas De
Bock
Joanna
Beeckmans
Jan Van
Royen
Jenneke De
Smet

Gijzegem

3

Keukengerei (in
gulden)
12

Gijzegem

3

20

1

Gijzegem

3

17

1

Gijzegem

4

Gijzegem

4

Gijzegem

2

24
25
26
27
28

Aardewerk

Keukenlinnen

Schouwkleed

Overzeese
goederen

1

1

373

Tin

1

1

1

winkelier

winkelier

Bijlage

29
30
31
74
75
76
77
78
79
80
81
134
135
136
137
257
258
259
260
261
262
263
264
265

Daniel De
Haeck
Anthon
Verhofstadt
Cathalijn Van
Der Meiren
Frans Van
Nuffel
Marie
Hoffmans
Anna
Sproetens
Frans Heylens
Adriaen
Muylaert
Joosyne De
Conninck
Jacquelyne
Van Haute
Anna De Vies
Francoise Van
Malderen
Adriaen
Hertsens
Francois
Dirick
Jan Michiels
Marie Van
Wetteren
Joos De
Mulder
Cornelis
Kieckens
Cornelia
Kieckens
Marie
Dedemaecker
Jan Van
Ruyskensvelde
Pieter De Pau
Pieter
Scherlinck
Marie
Seminck

Gijzegem

2

Gijzegem

2

4

Gijzegem

4

55

Herdersem

4

5

Herdersem

4

42

Herdersem

2

Herdersem

2

5

1

Herdersem

4

22

1

Herdersem

2

9

Herdersem

4

9

Hofstade

1

13,5

Hofstade

2

1

1
1

1

1

1

Erembodegem

4

115

1

Erembodegem

3

20

1

Erembodegem

2

Erembodegem

3

Erembodegem

2

Erembodegem

3

1

Erembodegem

3

1

1

Erembodegem

3

Erembodegem

4

Erembodegem

4

Erembodegem

3

Erembodegem

3

272

1

1

Erembodegem

Erembodegem

Gheertruyt
Van De Velde
Elisabeth
Kieckens

1

1

4

Catlijn Moock

271

1

Erembodegem

267

Jan Schollaert

1

Hofstade

2

270

1

1

Erembodegem

269

1

Hofstade

Marie Baijens

Pieter
Droeshaut
Josijne Van
Den Abbeele

1

Herdersem

266

268

1

1

20

1

1

1

15

1

36

1

1
1

1
1

374

1

1
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273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Joanne De
Reuse
Gillis De
Vuyst
Joos De
Brauwe
Joanna
Seminck
Anna Arijs
Adrianeken
De Saedeleir
Peeter
Dedemaecker
Pieter
Luysterman
Peeter
Pauwels
Joos De Bolle
Barbara
Roelants
Pieter
Luijsterman

Erembodegem

3

Erembodegem

2

Erembodegem

1

Erembodegem

3

10

Erembodegem

4

32

Erembodegem

1

12

Erembodegem

2

Erembodegem

1

Erembodegem

1

Erembodegem

1

Erembodegem

1

4

Erembodegem

1

10

1

1

1

1

375

Bijlage

1750-1754
Productieprofiel
ID

Naam

Woonplaats

Categorie

Paardenboer

Veeteelt

Vlasteelt

Vlasbewerking

Spinnen

Weven

Hopteelt

10

Peter Van
Caeckenberghe

Gijzegem

3

1

1

1

1

1

0

0

11

Jan Lauwaert

Gijzegem

4

12

Jan Blindeman

Gijzegem

4

1

1

1

1

1

1

0

Gijzegem

4

0

1

0

0

1

0

0

Gijzegem

4

1

1

0

1

1

0

0

Gijzegem

1

0

1

1

1

1

1

0

Gijzegem

4

1

1

0

1

1

1

0

bakker

Gijzegem

4

1

1

1

1

1

0

1

imker

Gijzegem

1

0

1

0

0

0

Gijzegem

3

1

1

1

0

0

Gijzegem

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

13
14
15
16
17
18
19

20

Frans De
Jonghe
Joosyna Van
Den Bossche
Elisabeth De
Haeck
Adriana Van
Den Hauwe
Joos De
Decker
Marie
Blancquaert
Peeternelle De
Decker
Anna
Francoise
Smekens

1

1

Andere activiteit

wagenmaker

21

Joanna De
Croock

Gijzegem

3

1

22

Anthon Triest

Gijzegem

4

0

58

Maria
Muylaert

Herdersem

2

0

1

1

0

1

0

0

59

Maria Brijs

Herdersem

2

0

1

1

1

1

0

0

60

Anna Bosman

Herdersem

4

0

1

1

0

1

1

0

61

Cornelis Van
Den Steen

Herdersem

3

0

1

1

1

1

0

1

62

Gillis Muylaert

Herdersem

1

0

0

1

imker

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Joosina
Corthals
Elisabeth Van
Der Hauwe
Elisabeth Van
Langenhove
Marie Van
Driessche
Catharina Van
Den Steen
Elisabeth
Boeyckens
Jacobus De
Cock
Jan Meganck
Laureijs
Scheerlinck
Judocus
Vercauteren

1

beenhouwer

winkelier

0

1

1

0

0

0

0

1) winkelier 2)
bakker

4

1

1

1

0

0

0

1

1) wagenmaker
2) imker

Herdersem

4

1

1

1

1

1

1

0

bleker

Herdersem

4

0

1

1

0

1

0

1

bakker

Herdersem

1

0

1

0

0

0

0

Herdersem

3

1

0

0

0

0

Herdersem

1

0

0

0

0

0

Herdersem

1

0

1

0

0

0

0

Herdersem

2
1

0

0

0

0

0

0

0

0

Herdersem

2

Herdersem

4

Herdersem

73

Paulus Brijs

Herdersem

2

0

117

Joanna De
Bruecker

Hofstade

3

0

1

376

1) kerkmeester 2)
bakker
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118

Josyne
Verhoven

Hofstade

4

0

119

Merten
Clopterop en
Barbara
Everaert

Hofstade

1

0

Hofstade

1

0

Hofstade

1

Hofstade

120
121
122
123
124
125

126

127
128
129
130
131

132

133
208
209
210
211
212
213
214
215

216

Catherina
Bauwens
Peeternelle
Verheecken
Judocus De
Saedeleer
Gillis Bijl
Adriaen De
Bruyne
Adriaene
Huylebrouck
(Paulus Van
Cauter) en
Francoise
Bruylant
Nicolaes Van
Nuffel
Barbara
Vercruissen
Joanna Dhaese
Engelbertus
Petit
Adriaen De
Saedeleer
Adriaen Bijl en
Anthonette
Hofman
Josina
Beeckman
Marie
Touriany
Guilliam Van
Der Beurght
Andries
Boterbergh
Peeter Bernaer
Nicolaes Van
Blyenberghe
Judocus De
Pelsmaecker
Marie Bouxis
Catherina
Schoon
Anna Maria
Van
Nieuwenhove

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

2

0

1

0

1

1

1

0

Hofstade

1

0

0

0

0

0

Hofstade

2

0

1

1

1

1

0

Hofstade

1

0

0

0

1

0

0

Hofstade

3

0

0

0

0

0

Hofstade

3

1

1

1

0

0

0

0

Hofstade

1

0

1

0

1

1

1

0

houtbewerker

Hofstade

3

0

1

1

1

1

0

0

imker

Hofstade

1

0

0

0

1

0

0

Hofstade

1

0

1

0

0

0

0

Hofstade

4

Hofstade

4

0

0

1

1

0

0

Erembodegem

2

0

1

0

0

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

4

0

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

1

1

Erembodegem

3

0

1

0

0

0

0

1

Erembodegem

1

0

0

1

1

1

0

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

4

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

217

Jan Huijs

Erembodegem

2

218

Catherina Van
Wetteren

Erembodegem

1

1

1)
handschoenmaker
2) klofmaker 3)
verkoop asse

1

377

houtbewerker

winkelier

bakker

varkenshandelaar of
beenhouwer

Bijlage

219

Joanne Van
Rampelbergh

Erembodegem

3

0

1

0

1

1

0

1

220

Jan Arijs

Erembodegem

2

0

1

0

0

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

1

1

0

1

klompenmaker

Erembodegem

4

0

1

0

1

1

1

1

klompenmaker

Erembodegem

4

1

1

1

0

0

1

Erembodegem

2

0

0

0

0

0

Erembodegem

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

1

1

0

1

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

221
222
223
224
225
226
227
228

Cornelis De
Schrijver
Christiaen Van
Den Driessche
Joanna
Vercammen
Anna Van De
Velde
Petronella De
Blander
Jan Van Mol
Marie
Temmerman
Cornelia
Baeijens

229

Cornelis Arijs

Erembodegem

3

0

1

230

Joanna
Callebaut

Erembodegem

3

0

1

1

1

0

1

231

Petrus Meert

Erembodegem

2

0

0

1

1

1

0

232

Gillis Lenssens

Erembodegem

4

0

1

1

0

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

1

Erembodegem

2

0

1

1

1

1

0

1

Erembodegem

1

0

1

0

0

1

0

1

Erembodegem

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Petronella Van
Mol
Marie De
Leeuw
Elisabeth
Meert
Joanna Strickx

1

Adriaen
Persoon
Adriaen
Streleman
Elisabeth
Ruijssinck

Erembodegem

1

0

1

Erembodegem

4

1

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

0

Frans Jacobs

Erembodegem

2

0

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

4

1

1

1

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

0

0

Peeter Van
Eeckhaut
Adriaen
Lievens

243

Joanna Arys

Erembodegem

2

0

1

0

0

0

1

1

244

Peeter Arijs

Erembodegem

3

0

1

0

1

1

0

1

245

Joanna Meert

Erembodegem

1

0

1

1

0

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

1

1

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

0

1

246
247
248

Guilliam
Vermeir
Michiel
Roelant
Joanna De
Schryver

378

1) koster 2)
winkelier

kerkmeester

winkelier
(specerijen)
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249
250
251
252

Joanna Verelst
Marie Van
Den Bossche
Adriana De
Greve
Elisabeth
Vijverman

Erembodegem

2

0

0

0

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

0

1

1

253

Anna Van Mol

Erembodegem

3

0

1

1

1

0

1

254

Cornelis Guns

Erembodegem

4

1

1

1

1

1

1

Erembodegem

3

0

1

0

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

0

0

1

Aardewerk

Tin

1

1

1

1

255
256

Adriaen De
Clippel
Adriaen
Droeshout

0

Consumptieprofiel
ID

Naam

Woonplaats

Categorie

Keukengerei (in
gulden)

10

Peter Van
Caeckenberghe

Gijzegem

3

19

11

Jan Lauwaert

Gijzegem

4

12

Jan Blindeman

Gijzegem

4

Gijzegem

4

19

1

1

Gijzegem

4

18

1

1

Gijzegem

1

12

1

1

Gijzegem

4

38

1

1

Gijzegem

4

22

1

1

Gijzegem

1

Gijzegem

3

28

1

1

Gijzegem

1

76

1

1

1

1

13
14
15
16
17
18
19

20

Frans De
Jonghe
Joosyna Van
Den Bossche
Elisabeth De
Haeck
Adriana Van
Den Hauwe
Joos De
Decker
Marie
Blancquaert
Peeternelle De
Decker
Anna
Francoise
Smekens

21

Joanna De
Croock

Gijzegem

3

22

Anthon Triest

Gijzegem

4

58

Maria
Muylaert

Herdersem

2

Maria Brijs

Herdersem

2

15

1

60

Anna Bosman

Herdersem

4

20

1

1

61

Cornelis Van
Den Steen

Herdersem

3

20

1

1

62

Gillis Muylaert

Herdersem

1

Herdersem

2

17

1

Herdersem

4

Herdersem

4

22

1

63
64
65

1

14

59

Joosina
Corthals
Elisabeth Van
Der Hauwe
Elisabeth Van
Langenhove

Keukenlinnen

379

1

Schouwkleed

Overzeese
goederen

1

Bijlage

66
67
68
69
70
71
72

Marie Van
Driessche
Catharina Van
Den Steen
Elisabeth
Boeyckens
Jacobus De
Cock
Jan Meganck
Laureijs
Scheerlinck
Judocus
Vercauteren

Herdersem

4

70

1

1

Herdersem

4

25

1

1

Herdersem

1

Herdersem

3

Herdersem

1

Herdersem

1

Herdersem

2

1

1

73

Paulus Brijs

Herdersem

2

117

Joanna De
Bruecker

Hofstade

3

118

Josyne
Verhoven

Hofstade

4

119

Merten
Clopterop en
Barbara
Everaert

Hofstade

1

Hofstade

1

10

1

Hofstade

1

10

1

Hofstade

2

Hofstade

1

Hofstade

2

14

1

Hofstade

1

7

1

Hofstade

3

Hofstade

3

Hofstade

1

15

1

1

Hofstade

3

18

1

1

Hofstade

1

3

Hofstade

1

Hofstade

4

Hofstade

4

1

1

Erembodegem

2

24,5

Erembodegem

2

13

Erembodegem

4

120
121
122
123
124
125

126

127
128
129
130
131

132

133
208
209
210

Catherina
Bauwens
Peeternelle
Verheecken
Judocus De
Saedeleer
Gillis Bijl
Adriaen De
Bruyne
Adriaene
Huylebrouck
(Paulus Van
Cauter) en
Francoise
Bruylant
Nicolaes Van
Nuffel
Barbara
Vercruissen
Joanna Dhaese
Engelbertus
Petit
Adriaen De
Saedeleer
Adriaen Bijl en
Anthonette
Hofman
Josina
Beeckman
Marie
Touriany
Guilliam Van
Der Beurght
Andries
Boterbergh

1

1

1

1
1

380

1

1

1

1
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211
212
213
214
215

216

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Peeter Bernaer
Nicolaes Van
Blyenberghe
Judocus De
Pelsmaecker
Marie Bouxis
Catherina
Schoon
Anna Maria
Van
Nieuwenhove
Jan Huijs
Catherina Van
Wetteren
Joanne Van
Rampelbergh
Jan Arijs
Cornelis De
Schrijver
Christiaen Van
Den Driessche
Joanna
Vercammen
Anna Van De
Velde
Petronella De
Blander
Jan Van Mol
Marie
Temmerman
Cornelia
Baeijens

Erembodegem

1

Erembodegem

2

Erembodegem

3

Erembodegem

1

Erembodegem

2

Erembodegem

4

90

Erembodegem

2

18

Erembodegem

1

Erembodegem

3

Erembodegem

2

10

Erembodegem

2

14

Erembodegem

3

Erembodegem

4

Erembodegem

4

Erembodegem

2

Erembodegem

1

Erembodegem

2

Erembodegem

4

14

1
1

5,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

7

1

Erembodegem

3

230

Joanna
Callebaut

Erembodegem

3

11,5

1

231

Petrus Meert

Erembodegem

2

5

1

232

Gillis Lenssens

Erembodegem

4

1

Erembodegem

3

1

Erembodegem

2

Erembodegem

1

1

Erembodegem

1

1

Erembodegem

1

Erembodegem

4

Erembodegem

2

234
235
236
237
238
239

Joanna Strickx
Adriaen
Persoon
Adriaen
Streleman
Elisabeth
Ruijssinck

1

1

Cornelis Arijs

Petronella Van
Mol
Marie De
Leeuw
Elisabeth
Meert

1

1

229

233

1

1

381

1

1

Bijlage

240
241
242

Frans Jacobs
Peeter Van
Eeckhaut
Adriaen
Lievens

Erembodegem

2

9

1

Erembodegem

4

35

1

Erembodegem

3

Joanna Arys

Erembodegem

2

15

1

244

Peeter Arijs

Erembodegem

3

9

1

245

Joanna Meert

Erembodegem

1

Erembodegem

3

69

1

Erembodegem

2

11

1

Erembodegem

4

41

1

Erembodegem

2

3

1

Erembodegem

3

1

Erembodegem

3

1

Erembodegem

2

247
248
249
250
251
252

Guilliam
Vermeir
Michiel
Roelant
Joanna De
Schryver
Joanna Verelst
Marie Van
Den Bossche
Adriana De
Greve
Elisabeth
Vijverman

253

Anna Van Mol

Erembodegem

3

254

Cornelis Guns

Erembodegem

4

Erembodegem

3

Erembodegem

3

255
256

Adriaen De
Clippel
Adriaen
Droeshout

1

1

1

1

243

246

1

14

1

1
1

1
23

382

1

1
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1790-1794
Productieprofiel
ID

1

2

Naam
Hendricus
Blancquaert
Maria
Theresia De
Neve

Woonplaats

Categorie

Paardenboer

Veeteelt

Vlasteelt

Vlasbewerking

Spinnen

Weven

Hopteelt

Gijzegem

2

0

1

0

1

1

0

0

Gijzegem

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Andere
activiteit

3

Peeter
Josephus Van
Middegael

Gijzegem

3

0

4

Catharina
Fransisca Van
Landuyt

Gijzegem

4

1

1

1

1

1

0

0

Gijzegem

1

0

0

1

1

1

1

0

Gijzegem

3

0

1

1

0

1

0

0

Gijzegem

3

0

1

1

1

0

0

0

Gijzegem

4

0

0

0

0

0

0

Gijzegem

1

0

0

0

0

0

Herdersem

2

0

0

0

0

0

Herdersem

3

0

1

1

1

1

0

0

Herdersem

1

0

1

0

1

1

0

1

Herdersem

1

Herdersem

4

0

1

1

1

1

0

1

Herdersem

1

Herdersem

2

0

0

0

0

0

0

Herdersem

2

0

0

0

0

0

0

Herdersem

1

0

0

0

0

0

0

Herdersem

1

Herdersem

3

0

1

1

1

0

0

1

bakker

Herdersem

4

1

1

1

0

0

0

1) imker 2)
bakker

Herdersem

4

0

1

1

1

0

1

0

winkelier

Herdersem

1

0

0

0

0

0

0

5

6

7
8
9
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47

48

Franciscus
Blancquaert
Anna
Catharina
Verspect
Jan Baptist
Van Keer
Judocus Van
Wichelen
Judocus
Temmerman
Jan Baptist
Van Hosselaer
Marie Joanna
Van Boven
Isabella
Vertongen
Emanuel Van
Hauwe
Michiel
Cooreman
Marie
Jansegers
Maria Anna
De
Landsheere en
Michiel Van
Der Vincken
Jan Baptist De
Backer
Elisabeth
Jansegers
Margarita De
Wolf
Joannes Van
Der Vinckt
Jan Van
Cauter
Pieter
Muylaert
Barbara
Lambrecht en
Judocus De
Witte

383

1) brouwer 2)
bakker

Bijlage
49

Anna De Bom

Herdersem

2

0

1

0

1

1

0

0

50

Marie Moens

Herdersem

4

1

1

0

1

1

0

1

51

Josine Van
Essche

Herdersem

4

0

1

1

0

0

0

0

52

Judocus Van
Haute

Herdersem

4

1

1

0

1

1

0

0

1)
houtbewerker
2) bakker

53

Frans Van
Driessche

Herdersem

4

1

0

1

0

0

0

bakker

54

Adriaen
Muylaert

Herdersem

4

1

1

1

0

0

0

1)
houtbewerker
2) bakker

Peter Moens

Herdersem

4

0

1

0

0

0

0

Herdersem

4

1

0

1

1

0

0

Herdersem

1

0

0

0

0

0

Hofstade

3

0

0

0

0

0

Hofstade

4

Hofstade

3

0

0

0

0

Hofstade

1

Hofstade

1

0

0

0

0

0

88

Augustinus
Van Gijzegem
en Isabella
Wauters

Hofstade

1

0

1

1

0

0

0

0

89

Joanna Van
Moorter

Hofstade

3

0

1

0

1

0

0

0

90

Marie Mertens

Hofstade

1

Hofstade

2

0

1

1

1

1

1

0

Hofstade

1

Hofstade

3

0

1

0

1

1

0

0

Hofstade

4

0

0

0

0

0

Hofstade

4

0

0

0

0

0

0

bakker

Hofstade

3

0

1

0

0

0

0

kamslager

Hofstade

3

0

0

0

0

0

0

Hofstade

2

0

1

0

1

1

1

0

Hofstade

4

0

1

1

0

0

0

0

Hofstade

1

Hofstade

1

0

0

0

0

55
56
57

83

84
85
86
87

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101

Peeternella De
Meyer
Peeternella
Schutheijzer
Peter
Pannencoek
en Anna De
Clercq
Jacoba
Matthijs
Joannes
Bosman
Augustinus
Claessens
Jan Baptist
Pensaert

Domenicus
Malfroyt
Marie Joosine
Lizaerde
Anna Josinna
Van Doorn
Judocus De
Valck
Joannes
Matthijs
Jan Baptist
Van Eetvelde
Jan Baptist De
Beul
Jacoba Van
Hauwermeiren
Catherina
Bruylant
Petrus
Judocus Van
Heere
Bernardina
Van De Velde

1

1

0

1

1

0

384

klompenmaker

houtbewerker

wagenmaker

bakker
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102
103

104

105
106

107

108
109

110

111

112

113

114

Marie Anna
Cobbaut
Augustinus
Daelemans
Marie
Petronella
Bonnarens
Marie Livina
De Backer
Andries
Hertsens
Anna
Catherina Van
Heck
Anne Marie
Los
Judoca De
Reybel
Laureys
Gijsbrecht en
Adriana Van
Papegem
Joanna
Meirschaut
Marie
Magdalena
Bijl
Joanna
Claessens
Anna Marie
Van Der
Maelen

Hofstade

1

0

1

1

1

1

1

0

Hofstade

2

0

1

1

1

1

1

0

Hofstade

2

0

1

1

1

1

1

0

Hofstade

3

0

1

1

1

1

1

0

Hofstade

3

1

1

1

1

1

0

0

Hofstade

1

Hofstade

2

Hofstade

1

Hofstade

1

Hofstade

2

Hofstade

3

0

0

0

0

0

Hofstade

1

0

0

0

0

0

Hofstade

2

0

0

0

1

0

herbergier

leerverwerker

1

0

115

Jacobus Haek

Hofstade

2

0

1

0

0

0

0

116

Peter De Mol

Hofstade

4

0

1

0

0

0

0

Erembodegem

3

0

1

1

0

1

Erembodegem

2

0

0

1

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

1

1

0

1

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

1

0

1

0

1

0

0

1

timmerman

Erembodegem

4

0

1

0

1

1

0

1

steenbakker

Erembodegem

3

0

1

0

1

0

0

0

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

1

1

Erembodegem

1

0

0

0

0

0

Erembodegem

3

0

1

1

1

0

0

1

Erembodegem

2

0

1

1

1

1

0

1

154
155
156
157
158

159

160
161
162

163

164
165

Maria Judoca
Aerts
Adriana
Luysterman
Petrus Vonck
Alexander
Temmerman
Petronella
Arys
Maria
Catherina Van
Vaerenbergh
Jan Baptist
Goeman
Judoca
D'Haese
Jacobus
Hoevelinck
Joanna
D'Hooremond
Jan Baptist
Coppens
Ludovicus
Meert

385

0

imker

1) houtkapper
2) wassen
linnen

Bijlage

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Anna De
Rycke
Adriaen
Verlysen
Marie
Pauwels

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

1

1

bakker

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

1

timmerman

Erembodegem

4

0

1

0

Isabella Arys

Erembodegem

2

0

0

0

Erembodegem

3

0

1

0

0

1

0

1

Erembodegem

1

0

0

1

1

1

1

0

Erembodegem

2

0

1

1

1

0

0

1

Erembodegem

2

0

0

1

0

0

1

Erembodegem

1

0

0

1

0

0

0

klompenmaker

Erembodegem

2

Erembodegem

3

0

1

1

1

0

1

verhuur kamer

Erembodegem

3

0

1

1

1

0

0

1

bakker

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Maria
Cammie
Anna
Bouckstal
Francoise
Bayens
Isabella
Dhaeseleer
Philippus
Flips
Joannes
Callebout
Rochus
Verelst
Anna Maria
Verleysen

timmerman

178

Jan Roelant

Erembodegem

2

0

179

Barbara Breys

Erembodegem

2

0

Erembodegem

3

1

Erembodegem

1

0

Erembodegem

3

0

Erembodegem

4

0

0

0

0

0

Erembodegem

4

0

0

0

0

0

Erembodegem

2

0

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

3

0

1

0

0

0

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

0

0

Erembodegem

3

0

1

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

0

0

1

Erembodegem

4

0

0

0

0

0

Erembodegem

3

0

1

0

1

0

0

1

Erembodegem

1

Erembodegem

2

0

0

0

0

0

0

0

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

0

1

180
181
182
183
184

185

186
187
188
189
190
191
192
193
194

Catherina
Wellekens
Joanna
Schoonjans
Guilielmus
Scherlinck
Adriana Van
Mol
Peeternelle De
Wals
Joannes Van
Den
Wyngaerde
Anna De
Coninck
Petrus
Droeshaut
Joanna Van
Der Keulen
Andries Van
Den Bossche
Maria De
Linghe
Jan Van Der
Elst
Philippus
Strickx
Christiaen
Clottemans
Joannes Meert

1

1

386

1

molenaar
(windmolen)
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195
196
197
198
199
200

Joanna De
Pauw
Andries
Ledegen
Peeternelle
Streileman
Francisca
Callebaut
Joanna Van
Haeverbeeck
Anne Marie
De Saedeleer

Erembodegem

4

0

1

0

1

1

0

0

Erembodegem

2

0

1

0

1

1

0

0

Erembodegem

2

0

1

1

0

0

Erembodegem

1

0

0

1

1

0

1

Erembodegem

3

0

1

1

1

1

0

1

Erembodegem

4

1

1

1

1

1

0

0

201

Jan De Rijcke

Erembodegem

4

202

Anna Maria
Van
Nieuwenhove

Erembodegem

4

0

1

0

1

1

0

1

203

Gillis Mollaert

Erembodegem

4

0

1

0

1

0

0

1

204

Dhaese Peeter

Erembodegem

2

0

1

0

0

0

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

1

Erembodegem

4

0

1

1

1

0

0

Erembodegem

3

0

0

0

0

1

Woonplaats

Categorie

Keukengerei (in
gulden)

Aardewerk

Gijzegem

2

30,5

1

Gijzegem

1

15

205
206
207

Marianna
Boeterberg
Catherina
Renneboogh
Barbara
Droeshout

0

Consumptieprofiel
ID

1

2

Naam
Hendricus
Blancquaert
Maria
Theresia De
Neve

3

Peeter
Josephus Van
Middegael

Gijzegem

3

4

Catharina
Fransisca Van
Landuyt

Gijzegem

4

1

Gijzegem

1

1

Gijzegem

3

1

Gijzegem

3

Gijzegem

4

Gijzegem

1

Herdersem

2

Herdersem

3

35

1

Herdersem

1

15,5

1

5

6

7
8
9
35
36
37

Franciscus
Blancquaert
Anna
Catharina
Verspect
Jan Baptist
Van Keer
Judocus Van
Wichelen
Judocus
Temmerman
Jan Baptist
Van Hosselaer
Marie Joanna
Van Boven
Isabella
Vertongen

Tin

Keukenlinnen

Schouwkleed

Overzeese
goederen

1

1

1

1

1

1

1
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1

timmerman

1) molenaar 2)
timmerman

winkelier
vettewaaieren

Bijlage

38
39
40

41

42
43
44
45
46
47

Emanuel Van
Hauwe
Michiel
Cooreman
Marie
Jansegers
Maria Anna
De
Landsheere en
Michiel Van
Der Vincken
Jan Baptist De
Backer
Elisabeth
Jansegers
Margarita De
Wolf
Joannes Van
Der Vinckt
Jan Van
Cauter
Pieter
Muylaert

Herdersem

1

Herdersem

4

Herdersem

1

Herdersem

2

Herdersem

2

Herdersem

1

Herdersem

1

Herdersem

3

38

Herdersem

4

53

Herdersem

4

51

Herdersem

1

80

1

1

1

1

1

1

48

Barbara
Lambrecht en
Judocus De
Witte

49

Anna De Bom

Herdersem

2

19

1

50

Marie Moens

Herdersem

4

75

1

Herdersem

4

75

1

Herdersem

4

65

1

1

Herdersem

4

Herdersem

4

Herdersem

4

Herdersem

4

60

1

1

Herdersem

1

3,5

Hofstade

3

Hofstade

4

Hofstade

3

Hofstade

1

Hofstade

1

88

Augustinus
Van Gijzegem
en Isabella
Wauters

Hofstade

1

89

Joanna Van
Moorter

Hofstade

3

51
52
53
54
55
56
57

83

84
85
86
87

Josine Van
Essche
Judocus Van
Haute
Frans Van
Driessche
Adriaen
Muylaert
Peter Moens
Peeternella De
Meyer
Peeternella
Schutheijzer
Peter
Pannencoek
en Anna De
Clercq
Jacoba
Matthijs
Joannes
Bosman
Augustinus
Claessens
Jan Baptist
Pensaert

1

1

77,5
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

101
102
103

104

105
106

107

108
109

110

111

112

113

114

Marie Mertens
Domenicus
Malfroyt
Marie Joosine
Lizaerde
Anna Josinna
Van Doorn
Judocus De
Valck
Joannes
Matthijs
Jan Baptist
Van Eetvelde
Jan Baptist De
Beul
Jacoba Van
Hauwermeiren
Catherina
Bruylant
Petrus
Judocus Van
Heere
Bernardina
Van De Velde
Marie Anna
Cobbaut
Augustinus
Daelemans
Marie
Petronella
Bonnarens
Marie Livina
De Backer
Andries
Hertsens
Anna
Catherina Van
Heck
Anne Marie
Los
Judoca De
Reybel
Laureys
Gijsbrecht en
Adriana Van
Papegem
Joanna
Meirschaut
Marie
Magdalena
Bijl
Joanna
Claessens
Anna Marie
Van Der
Maelen

Hofstade

1

Hofstade

2

Hofstade

1

Hofstade

3

Hofstade

4

Hofstade

4

Hofstade

3

Hofstade

3

Hofstade

2

Hofstade

4

Hofstade

1

Hofstade

1

Hofstade

15

1

1

40

1

1

85

1

1

1

1

1

1

21

1

1

24

1

Hofstade

2

20

1

1

1

1

Hofstade

2

1

1

1

1

Hofstade

3

Hofstade

3

Hofstade

1

Hofstade

2

Hofstade

1

Hofstade

1

Hofstade

2

Hofstade

3

Hofstade

1

Hofstade

2

115

Jacobus Haek

Hofstade

2

116

Peter De Mol

Hofstade

4

154

Maria Judoca
Aerts

Erembodegem

3

1
25

1

1

1

26,5

1
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Bijlage

155

Adriana
Luysterman

Erembodegem

2

156

Petrus Vonck

Erembodegem

2

18

Erembodegem

2

33

Erembodegem

3

17

Erembodegem

1

Erembodegem

4

1

Erembodegem

3

1

Erembodegem

4

1

Erembodegem

1

Erembodegem

3

Erembodegem

2

23

Erembodegem

2

13

Erembodegem

2

3,5

Erembodegem

4

5,75

Erembodegem

2

Erembodegem

3

Erembodegem

1

3

Erembodegem

2

46

Erembodegem

2

Erembodegem

1

Erembodegem

2

Erembodegem

3

81

Erembodegem

3

21
18,75

157
158

159

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Alexander
Temmerman
Petronella
Arys
Maria
Catherina Van
Vaerenbergh
Jan Baptist
Goeman
Judoca
D'Haese
Jacobus
Hoevelinck
Joanna
D'Hooremond
Jan Baptist
Coppens
Ludovicus
Meert
Anna De
Rycke
Adriaen
Verlysen
Marie
Pauwels
Isabella Arys
Maria
Cammie
Anna
Bouckstal
Francoise
Bayens
Isabella
Dhaeseleer
Philippus
Flips
Joannes
Callebout
Rochus
Verelst
Anna Maria
Verleysen

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

15

179

Barbara Breys

Erembodegem

2

Erembodegem

3

35

Erembodegem

1

5,25

Erembodegem

3

26

Erembodegem

4

183

1

1

2

182

1

1

Erembodegem

181

1

1

Jan Roelant

Catherina
Wellekens
Joanna
Schoonjans
Guilielmus
Scherlinck
Adriana Van
Mol

1

6

178

180

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
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184

185

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Peeternelle De
Wals
Joannes Van
Den
Wyngaerde
Anna De
Coninck
Petrus
Droeshaut
Joanna Van
Der Keulen
Andries Van
Den Bossche
Maria De
Linghe
Jan Van Der
Elst
Philippus
Strickx
Christiaen
Clottemans
Joannes Meert
Joanna De
Pauw
Andries
Ledegen
Peeternelle
Streileman
Francisca
Callebaut
Joanna Van
Haeverbeeck
Anne Marie
De Saedeleer

Erembodegem

4

Erembodegem

2

Erembodegem

3

Erembodegem

3

Erembodegem

3

35

1

Erembodegem

3

27,5

1

Erembodegem

4

Erembodegem

3

34,5

1

1

1

Erembodegem

1

1

1

1

Erembodegem

2

1

Erembodegem

4

1

Erembodegem

4

Erembodegem

2

1

Erembodegem

2

1

Erembodegem

1

1

Erembodegem

3

26

Erembodegem

4

32

201

Jan De Rijcke

Erembodegem

4

202

Anna Maria
Van
Nieuwenhove

Erembodegem

4

203

Gillis Mollaert

Erembodegem

4

204

Dhaese Peeter

Erembodegem

2

Erembodegem

4

Erembodegem

4

Erembodegem

3

205
206
207

Marianna
Boeterberg
Catherina
Renneboogh
Barbara
Droeshout

1

1

23

1

1

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1
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1

Bijlage

Ferrariskaart

N
de Ferraris, J., Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden: opgenomen op initiatief van
graaf de Ferraris (1771-1778), Gemeentekrediet. Historische uitgaven, Brussel, 1965,
volume I, nr. 59 (1-4).
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Straatnamen stad Aalst

N
Bron: Sanderus, A., Flandria illustrata, sive descriptio comitatus istius per totum terrarum
orbem celeberrimi, 3 tomis absoluta, Coloniae Agrippinae: Sumptibus Cornelii ab
Egmondt et Sociorum, 1641-1644, II 498.
393

Bijlage
1

Hoogstraat

2

Kapellestraat

3

Kattestraat

4

Korte Zoutstraat

5

Lange Zoutstraat

6

Molendries

7

Molenstraat

8

Nieuwstraat

9

Peperstraat of St.-Sebastiaanstraat

10

Pontstraat

11

Ridderstraat

A

Beestenmarkt of Hopmarkt

B

Grote Markt

C

Vismarkt

D

Werf
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Bronnen
Onuitgegeven bronnen
Stadsarchief Aalst (SAA)
Oud Archief Aalst, staten van goed, nrs. 1771-1778; 1814-1819; 1863-1870 en
1903-1912.*
Oud Archief Aalst, huisgelden, nrs. 264-282.*
Oud Archief Erembodegem, staten van goed, nrs. 1325-1326, 1334-1335, 13691373 en 1409-1413.*
Oud Archief Erembodegem, settingen, nrs. 251en 255.*
Oud Archief Gijzegem, staten van goed, nrs. 99-103, 104-105, 110-112, 125-127
en 134.*
Oud Archief Gijzegem, settingen, nrs. 10-17.*
Oud Archief Herdersem, staten van goed, nrs. 44-51, 52, 56-57, 63 en 67ter-68.*
Oud Archief Hofstade, staten van goed, nrs. 7-8, 9-10, 12-13, 17-18 en 24-25.**
Oud Archief Aalst, accijnzen en imposten, nr. 300.
Oud Archief Aalst, blauwververs en garentwijnders, nr. 223, rekeningen.
Oud Archief Aalst, handschoenmakers, nr. 187, losse stukken.
Oud Archief Aalst, kleermakers, nr. 183-184, rekeningen en losse stukken.
Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 17.
Oud Archief Aalst, ordonnanties, nr. 18.
Oud Archief Aalst, privileges, nr. 4, Boek met den haire.
Oud Archief Aalst, resoluties, nr. 25.
Oud Archief Aalst, schoenmakers en huidevetters, nr. 185, rekeningen.

*

Databank.
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Oud Archief Aalst, stadsrekeningen, nrs. 1282-1284.
Oud Archief Aalst, winkeliers en kramers, nr. 217, statuten 1735.
Archief Land van Aalst, briefwisseling van Gentse blekers 1759-1784, nr. 1775.
Archief Land van Aalst, briefwisseling over uitvoerbelemmeringen granen 17491791, nr. 2060.
Archief Land van Aalst, briefwisseling over uitvoerbelemmeringen hop 1717-1794,
nr. 2061.
Archief Land van Aalst, briefwisseling over uitvoerbelemmeringen vlas 1750-1794,
nr. 2062.
Archief Land van Aalst, briefwisseling over uitvoerrechten rauw lijnwaad 1754, nr.
2064.
Archief Land van Aalst, briefwisseling over uitvoerverbod hop, hoornvee, etcetera
1787, nr. 2071.
Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739 over aantal ambachten,
manufacturen en fabrieken, nr. 1681, synthese.
Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739 over aantal ambachten,
manufacturen en fabrieken, nr. 1683, Aalst.
Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739 over aantal ambachten,
manufacturen en fabrieken, nr. 1700, Erembodegem.
Archief Land van Aalst, circulaire 1738-1739 over aantal ambachten,
manufacturen en fabrieken, nr. 1711, Herdersem.
Archief Land van Aalst, circulaire 1795 over schoenmakers, nr. 2015, algemeen.
Archief Land van Aalst, rapporten inspectie weefgetouwen 1768, nr. 1776.
Archief Oost-Vlaamse kerkfabrieken, rekeningen blauwververs, nrs. 716-718.

Abdij Archief Affligem (AAA)
Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B25, Van De Putte.
Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B26, Van De Putte.
Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B36, Henricus Dauwe.
Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B37, N.
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Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B38, N.
Familiefonds, memorieboeken, nr. 9B39, Dubois.

Archief Belledaal Affligem (ABA)
Familiefonds, memorieboeken, Hendricus Vierendeels.
Familiefonds, memorieboeken, Egilis Nepomicenis Van Brempt.

Rijksarchief Beveren (RAB)
Oud archief Erpe, ferieboeken, nr. 153.

Algemeen Rijksarchief Brussel (ARA)
Centrale overheidsinstellingen, Jointe voor de besturen en de subsidies, nr. 604.
Rekenkamer, Stadsrekeningen Aalst, nrs. 31561-31664.

Rijksarchief Gent (RAG)
Familiepapieren, Handboeken, nr. 109.

Uitgegeven bronnen
Defoe, D., The complete English tradesman in familiar letters. Directing him in all
the several parts and progressions of trade, 2 dln, New York, 1969, 1e uitgave 1727.
De Limburg-Stirum, T., Coutumes des deux villes et pays d’Alost (Alost et
Grammont), Coutumes des pays et comté de Flandre. Quartier de Gand 3. Recueil des
anciennes coutumes de la Belgique, Brussel, 1887.
De Ruyter, J., Liedt-boeck ghenaemt den vrolijcken speelwaghen, Antwerpen,
1720.
Radcliff, T., A report on the agriculture of Eastern and Western Flanders; drawn
up at the desire of The Farming Society of Ireland, Londen, 1819.
Reyntens, O., Boek met den haire: oorkondenboek der stad Aelst. Druk bezorgd
door Oscar Reyntens, Aalst, 1906.
Sanderus, A., Flandria illustrata, sive descriptio comitatus istius per totum
terrarum orbem celeberrimi, 3 tomis absoluta, Coloniae Agrippinae: Sumptibus Cornelii
ab Egmondt et Sociorum, 1641-1644.
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Schwerz, J.N., Anleitung zur Kenntnis der Belgischen Landwirtschaft, Halle, 1808.
Sencie P., De pagters, landmans en boerenhandboek en almanach, of noodzaeklyk
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S.N. Costumen vande twee steden ende lande van Aelst, Gent, 1628.
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Bethune te Marke, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2000.
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Kennismaking met een discipline’, Belgisch tijdschrift voor numismatiek en zegelkunde,
140, 1994, 43-69.
Aerts, E. en Delbeke, J., De rurale geschiedenis van Vlaanderen in een sociaaleconomisch perspectief, KUL. Centrum voor economische studiën. Discussion paper
83.01, Leuven, 1983.
Aerts, E. en Delbeke, J., ‘Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis van
het Vlaamse platteland, 1700-1850’, Bijdragen en mededelingen betreffende de
geschiedenis van de Nederlanden, 98, 1983, 583-596.
Aerts, E., ‘Economie, monnaie et société dans les Pays-Bas méridionaux de Charles
Quint’, Blockmans, W. en Mout, N., reds., The world of emperor Charles V, Amsterdam,
2004, 201-226.
Aerts, E., ‘Geld, krediet en financiën in de Zuidelijke Nederlanden ca. 1500-1550’,
Danneel, M., red., Keizer Karels geldbeurs. Geld en financiën in de XVIe eeuw, Brussel,
2000, 33-82.
Aerts, E., ‘Hop en bier. Handelsrelaties tussen Aalst en Lier (17e en 18e eeuw)’, Het
Land van Aalst, 51, 1999, 101-126.
Alexander, N. en Akehurst, G., ‘Introduction: the emergence of modern retailing,
1750-1950’, Business history, 40, 1998, 1-15.

398

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Alexander, N., Retailing in England during the industrial revolution, Londen,
1970.
Allen, D.E., ‘Fashion as a social process’, Textile history, 22, 1991, 347-358.
Allen, R.C., Enclosure and the yeoman: the agricultural development of the South
Midlands, Oxford, 1992.
Appadurai, A., red., The social life of things: commodities in cultural perspective,
Cambridge, 2000.
Arkell, T., Evans, N en Goose, N., reds., When death do us part. Understanding
and intertpreting the probate records of early modern England, Oxford, 2000.
Arkell, T., ‘Interpreting probate inventories’, Arkell, T., Evans, N en Goose, N.,
reds., When death do us part. Understanding and intertpreting the probate records of early
modern England, Oxford, 2000, 72-102.
Aston, T.H. en Philpin, C.H.E., reds., The Brenner debate. Agrarian class structure
and economic development in pre-industrial Europe, Cambridge, 1985.
Baert, J., ‘Leefbaarheid en proletarisering van de agrarische sector in het Land van
Waas: Moerbeke-Waas, 1571-1846’, Annalen van de koninklijke oudheidkundige kring van
het Land van Waas, 101, 1998, 85-203.
Baetens, R. en Blondé, B., ‘A la recherche de l'identité sociale et de la culture
matérielle de la bourgeoisie anversoise aux temps modernes’, Histoire economie et société,
13, 1994, 531-542.
Bailey, M., ‘The commercialisation of the English economy, 1086-1500’, Journal
of medieval history, 24, 1998, 297-311.
Bairoch, P. en Braider, C., Cities and economic development from the dawn of
history tot the present, Londen, 1988.
Barry, J., ‘Consumer passions: the middle class in eighteenth-century England’,
The historical journal, 34, 1991, 207-216.
Barry, J. en Brooks, C., reds., The middling sort of people: culture, society and
politics in England, 1550-1800, Londen, 1994.
Bastin, J., ‘De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de 17e eeuw’,
Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 21, 1967,
131-162.
Baud, M. en Engelen, T., reds., Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de
geschiedenis van arbeid en gezin, Hilversum, 1994.

399

Bibliografie
Baulant, M., Schuurman, A. en Servais, P. reds., Inventaires après-décès et ventes
de meubles. Apports à une histoire de la vie économique et qoutidienne (XIVe-XIX siècle),
Louvain-la-Neuve, 1988.
Beaurain, Y., Het klooster
licentiaatsverhandeling, Gent, 2000.

van

Boudelo

1700-1800,

onuitgegeven

Béaur, G., ‘Au comptant ou à crédit: comment financer une acquisition foncière au
XVIIIe siècle?’, Paris et ses campagnes sous l'ancien régime. Mélanges offerts à Jean
Jacquart, Parijs, 1994, 47-56.
Béaur, G., ‘Foncier et crédit dans les sociétés preindustrielles. Des liens solides ou
des chaînes fragiles?’, Annales. Histoire, sciences sociales, 49, 1994, 1411-1428.
Beerbühl, M.S., ‘Die Konsummöglichkeiten und Konsumbedürfnisse der
englischen Unterschichten im 18. Jahrhundert’, Vierteljahrschrift für Soizial- und
Wirtschaftsgeschichte, 82, 1995, 1-28.
Berger, R., ‘The development of retail trade in provincial England, ca. 1550-1700’,
Journal of economic history, 40, 1980, 123-128.
Berg, M., ‘French fancy and cool Brittania: the fashion markets of early modern
Europe’, Cavaciocchi, S., red., Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee,
secc. 13-18: atti della ‘Trentaduesima settimana di studi’, 8-12 maggio 2000,
Pubblicazione: serie 2: atti delle ‘Settimane di studio’ e altri convegni. Istituto di storia
economica F. Datini 32, Firenze, 2001, 519-556.
Berkner, L.K. en Mendels, F., ‘Inheritance systems, family structure and
demographic patterns in Western Europe, 1700-1900’, Tilly, C., red., Historical studies of
changing fertility, Princeton, 1978, 209-223.
Berry, B.J.L., Geography of market centres and retail distribution, Englewood
Cliffs, 1967.
Billen, C., ‘Une révolution agricole introuvable?’, Hasguin, H., red., La Belgique
autrichienne 1713-1794, Brussel, 1987, 95-120.
Blanckaert, F., ‘Geschiedkundige ontwikkeling van de textielindustrie der stad
Aalst’, Revue textilis, 14, 1958, 45-47.
Blickle, R. ‘From subsistence to property: traces of a fundamental change in early
modern Bavaria’, Central European history, 25, 1992, 377-385.
Blomme, J., Bevolking, landbouw en rurale industrie in het Land van Waas (XVIIIe
eeuw), Historica Lovaniensia. Studiën van leden van het departement geschiedenis van de
Katholieke Universiteit te Leuven 181, Leuven, 1984.
Blondé, B., ‘Bossche bouwvakkers en belastingen: nadenken over economische
groei, levensstandaard en sociale ongelijkheid in de zestiende eeuw’, Thijs, A.K.L.,
Blondé, B., De Munck, B. en Vermeylen, F. reds., Doodgewoon. Mensen en hun dagelijks

400

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
leven in de geschiedenis. Liber amicorum Alfons K.L. Thijs, Bijdragen tot de geschiedenis,
87, 2004, 45-62.
Blondé, B., ‘Botsende consumptiemodellen? De symbolische betekenis van
goederenbezit en verbruik bij de Antwerpse adel (ca. 1780)’, Marnef, G. en Vermeir, R.,
reds., Adel en macht. Politiek, cultuur, economie, Vlaams-Nederlandse vereniging voor
nieuwe geschiedenis 1, Maastricht, 2004, 123-139.
Blondé, B., ‘Cities in decline and the dawn of a consumer society. Antwerp in the
17th – 18th centuries’, Blondé, B., Briot, E., Coquery, N. en Van Aert, L., reds., Retailers
and consumer changes in early modern Europe. England, France, Italy and the Low
Countries, Collection perspectives historiques 14, Tours, 2005, 37-52.
Blondé, B., ‘Domestic demand and urbanisation in the eighteenth century:
demographic and functional evidence for small towns of Brabant’, Clark, P., red., Small
towns in early modern Europe. Cambridge, 1995, 229-249.
Blondé, B., Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de
opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk (ca. 1750 - ca. 1790),
Verhandelingen van de koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen en kunsten.
Klasse der letteren 166, Brussel, 1999.
Blondé, B. en Greefs, H., ‘Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers:
aspecten van de kleinhandel en het verbruik in de 17de en 18de eeuw’, Bijdragen tot de
geschiedenis, 84, 2001, 207-229.
Blondé, B. en Van Damme, I., ‘Een crisis als uitdaging? Kleinhandelsrevoluties en
verbruiksveranderingen te Antwerpen (ca. 1678 - ca. 1748)’, Tijdschrift voor sociale en
economische geschiedenis, 4, 2007, 61-88.
Blondé, B., Vanhaute, E. en Galand, M., reds., Labour and labour markets between
town and countryside (middle ages – 19th century), Corn publications series. Comparative
rural history of the North Sea area 6, Turnhout, 2001.
Blondé, B. en Van Uytven, R., ‘De smalle steden en het Brabantse stedelijke
netwerk in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd’, Lira elegans, 6, 1996, 129-182.
Blondé, B., ‘Indicatoren van het luxeverbruik? Paardenbezit en conspicuous
consumption te Antwerpen (zeventiende-achttiende eeuw)’, Bijdragen tot de geschiedenis,
84, 2001, 497-512.
Blondé, B., Stabel, P., Stobart, J. en Van Damme, I., reds., Buyers and sellers.
Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Studies in European
urban history (1100-1800) 9, Turnhout, 2006.
Blondé, B., ‘Tableware and changing consumer patterns. Dynamics of material
culture in Antwerp, 17th - 18th centuries’, Veeckman, J., red., Majolica and glass. From
Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th –early 17th century,
Antwerpen, 2002, 295-311.

401

Bibliografie
Blondé, B., ‘Toe-eigening en de taal der dingen: vraag- en uitroeptekens bij een
stimulerend cultuurhistorisch concept in het onderzoek naar de materiële cultuur’,
Volkskunde, 104, 2003, 159-173.
Blondé, B., ‘Winkelen te Lier. Een onderzoek naar de afbakening van het Lierse
hinterland in de achttiende eeuw’, Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief
(1350-1850). Een statistische en dynamische benadering, Gemeentekrediet. Historische
uitgaven 86, Brussel, 1992, 111-124.
Bois, G., La grande dépression médiévale XIVe et Xve siècles. Le precedent d’une
crise systémique, Parijs, 2000.
Borsay, P., red., The eighteenth century town. A reader in English urban history
1688-1820, Londen, New York, 1990.
Bourdieu, P., ‘The forms of capital’, Richardson, J., red., Handbook of theory and
research in the sociology of education, New York, 1986, 241-258.
Bourdieu, P., ‘Le capital social. Notes provisoires’, Actes de la recherche en
sciences sociales, 31, 1980, 2-3.
Bovyn, M. ‘Het ‘handboek’ van Joannes Moens (Herzele, 1725-1755)’, Jaarboek
van de Zottegemse culturele kring, 18, 1969-1971, 41-65.
Braudel, F., Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle. Les
jeux de l’échange, Parijs, 1979.
Braudel, F., Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle. Les
structures du quotidien: le possible et l’impossible, Parijs, 1979.
Braun, R., Industrialisierung und Volksleben, Göttingen, 1960.
Braun, R., Industrialisation and everyday life, Cambridge, 1990.
Brenner, R., ‘Agrarian class structure and economic development in pre-industrial
Europe’, Aston, T.H. en Philpin, C.H.E., reds., The Brenner debate. Agrarian class
structure and economic development in pre-industrial Europe, Cambridge, 1985, 10-63.
Brenner, R., ‘Agrarian class structure and economic development in pre-industrial
Europe’, Past and present, 70, 1976, 30-75.
Brenner, R., ‘Agrarian class structure and economic development in pre-industrial
Europe. The agrarian roots of European capitalism’, Past and present, 97, 1982, 16-113.
Brenner, R., ‘Agrarian class structure and economic development in pre-industrial
Europe. The agrarian roots of European capitalism’, Aston, T.H. en Philpin, C.H.E., reds.,
The Brenner debate. Agrarian class structure and economic development in pre-industrial
Europe, Cambridge, 1985, 213-327.

402

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Brenner, R., ‘The Low Countries in the transition to capitalism’, Hoppenbrouwers,
P. en Van Zanden, J.L., reds., Peasants into farmers? The transformation of rural
economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the
Brenner debate, Corn publications series. Comparative rural history of the North Sea area
4, Turnhout, 2001, 275-338.
Brenner, R., ‘The origins of capitalist development: a critique of neo-Smithian
Marxism’, New left review, 104, 1977, 25-92.
Brewer, J. en Fontaine, L., ‘Homo creditus et construction de la confiance au
XVIIIe siècle’, Bernoux, P. en Servet, J.-M., reds., La construction sociale de la confiance,
Parijs, 1997, 161-176.
Brewer, J. en Porter, R., reds., Consumption and the world of goods, Londen, 1993.
Britnell, R., ‘Markets, shops, inns, taverns and private houses in medieval English
trade’, Blondé, B., Stabel, P., Stobart, J. en Van Damme, I., reds., Buyers and Sellers.
Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Studies in European
urban history (1100-1800) 9, Turnhout, 2006, 109-123.
Britnell, R., The commercialisation of English society 1000-1500, Cambridge,
1993.
Bruneel, C., ‘Les échevinages ruraux en Brabant wallon au XVIII siècle’,
Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen in België en aangrenzende gebieden
(12de-19de eeuw), Handelingen van het 13de internationaal colloquium, Spa, 3-5 sept. 1986,
Gemeentekrediet. Historische uitgaven 77, Brussel, 1988, 133-170.
Bruneel, C., ‘Les migrations entre villes et campagnes. L’exemple des Pays-Bas
méridionaux’, Cavaciocchi, S., red., Le migrazioni in Europa, secc. 13-18: atti della
‘Venticinquesima settimana di studi’, 3-8 maggio 1993, Pubblicazione: serie 2: atti delle
‘Settimane di studio’ e altri convegni. Instituto internazionale di storia economica F. Datini
25, Firenze, 1994, 501-532.
Bruneel, C., L'hostilité à l'égard des grandes fermes, un aspect du populationnisme
dans les Pays-Bas autrichiens: théorie et réalités brabançonnes, Belgisch centrum voor
landelijke geschiedenis 93, Gent, 1990.
Brusse, P. Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de OverBetuwe 1650-1850, Afdeling agrarische geschiedenis. Universiteit Wageningen 38,
Wageningen, 1999.
Burms, R., Landbouwproductiviteit op basis van de kadastrale expertises in het
arrondissement Dendermonde, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2002.
Burke, P., ‘The invention of leisure in early modern Europe’, Past and present,
146, 1995, 136-150.
Burke, P., Volkscultuur in Europa 1500-1800, Amsterdam, 1990.

403

Bibliografie
Cailly, C., ‘Structure sociale et consommation dans le monde proto-industriel rural
textile: le cas du Perche Ornais au XVIIIe siècle’, Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 45, 1998, 746-774.
Campbell, C., ‘The desire for the new. Its nature and social location as presented in
theories of fashion and modernism’, Miller, D., red., Consumption. Critical concepts in the
social sciences, Londen, 2001, dl 1, 246-261.
Carette, R., Eerste invoer van aardappels in Europa, Kortrijk, 1904.
Castelain, R., De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn
kasselrij, Oudenaarde, 1987.
Charles, L., Everaert, G., Laleman, M.C. ea., reds., Erf, huis en mens:
huizenonderzoek in Gent, Gent, 2001.
Cherette, M., Historische ontwikkeling van de instellingen in het Land van Aalst
tijdens Middeleeuwen en moderne tijden, inzonderheid van het landscollege,
Verhandelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent 17, Gent,
1992.
Chevet, J.M., La terre et les paysans en France et en Grande-Bretagne. Du début
du XVIIe siècle à la fin du XVIIe siècle, Parijs, 1999.
Clark, G. en Van Der Werf, Y., ‘Work in progress? The industrious revolution’,
The journal of economic history, 58, 1998, 830-843.
Clark, P., red., Small towns in early modern Europe, Cambridge, 1995.
Clark, P., The English alehouse: a social history, 1200-1830, Londen, 1983.
Cohen, J., Cohen, P. en West, S., Applied multiple regression/correlation analysis
for the behavioral sciences, Mahwah, 2003.
Cohen, J., Statistical power analysis for the behavioral sciences, Hillsdale, 1988.
Coleman, D.C., ‘Proto-industrialization: a concept too many’, The economic history
review, 36, 1983, 435-448.
Coleman, J., ‘Social capital in the creation of human capital’, American journal of
sociology, 94, 1988, 95-120.
Collins, B. en Ollerenshaw, P., reds., The European linen industry in historical
perspective, Pasold studies in textile history 13, Oxford, 2003.
Coppens, H., ‘Fiscale bronnen voor de sociale en economische geschiedenis van
het platteland. Een methodologische benadering van de belastingskohieren in het kwartier
Antwerpen 1686-1795’, Bijdragen tot de geschiedenis, 55, 1972, 141-171.

404

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Coquery, N., L'Hôtel Aristocratique. Le marché du luxe à Paris au xviiie siècle,
Parijs, 1998.
Corrigan, P., The sociology of consumption, Londen, 1997.
Cosyns, R., ‘Het landbouwersgeslacht Mertens te Pollare (1711-1954)’, Het Land
van Aalst, 46, 1994, 42-61.
Cox, N., The complete tradesman. A study of retailing, 1550-1820, Aldershot,
2000.
Craeybeckx, J., ‘De agrarische wortels van de industriële omwenteling’, Belgisch
tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 41, 1963, 397-448.
Crocker, D., ‘Functioning and capability: the foundations of Sen’s and Nussbaum’s
development ethic’, Political theory, 20, 1992, 584-612.
Crossick, G. en Jaumain, S., reds., Cathedrals of consumption: the European
department store, 1850-1939, Ashgate, 1999.
Crowley, J., ‘The sensibility of comfort’, The American historical review, 104,
1999, 749-782.
Daelemans, F., ‘Pachten en welvaart op het platteland van Belgisch Brabant (15de18 eeuw)’, Afdeling agrarische geschiedenis bijdragen. Universiteit Wageningen, 28,
1986, 165-184.
de

Daelemans, F., red., Bronnen voor de geschiedenis van de materiële cultuur. Staten
van goed en testamenten, Archief- en bibliotheekwezen in België 25, deel 2, Brussel, 1988.
Daelemans, F., ‘Veebezit en sociale welvaart. Het voorbeeld Gooik 1794’, Wyffels,
C., Album Carlos Wyffels. Aangeboden door zijn wetenschappelijke medewerkers, Brussel,
1987.
Dambruyne, J., ‘De hiërarchie van de Vlaamse textielcentra (1500-1750):
continuïteit of discontinuïteit?’, De Zutter, J., Charles, L. en Capiteyn, A., reds., Qui valet
ingenio. Liber Amicorum aangeboden aan dr. Johan Decavele, Gent, 1996, 155-172
Debaenst, B., Historische stront op Vlaamse grond. Een inleidende studie in de
historische faecologie, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1999.
De Belder, J., ‘Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede?’, Tijdschrift
voor sociale geschiedenis, 2, 1976, 257-279.
De Belder, J., Jaspers, L. en Stevens, C., Arbeid en tewerkstelling in OostVlaanderen op het einde van het ancien régime: een socio-professionele en demografische
analyse. Werkdocumenten 1-5, S.l., S.d.
De Boeck, R., Bierbrouwerijen te Aalst in de 18e eeuw, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Brussel, 1993.

405

Bibliografie

De Brouwer, J., ‘Aanvullende familiale bedrijvigheden te Lede, voor de Franse
revolutie’, Het Land van Aalst, 4, 1952, 273-277.
De Brouwer, J., Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het
godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796, Dendermonde, 1975.
De Brouwer, J., ‘Bijdrage tot de geschiedenis van Denderleeuw’, Het Land van
Aalst, 12, 1960, 12-42.
De Brouwer, J., Bijdrage tot de parochiale geschiedenis van Haaltert:
demografische en sociale evolutie van het dorp, Aalst, 1956.
De Brouwer, J., ‘De demografische evolutie in enkele dorpen in de omgeving van
Aalst gedurende de 17e en 18e eeuw’, Het Land van Aalst, 13, 1961, 14-53.
De Brouwer, J., ‘Demografische en sociaal-ekonomische evolutie van Haaltert’,
Het Land van Aalst, 8, 1956, 49-83.
De Brouwer, J., ‘Demografische en sociale toestand in het kanton Lede in 1796’,
Het Land van Aalst, 13, 1961, 105-141.
De Brouwer, J., Demografische evolutie van het Land van Aalst 1570-1800,
Gemeentekrediet. Historische uitgaven 18, Brussel, 1968.
De Brouwer, J., ‘De staten van goed als bron voor het leefmilieu gedurende de 17e
en 18e eeuw te Haaltert en te Kerksken’, Het Land van Aalst, 29, 1977, 1-48.
De Brouwer, J., Geschiedenis van de gemeente Hofstade, Merchtem, 1949.
De Brouwer, J., ‘Geschiedenis van Impe’, Het Land van Aalst 10, 1958, 5-94.
De Brouwer, J., Geschiedenis van Lede: het dorpsleven, het parochieleven, het
volksleven, Lede, 1963.
De Brouwer, J., ‘Geschiedenis van Pollare’, Het Land van Aalst, 25, 1973, 35-156.
De Brouwer, J., ‘Huisraad te Lede gedurende de 17e en 18e eeuw’, Het Land van
Aalst, 4, 1952, 287-288.
De Brouwer, J., Zo groeide Hofstade, Aalst, 1958.
De Brouwer, J., ‘Zo groeide Hofstade’, Het Land van Aalst, 9, 1957, 265-270.
De Brouwer, J., ‘Zo groeide Hofstade (vervolg)’, Het Land van Aalst, 10, 1958,
155-182.
De Cacamp, F., ‘Vier maanden uit de geschiedenis van Aalst: 1 januari tot 23 april
1582’, Het Land van Aalst, 6, 1954, 151-207.

406

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Deceulaer, H., ‘Between medieval continuities and early modern change: protoindustrialization and consumption in the Southern Low Countries (1300-1800)’, Textile
history, 37, 2006, 123-148.
Deceulaer, H., ‘Consumptie en distributie van kleding tussen stad en platteland.
Drie regionale patronen in de Zuidelijke Nederlanden (zestiende-achttiende eeuw)’,
Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 28, 2002, 439-468.
Deceulaer, H., ‘Dealing with diversity: pedlars in the Southern Netherlands in the
eighteenth century’, Blondé, B., Stabel, P., Stobart, J. en Van Damme, I., reds., Buyers and
Sellers. Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Studies in
European urban history (1100-1800) 9, Turnhout, 2006, 171-198.
Deceulaer, H., Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaaleconomische, institutionele en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen,
Brussel en Gent, 1585-1800, Amsterdam, 2001.
Deceulaer, H., ‘Urban artisans and their countryside customers: different
interactions between town and hinterland in Antwerp, Brussels and Ghent (18th century)’,
Blondé, B., Vanhaute, E. en Galand, M., reds., Labour and labour markets between town
and countryside (middle ages – 19th century), Corn publications series. Comparative rural
history of the North Sea area 6, Turnhout, 2001, 218-235.
De Decker, P., Sociaal-economische analyse van de levensomstandigheden in een
plattelandsgemeenschap. Casus: het Ambacht Maldegem in de 18de eeuw, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Gent, 2003.
De Groote, K., Moens, J. en Ervynck, A., Vlekken & kruimels. Een archeologische
en culinaire verkenning van een Vlaamse stad, Aalst, 2004.
Degryse, K., De Antwerpse fortuinen: kapitaalsaccumulatie, -investering en –
rendement te Antwerpen in de 18de eeuw, Bijdragen tot de geschiedenis, 88, 2005.
Degryse, K., ‘Politiek-institutionele en sociaal-economische geschiedenis (16e – 18e
eeuw): een bronnenstudie’, Art, J., Boone, M., Degryse, K. en Marinus, M.J., Hoe schrijf
ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel II. middeleeuwen en moderne tijd 12de tot
18de eeuw, Gent, 1994, 85-101.
Degryse, K., ‘Thee-, koffie- en cacaoverbruik tijdens de vroege 18e eeuw in de
Zuidelijke Nederlanden: enkele gegevens uit het archief van het land van Aalst’, Actief in
archief. Huldeboek Hilda Coppejans-Desmedt, Archiefkunde 4, Antwerpen, 1989, 75-80.
Dejongh, G. en Segers, Y., ‘Een kleine natie in mutatie. De economische
ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden / België in de eeuw 1750-1850’, Tijdschrift
voor geschiedenis, 114, 2001, 171-194.
Dejongh, G. en Vanhaute, E., ‘Arable productivity in Belgian agriculture, c.1800c.1950’, Van Bavel, B. en Thoen, E., reds., Land productivity and agro-systems in the
North Sea Area. Middle ages – 20th century. Elements for comparison, Corn publications
series. Comparative rural history of the North Sea area 2, Turnhout, 1999, 65-83.

407

Bibliografie

Dejongh, G. en Thoen E., ‘Arable productivity in Flanders and the former territory
of Belgium in a long-term perspective (from the middle ages to the end of the ancien
régime)’, Van Bavel, B. en Thoen, E., reds., Land productivity and agro-systems in the
North Sea Area. Middle ages – 20th century. Elements for comparison, Corn publications
series. Comparative rural history of the North Sea area 2, Turnhout, 1999, 30-64.
Dejongh, G., Krachtlijnen in de ontwikkeling van het agrarische bodemgebruik in
Belgie, 1750-1850, KUL. Centrum voor economische studiën. Discussion paper 96.01,
Leuven, 1996.
Dejongh, G., ‘New estimates of land productivity in Belgium’, The agricultural
history review, 47, 1999, 7-28.
Dejongh,
G.,
‘Revolutie,
immobilisme
of
geleidelijkheid ?
De
landbouwontwikkeling in het Noordzeegebied 1750-1850. Een historiografische
verkenning’, Neha-jaarboek, 62, 1999, 26-50.
Dejongh, G., Tussen immobiliteit en revolutie. De economische ontwikkeling van de
Belgische landbouw in een eeuw van transitie, 1750-1850, onuitgegeven
doctoraatsverhandeling, Leuven, 1999.
De Kezel, L., ‘Grondbezit in Vlaanderen 1750-1850. Bijdrage tot de discussie over
de sociaal-economische ontwikkeling op het Vlaamse platteland’, Tijdschrift voor sociale
geschiedenis, 14, 1988, 61-102.
De Kezel, L., ‘Mutaties in het grondbezit als afspiegeling van de veranderende
machtsverhoudingen op het Vlaamse platteland. Test-case: Zaffelare 1748-1859’,
Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen in België en aangrenzende gebieden
(12de-19de eeuw), Handelingen van het 13de internationaal colloquium, Spa, 3-5 sept. 1986,
Gemeentekrediet. Historische uitgaven 77, Brussel, 1988, 695-712.
Delahaye, V., ‘ ‘’t is altijd beter wat te lang vertoeft, als wat te vroeg begonst’. Het
voorhuwelijkssparen van dienstboden binnen het Brugse Vrije in de achttiende eeuw’,
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 3, 2006, 54-77.
Delobelle, A., ‘De Denderstreek. Sociologische schets van een historische
ontwikkeling’, Het Land van Aalst, 17, 1965, 45-70.
De Moor, M., Shaw-Taylor, L. en Warde, P. reds., The management of common
land in North West Europe, c. 1500-1850, Corn publications series. Comparative rural
history of the North Sea area 8, Turnhout, 2002.
De Munck, B., Leerpraktijken: economische en sociaal-culturele aspecten van
beroepsopleidingen in Antwerpse ambachtsgilden, 16de-18de eeuw, onuitgegeven
doctoraatsverhandeling, Brussel, 2002.
De Potter, F. en Broeckaert J., Geschiedenis der stad Aalst voorgegaan van eene
historische schets van ’t voormalige Land van Aalst, Geschiedenis van de gemeenten der
provincie Oost-Vlaanderen. 7de reeks 1, Gent, 1873-1876.

408

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Deprez, P., ‘De boeren in de 16de, 17de en 18de eeuw’, Broeckx, J.L., red., Flandria
nostra I, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, 123-165.
Deprez, P., ‘Hypothekaire grondrenten in Vlaanderen gedurende de 18e eeuw’,
Tijdschrift voor geschiedenis, 79, 1966, 142-148.
De Rammelaere, C., ‘De beroepsstructuur van de plattelandse bevolking in
Zuidoost-Vlaanderen gedurende de 18de eeuw’, Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 4,
1959, 225-243.
De Rijck, L., ‘Beleggingen van de gegoede stand van Aalst op het einde van het
ancien regime’, Het Land van Aalst, 21, 1969, 90-97.
De Rijck, L., ‘De gegoede burgerij te Aalst in de Franse tijd’, Het Land van Aalst,
18, 1966, 213-235.
De Rijck, L., ‘Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst’, Handelingen
der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 18, 1964, 39-57.
De Schryver, S., Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de-eeuwse Aalsterse
ambachtswereld. Een prosopografische benadering, onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
Gent, 2002.
De Schryver, S., ‘De Aalsterse ambachten vanuit een sociaal-economische
invalshoek (achttiende eeuw), Het Land van Aalst, 54, 2002, 113-152.
De Smet, G., Bijdrage tot de sociale geschiedenis van het Mechelse ambachtelijke
milieu. Het ambacht van de kramers (1712-1749), onuitgegeven licentiaatsverhandeling,
Leuven, 1982.
De Vlieger-De Wilde, K., ‘Adellijke consumptie en levensstijl. Een
terreinverkenning aan de hand van de huishoudjournalen van Livina de Beer, gravin van
Bergeyck (ca. 1685-1740)’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 1, 2004,
31-52.
De Vlieger-De Wilde, K., Adellijke levensstijl: dienstpersoneel, consumptie en
materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Maria Livina de Beer, graaf en gravin
Van Bergeyck (ca. 1685-1740), Verhandelingen van de koninklijke Vlaamse academie van
België voor wetenschappen en kusten, nieuwe reeks 16, Brussel, 2005.
De Vries, A., ‘Toonbeelden van huiselijkheid of arbeidzaamheid? De iconografie
van de spinster in relatie tot de verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne
Nederlanden’, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 2, 2005, 103-125.
De Vries, J., ‘Between purchasing power and the world of goods: understanding the
household economy in early modern Europe’, Brewer, J. en Porter, R., reds., Consumption
and the world of goods, London, New York, 1993, 85-133.

409

Bibliografie
De Vries, J., ‘De huishoudportemonnee en de spulletjes. Een poging zicht te krijgen
op de gezinshuishouding vanaf de vijftiende eeuw’, Schuurman, A., De Vries, J. en Van
Der Woude, A., reds., Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550-1850,
Amsterdam, 1997, 29-79.
De Vries, J., ‘Economic growth before and after the industrial revolution: a modest
proposal’, Prak, M., ed., Early modern capitalism. Economic and social change in Europe,
1400-1800, Londen, New York, 2001, 177-194.
De Vries, J. en Van Der Woude, A., Nederland, 1500-1815: de eerste ronde van
moderne economische groei, Amsterdam, 1995.
De Vries, J. en Van Der Woude, A., The first modern economy. Succes, failure, and
perseverance of the Dutch economy, 1500-1815, Cambridge, 1997.
De Vries, J., European urbanization 1500-1800, Londen, 1984.
De Vries, J., ‘Great expectations. Early modern history and the social sciences’,
Review: a journal of the Fernand Braudel center for the study of economics, historical
systems and civilizations, 22, 1999, 133-140.
De Vries, J., ‘How did pre-industrial markets function?’, Grantham, G. en
MacKinnon, M., reds., Labour market evolution. The economic history of market
integration, wage flexibility and the employment relation, Londen, New York, 1994, 3963.
De Vries, J., ‘Peasant demand patterns and economic development: Friesland 15501750’, Parker, W.N. en Jones, E.L., reds., European peasants and their markets. Essays in
agrarian economic history, Princeton, 1975, 205-266.
De Vries, J., The Dutch rural economy in the golden age, 1500-1700, New Haven,
Londen, 1974.
De Vries, J., The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750, Cambridge,
1976.
De Vries, J., ‘The industrious revolution and economic growth, 1650-1830’, David,
P. en Thomas, M., reds., The economic future in historical perspective, Oxford, 2003, 4371.
De Vries, J., The industrious revolution: consumer behavior and the household
economy, 1650 to the present, Cambridge, 2008.
De Vries, J., ‘The industrial revolution and the industrious revolution’, The journal
of economic history, 54, 1994, 249-270.
De Vries, J., ‘The transition to capitalism in a land without feudalism’,
Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., reds.,
Peasants into farmers? The
transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th

410

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
century) in light of the Brenner debate, Corn publications series. Comparative rural history
of the North Sea area 4, Turnhout, 2001, 67-84.
De Vries, J., ‘Van zelfvoorziening naar markt. Friese boeren en hun consumptie,
1550-1750’, Schuurman, A., De Vries, J. en Van Der Woude, A., reds., Aards geluk. De
Nederlanders en hun spullen van 1550-1850, Amsterdam, 1997, 81-119.
De Wever, F., ‘Pacht- en verkoopprijzen in Vlaanderen (16de – 18de eeuw).
Bijdrage tot de konjunctuurgeschiedenis tijdens het ancien régime’, Bijdrage tot de
geschiedenis, 59, 1978, 249-272
De Wever, F., ‘Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de achttiende eeuw.
Bijdrage tot de konjunktuurstudie’, Tijdschrift voor geschiedenis, 85, 1972, 180-204.
De Wever, F., ‘Rents and selling prices of land at Zele, sixteenth-eighteenth
century’, Van Der Wee, H. en Van Cauwenberghe, E., reds., Productivity of land and
agricultural innovation in the Low Countries (1200-1800), Belgisch centrum voor
landelijke geschiedenis 55, Gent, Leuven, 1978, 43-63.
Dewulf, D., De private kapitaalmarkt in de 18de eeuw. Een vergelijking tussen de
regio’s Gent en Ieper, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2004.
D’haeseleer, P., ‘De proto-industrialisering van de vlasnijverheid te Erpe-Mere en
Zonnegem (18de – eerste helft 19de eeuw)’, Mededelingen van de heemkundige kring van
Erpe-Mere, 31, 1991, 21-25, 41-46 en 61-71 en 32, 1992, 1-14.
D’haeseleer, P., Proto-industrialisering van de vlasnijverheid in dertien gemeenten
ten westen van Aalst (18e – eerste helft 19e eeuw). Een bijdrage, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Leuven, 1990.
D’haeseleer, P., ‘The linen-market of Alost (1711-1877)’, Aerts, E. en Henau, B.,
reds., Studia historica oeconomica. Liber amicorum Herman van der Wee, Leuven, 1993,
135-143.
Dibbits, H., Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 16501800, Nijmegen, 2001.
Diederiks, H., ‘Horses in the Netherlands at the beginning of the nineteenth
century’, Thompson, F.M.L., red., Horses in European economic history: a preliminary
canter, Reading, 1983, 132-143.
Dierickx, F., Herdersem. Het dorp der meiviskoppen, Herdersem, 1985.
Diderot, D. en d’Alembert, J., Encyclopédie, ou: dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres, Parijs, 1763-1777.
Dobb, M., Studies in the development of capitalism, Londen, 1947.
Duplessis, R., Transitions to capitalism in early modern Europe, Cambridge, 1997.

411

Bibliografie
Dyer, C., ‘The consumer and the market in the late middle ages’, The economic
history review, 42, 1989, 305-327.
Dyer, C., ‘The English medieval village community and its decline’, The journal of
British studies, 33, 407-429.
Earle, P., The making of the English middle class: business, society and family life
in London, 1660-1730, Londen, 1989.
Edgell, S., Veblen in perspective. His life and thought, New York, Londen, 2001.
Elewaut, G., ‘Drinken, eten en overnachten in een herberg. Kleinhandelsprijs en
sociale situering aan de hand van citaten van de primaire herbergfuncties in de Zuidelijke
Nederlanden, 17de-18de eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis, 72, 1989, 27-57.
Elias, N., Het civilisatieproces:
onderzoekingen, Utrecht, 1995.

sociogenetische

en

psychogenetische

Ellis, F., Peasant economics: farm households and agrarian development,
Cambridge, 1990.
Engelen, T., Knotter, A., Kok, J. en Paping, R. ‘Labor strategies of families: an
introduction’, History of the family, 9, 2004, 123-135.
Engelen, T., Kok, J. en Paping, R. ‘The family strategies concept: an evaluation of
four empirical studies’, History of the family, 9, 2004, 239-251.
Epstein, S.R., Freedom and growth. The rise of states and markets in Europe,
1300-1750, Londen, New York, 2000.
Epstein, S.R., ‘Introduction. Town and country in Europe, 1300-1800’, Epstein,
S.R., red., Town and country in Europe, 1300-1800, Cambridge, 2001, 1-29.
Epstein, S.R., red., Town and country in Europe, 1300-1800, Cambridge, 2001.
Everitt, A., ‘The marketing of agriculture produce’, Thirsk, J., red., The agrarian
history of England and Wales, 1500-1640, Cambridge, 1967, 466-592.
Fairchilds, C., ‘Consumption in early modern Europe: a review article’,
Comparative studies in society and history, 35, 1993, 850-858.
Feinstein, C. en Thomas, M., Making history count. A primer for quantitative
methods for historians, Cambridge, 2002.
Fertig, G., ‘The invisible chain: niche inheritance and unequal social reproduction
in preindustrial continental Europe’ The history of the family, 8, 2003, 7-19.
Fontaine, L., ‘Antonio and Shylock: credit and trust in France, c. 1680-c. 1780’,
The economic history review, 54, 2001, 39-57.

412

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Fontaine, L. en Garden, M., ‘Pauvres à crédit: réseaux sociaux, crédit et usure à
Paris au xviiie siècle’, König, A.-L., Lorenzetti, L. en Veyrassat, B., reds., Famille, parenté
et réseaux en Occident (xviie-xxe siècles). Mélanges offerts à Alfred Perrenoud, Genève,
2001, 89-103.
Fontaine, L. en Schlumbohm, J., ‘Household strategies for survival: an
introduction’, Fontaine, L. en Schlumbohm, J., reds., Household strategies for survival
1600-2000: fission, faction and cooperation, International review of social history
supplement 8, Cambridge, 2000, 1-17.
Fontaine, L., History of pedlars in Europe, Cornwall, 1996.
Fontaine, L., ‘La confiance dans les réseaux de financement: les liens de la dette et
l’institutionnalisation du crédit’, Bernoux, Ph. en Servet, J.-M., reds., La construction
sociale de la confiance, Parijs, 1997, 427-436.
Fontaine, L., ‘Pauvreté et crédit en Europe à l’époque moderne’, Servet, J.-M., red.,
Exclusion et liens financiers, Parijs, 1999, 28-43.
Fontaine, L., Postel-Vinay, G., Rosenthal, J.L. en Servais, P., reds., Des personnes
aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe aux XXe siècle en Europe, Louvain
La Neuve, 1997.
Frey, D., ‘Industrious households: survival strategies of artisans in a southwest
German town during the eighteenth and early nineteenth century’, Fontaine, L. en
Schlumbohm, J., reds., Household strategies for survival 1600-2000: fission, faction and
cooperation, International review of social history supplement 8, Cambridge, 2000, 115135.
Gaggio, D., ‘Do social historians need social capital?’, Social history, 29, 2004,
499-513.
Gaublomme, V., ‘Telling van de veestapel te St.-Martens-Lierde in 1785’, Het
Land van Aalst, 4, 1952, 253-255.
Gelderblom, O., ‘Uitdagingen voor de vroegmoderne ondernemersgeschiedenis’,
NEHA-bulletin, 16, 2002, 69-82.
George, D., England in transition. Life and work in the eighteenth century, Londen,
1931.
Ghysens, J., Geschiedenis der straten van Aalst, Groot-Aalst: een geschiedkundige
verhandeling met inventarisatie van zijn straten en gebouwen 1, Aalst, 1986.
Ghysens, J., ‘Vademecum van het beroepsleven te Aalst 1827-1836’, Aalst 1830,
Alostana historische bijdragen 2, Aalst, 1980, 211-358.
Ginsburg, M, ‘Rags tot riches: the second-hand clothes trade 1700-1978’, Costume,
14, 1980, 121-135.

413

Bibliografie
Goossens, M., De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw in
regionaal perspectief, 1812-1846. Een analyse op basis van de ontwikkeling van het
regionaal landbouwproduct, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Leuven, 1989.
Goossens, M., The economic development of Belgian agriculture: a regional
perpsepctive 1812-1846, Studies in Belgian economic history 2, Brussel, 1992.
Greefs, H., Zakenlieden in Antwerpen tijdens de eerste helft van de negentiende
eeuw, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Antwerpen, 2004.
Grenier, J.-Y., L’économie d’ancien régime. Un monde de l’échange et de
l’incertitude, Parijs, 1996.
Grunzweig, A. en Notebaert, A., Inventaire des archives du cadastre du Brabant
avant 1865, Brussel, 1971.
Gullickson, G.L., ‘Agriculture and cottage industry: redefining the causes of protoindustrialization’, The journal of economic history, 43, 1983, 831-850.
Gullickson, G.L., Spinners and weavers of Auffay: rural industry and the sexual
division of labor in a French village, 1750-1850, Cambridge, 1986.
Gutmann, M.P., ‘How do urban and rural industrial populations grow? Migration
and natural increase in Verviers and hits hinterland’, Historiens et populations. Liber
amicorum Etienne Hélin, Louvain-la-Neuve, 1991, 411-440.
Gutmann, M.P. en Leboutte, R., ‘Rethinking protoindustrialization and the family’,
Journal of interdisciplinary history, 14, 1984, 587-607.
Haagen, W., ‘ ‘Uitbuiting door handel’ als verklaringsfactor voor de vertraagde
industrialisering van de linnennijverheid in Vlaanderen’, Handelingen der maatschappij
voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 37, 1983, 215-243.
Hanus, J., Tussen stad en eigen gewin: stadsfinanciën, renteniers en kredietmarkten
in ’s-Hertogenbosch (begin zestiende eeuw), Studies stadsgeschiedenis 1, Amsterdam,
2007.
Hannes, J. en Vanderpijpen, W., ‘Teeltplan, produktie en produktiekosten. De
landbouw in enkele gemeenten van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen (begin
19e eeuw)’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 4, 1973, 67-107.
Harreld, D.J., ‘Trading places. The public and private spaces of merchants in
sixteenth-century Antwerp’, Journal of urban history, 29, 2003, 657-669.
Hermesdorf, B.H.D., De herberg in de Nederlanden: een blik in de
beschavingsgeschiedenis, Assen, 1957.
Hobsbawm, E., red., The invention of tradition, Cambridge, 1984.

414

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Hoffman, P.T., Growth in a traditional society. The French countryside 1450-1815,
Princeton, 1996.
Hoffman, P.T., Postel-Vinay, G. en Rosenthal, J.-L., Des marchés sans prix: une
économie politique du crédit à Paris, 1660-1870, Parijs, 2001.
Hoffman, P.T., Postel-Vinay, G. en Rosenthal, J.-L., ‘Information and economic
history : how the credit market in old regime Paris forces us to rethink the transition to
capitalism’, The American historical review, 104, 1999, 69-94.
Hoffman, P.T., Postel-Vinay, G. en Rosenthal, J.-L., ‘Private credit markets in
Paris, 1690-1840’, The journal of economic history, 52 1992, 293-306.
Holderness, B.A., ‘Credit in a rural community, 1660-1800: some neglected aspects
of probate inventories’, Midland history, 3, 1975, 94-115.
Holderness, B.A., ‘Credit in English rural society before the nineteenth century,
with special reference to the periode 1650-1720’, The agricultural history review, 24,
1976, 97-109.
Holderness, B.A., Pre-industrial England. Economy and society 1500-1750,
Londen, 1976.
Holderness, B.A., ‘The English land market in the eighteenth century: the case of
Lincolnshire’, The economic history review, 27, 1974, 557-576.
Holenstein, A., Bauern zwischen Bauernkrieg und Driessigjährigen Krieg,
München, 1996.
Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., reds., Peasants into farmers? The
transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th
century) in light of the Brenner debate, Corn publications series. Comparative rural history
of the North Sea area 4, Turnhout, 2001,
Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., ‘Restyling the transition from feudalism
to capitalism. Some critical reflections on the Brenner thesis’, Hoppenbrouwers, P. en Van
Zanden, J.L., reds., Peasants into farmers? The transformation of rural economy and
society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the Brenner debate,
Corn publications series. Comparative rural history of the North Sea area 4, Turnhout,
2001, 19-40.
Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., ‘The Brenner debate and its
historiographical fate’, Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., reds., Peasants into
farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle
ages-19th century) in light of the Brenner debate, Corn publications series. Comparative
rural history of the North Sea area 4, Turnhout, 2001, 13-18.
Houston, R. en Snell, K.D.M., ‘Proto-industrialization? Cottage industry, social
change, and industrial revolution’, The historical journal, 27, 1984, 473-492.

415

Bibliografie
Houtman, E., Inventaris van het oud archief van de stad Aalst, Archief- en
bibliotheekwezen in België. Inventarissen 4, Brussel, 1974.
Howell, M., The marriage exchange: property, social place, and gender in cities of
the Low Countries, 1300-1550, Women in culture and society, Chicago, 1998.
Howell, M., Women, production and patriarchy in late medieval cities, Women in
culture and society, Chicago, 1986.
Hufton, O.H., The poor of eighteenth-century France 1750-1789, Oxford, 1974.
Hunt, M.R., The middling sort: commerce, gender and the family in England, 16801790, Berkeley, 1996.
Igual-Pacheco, M. ‘Beeldenstormers in het Land van Aalst’, Het Land van Aalst,
50, 1998, 73-110 en 141-208.
Jambu, J., L’argent dans les campagnes normandes à l’époque moderne: le pays
d’Auge (1550-1726), Parijs, 2000.
Jansen, J.C.G.M., ‘Wilt u koffie of thee? Consumentengedrag in Maastricht in de
achttiende eeuw’, Neha-jaarboek, 60, 1997, 36-68.
Jaspers, L. en Stevens, C., Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het
einde van het Ancien Regime. Een socio-professionele en demografische analyse, Kultureel
jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 23, Gent, 1985.
Jessenne, J.P., ‘Le pouvoir des fermiers dans les villes d’Artois (1770-1848)’,
Annales. Histoire, science sociales, 38, 1983, 702-734.
Kamermans, J.A., Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en
achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit, Afdeling agrarische geschiedenis.
Universiteit Wageningen 39, Wageningen, 1999.
Kint, Ph., Prometheus aangevuurd door Demeter. De economische ontwikkeling
van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850, Amsterdam, 1989.
Kirby, P., Child labour in Britain, 1750-1870, Londen, 2003.
Klep, P.M.M., Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek naar de
ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900, Nijmegen, 1981.
Klep, P.M.M., ‘Urban decline in Brabant: the traditionalization of investments and
labour (1374-1806), Van der Wee, H., red., The rise and decline of urban industries in
Italy and in the Low Countries. (Late middle ages-early modern times), Studies in social
and economic history 1, Leuven, 1988, 261-286.
Klep, P.M.M., ‘Urbanization in a pre-industrial economy: the case of Brabant,
1374-1930’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 7, 1976, 153-168.

416

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Knotter, A., ‘Problems of the ‘family economy’: peasant economy, domestic
production and labour markets in pre-industrial Europe’, Prak, M., red., Early modern
capitalism. Economic and social change in Europe, 1400-1800, Londen, New York, 2001,
135-161.
Krausman Ben-Amos, I., ‘Reciprocal bonding: parents and their offspring in early
modern England’, Journal of family history, 25, 2000, 291-312.
Kriedte, P., Eine Stadt am seidenen Faden. Haushalt, Hausindustrie und soziale
Bewegung in Krefeld in der Mitte des 19 Jahrhunderts, Göttingen, 1991.
Kriedte, P., Medick, H. en Schlumbohm, J., Industrialization
industrialization. Rural industry in the genesis of capitalism, Cambridge, 1981.

before

Kriedte, P, Peasants, landlords and merchant capitalists. Europe and the world
economy, 1500-1800, Leamington Spa, 1983.
Kümin, B., ‘Useful to have, but difficult to govern. Inns and taverns in early
modern Bern and Vaud’, Journal of early modern history, 3, 1999, 153-175.
Kuppens, F., ‘De toute sorte de merchandises et autres bagatelles’. Marskramers
voor de Geheime Raad (1752-1786), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 2002.
Kussmaul, A., Servants in husbandry in early modern England, Cambridge, 1981.
Labrousse, C.E., La crise de l’économie française à la fin de l’ancien régime et au
début de la révolution, Parijs, 1943.
Lamarcq, D., ‘Een kwantitatieve benadering van de arbeidsparticipatie in de
vlassector. Het Land van Aalst (1738-1820)’, Handelingen der maatschappij voor
geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 36, 1982, 139-177.
Lambrecht, T., Een grote hoeve in een klein dorp. Relaties van arbeid en pacht op
het Vlaamse platteland in de 18de eeuw, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis
122, Historische economie en ecologie, Gent, 2002.
Lambrecht, T., Krediet en de Vlaamse rurale economie tijdens de 18de eeuw,
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Gent, 2007.
Lambrecht, T., ‘Reciprocal exchange, credit and cash: agricultural labour markets
and local economies in the southern Low Countries during the eighteenth century’,
Continuity and change, 18, 2003, 237-261.
Lambrecht, T. ‘Slave to the wage? Het dienstpersoneel op het platteland in
Vlaanderen (16de-18de eeuw)’, Oost-Vlaamse zanten. Tijdschrift voor volkscultuur in
Vlaanderen, 76, 2001, 32-48.
Leenders, G., ‘De beroepsstructuur op het platteland tussen Antwerpen en Brussel
(1702-1846)’, Craeybeckx, J. en Daelemans, F., reds., Bijdragen tot de geschiedenis van
Vlaanderen en Brabant. Sociaal en economisch 1, Brussel, 1983, 167-228.

417

Bibliografie

Lemire, B., ‘Consumerism in preindustrial and early industrial England: the trade in
secondhand clothes’, Journal of British studies, 27, 1988, 1-24.
Lemire, B., ‘Peddling fashion: salesman, pawnbrokers, tailors and thieves and the
second-hand clothes trade in England, c. 1700-1800’, Textile history, 22, 1991, 67-82.
Lemire, B., ‘Second-hand beaux and ‘red-armed belles’: conflict and the creation of
fashions in England, c. 1660-1800’, Continuity and change, 15, 2000, 391-417.
Lemire, B., ‘Shifting currency: the culture and economy of the secondhand trade in
England, c. 1600-1850’, Palmer, A. en Clark, H., reds., Old clothes, new looks:
secondhand fashion, Oxford en New York, 2005, 29-48.
Lemire, B., ‘The theft of clothes and popular consumerism in early modern
England’, Journal of social history, 24, 1990, 255-276.
Libbrecht, G., Materiële cultuur in het 18de-eeuwse Aalst. Een verkenning op het
terrein van slaapcultuur, eet- en drinkcultuur, keukengerei, meubilair, decoratie, hygiëne,
verwarming en verlichting, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Brussel, 1997.
Limberger, M., ‘Early forms of proto-industries in the backyard of Antwerp? The
Rupel area in the fifteenth and sixteenth centuries’, Blondé, B., Vanhaute, E. en Galand,
M., reds., Labour and labour markets between town and countryside (middle ages – 19th
century), Corn publications series. Comparative rural history of the North Sea area 6,
Turnhout, 2001, 158-173.
Lindemans, P., Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen, 1994.
Lindemans, P., ‘Hophandel in de 17e eeuw’, Eigen schoon en de Brabander, 22,
1939, 94-95.
Lindemans, P., ‘Uit het memorieboek van Jacobus Timmermans pachter te
Oetingen’, Eigen schoon en de Brabander, 13, 1930-1931, 282-284.
Lindert, P. H., ‘Probates, prices and pre-industrial living standards’, Baulant, M.,
Schuurman, A. en Servais, P., reds., Inventaires après-décès et ventes de meubles. Apports
à une histoire de la vie économique et qoutidienne (XIVe-XIX siècle), Louvain-la-Neuve,
1988, 171-180.
Lippeveld, L., Bijdragen tot de sociale geschiedenis van het Turnhoutse
kramersambacht (1734-1755), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1983.
Lis, C. en Soly, H., Poverty and capitalism in pre-industrial Europe, Brighton,
1979.
Long, J., ‘Rural-urban migration and socioeconomic mobility in Victorian Britain’,
The journal of economic history, 65, 2005, 1-35.

418

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Mannaert, D., Bijdrage tot de geschiedenis van de stad Aalst tijdens de crisisjaren
1840-1850, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2002.
Matchette, A., ‘To have and have not: the disposal of household furnishings in
Florence’, Renaissance studies, 20, 2006, 701-716.
McCraken, G., Culture and consumption. New approaches to the symbolic
character of consumer goods and activities, Bloomington, 1998.
McCraken, G., ‘The history of consumption: a literature review and consumer
guide’, Journal of consumer policy, 10, 1987, 139-165.
McKendrick, N., Brewer, J. en Plumb, J., reds., The birth of a consumer society,
Londen, 1982.
Medick, H., ‘The proto-industrial family economy: the structural function of
household and family during the transition from peasant society to industrial capitalism’,
Social history, 3, 1976, 291-315.
Medick, H., ‘Une culture de la consideration. Les vetements et leur couleur a
Laichingen entre 1750 et 1820’, Annales. Histoire, sciences sociales, 50, 1995, 753-774.
Medick, H., Weben und Überleben in Laichtingen 1650-1900: Lokalgeschichte als
Allgemeine Geschichte, Göttingen, 1996.
Meert, D., Alfabetisch repertorium van de families te Erembodegem 1591-1880,
Erembodegem, 1999.
Meert, D., Gezinstoestand te Erembodegem tussen 1731 en 1765, s.l., s.d.
Meijers, E.M., Het ligurische erfrecht in de Nederlanden, III, Haarlem, 1936.
Mendels, F., ‘Agriculture and peasant industry in eighteenth-century Flanders’,
Parker, W.N. en Jones, E.L., reds., European peasants and their markets. Essays in
agrarian economic history, Princeton, 1975, 179-204.
Mendels, F., Industrialization and population pressure in eighteenth-century
Flanders, New York, 1981.
Mendels, F. ‘Proto-industrialization: the first phase of the industrialization process’,
The journal of economic history, 32, 1972, 241-261.
Mertens, R., ‘Het notitie boek van Henricus Vierendeels Borch Lombeek (17791854)’, Eigen schoon en de Brabander, 15, 1932-1933, 22-29 en 56-63.
Meuvret, J., ‘Circuits d’échanges et travail rural dans la France du XVIIe siècle’,
Meuvret, J., Études d'histoire économique: recueil d'articles, Cahiers des annales 32,
Parijs, 1971, 139-150.

419

Bibliografie
Meuvret, J., Études d'histoire économique: recueil d'articles, Cahiers des annales
32, Parijs, 1971.
Mohrmann, R.E., ‘Objekte der Alltagskultur. Konkurrirende Materialien und
soziale Hierarchien in der Stadt Braunschweig in der frühen Neuzeit’, Baulant, M.,
Schuurman, A. en Servais, P. reds., Inventaires après-décès et ventes de meubles. Apports
à une histoire de la vie économique et qoutidienne (XIVe-XIX siècle), Louvain-la-Neuve,
1988, 181-195.
Montenach, A., ‘Du marché ideal aux marchés réels: les formes du contrôle et de
l’échange dans le cadre des marches alimentaires lyonnais au XVIIe siècle’, Cavaciocchi,
S., red., Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee, secc. 13-18: atti della
‘Trentaduesima settimana di studi’, 8-12 maggio 2000, Pubblicazione: serie 2: atti delle
‘Settimane di studio’ e altri convegni. Istituto di storia economica F. Datini 32, Firenze,
2001, 933-944.
Mooers, C., The making of bourgeois Europe: absolutism, revolution, and the rise
of capitalism in England, France and Germany, Londen, 1991.
Moriceau, J.-M. en Postel-Vinay, G., Ferme, entreprise, famille: grande
exploitation et changements agricoles: les Chartier (XVIIe-XIXe siècles), Éditions de
l’école des hautes études en sciences sociales, Parijs, 1992.
Moriceau, J.-M., Les fermiers de l’Île-de-France: L’ascension d’un patronat
agrricole (Xve-XVIIIe siècles), Parijs, 1994.
Morsa, D., ‘De sociale geschiedenis van de steden in de Zuidelijke Nederlanden en
het prinsbisdom Luik van de 13de tot de 19de eeuw’, Het tijdschrift van het
Gemeentekrediet, 47, 1993, 37-59.
Morsa, D., ‘L’urbanisation de l’espace belge (1500-1800)’, Aerts, E., Henau, B. en
Van Uytven, R., reds., Studia historica oeconomica. Liber amicorum Herman Van der
Wee, Leuven, 1993, 199-220.
Muchembled, R., ‘De orde van de gebaren. Een sociale geschiedenis van de
sensibiliteit tijdens het ancien régime in Frankrijk’, Bremmer, J. en Roodenburg, H., reds.,
Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot heden, Nijmegen, 1993, 145-170.
Muchembled, R., De uitvinding van de monderne mens: collectief gedrag, zeden,
gewoonten en gevoelswereld van de middeleeuwen tot de Franse revolutie, Amsterdam,
1991.
Muchembled, R., ‘Omgangsvormen en rituelen’, Van Der Stock, J., red., Stad in
Vlaanderen. Cultuur en maatschappij 1477-1795, Brussel, 1991, 93-108.
Mui, H-C. en Mui, L., Shops and shopkeeping in eighteenth-century England,
Kingston, 1989.
Muldrew, C., ‘ ‘A mutual assent of her mind’? Women, debt, litigation and contract
in early modern England’, History workshop journal, 55, 2003, 47-71.

420

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Muldrew, C. en King, S., ‘Cash, wages and the economy of makeshifts in England,
1650-1800’, Scholliers, P. en Schwarz, L., reds., Experiencing wages. Social and cultural
aspects of wage forms in Europe since 1500, New York, Oxford, 2003, 155-180.
Muldrew, C., ‘ ‘Hard food for Midas’: cash and its social value in early mordern
England’, Past and present, 78, 2001, 78-120.
Muldrew, C., ‘Interpreting the market: the ethics of credit and and community
relations in early modern England’, Social history, 18, 1993, 136-184.
Muldrew, C., ‘The currency of credit and personality: belief, trust, and the
economics of reputation in early modern English society’, Fontaine, L., Postel-Vinay, G.,
Rosenthal, J.L. en Servais, P., reds., Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du
crédit du XVIe aux XXe siècle en Europe, Louvain La Neuve, 1997, 58-79.
Muldrew, C., The economy of obligation. The culture of credit and social relations
in early modern England, Hampshire, New York, 1998.
Munro, J., ‘Spanish Merino wools and the nouvelles draperies: an industrial
transformation in the late-medieval Low Countries’, The economic history review, 58,
2005, 431-484.
Munro, J., ‘The anti-red shift – to the dark side: colour changes in Flemish luxury
woollens, 1300 - 1550’, Medieval clothing and textiles, 3, 2007, 55-95.
Munro, J., ‘The ‘new institutional economics’ and the changing fortunes of fairs in
medieval and early modern Europe: the textile trades, warfare, and transaction costs’,
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 88, 2001, 1-47.
Murray, J.M., Bruges, cradle of capitalism, 1280-1390, Cambridge, 2005.
Nijboer, H., ‘Fashion and the early modern consumer evolution. A theoretical
exploration and some evidence from seventeenth century Leeuwarden’, Blondé, B., Briot,
E., Coquery, N. en Van Aert, L., reds., Retailers and consumer changes in early modern
Europe. England, France, Italy and the Low Countries, Collection perspectives historiques
14, Tours, 2005, 25-26.
Oberpenning, H., ‘Neue Forschungen zum Handel der Tödden: Ein Arbeitsbericht’,
Reininghaus, W., red., Wanderhandel in Europa. Beiträge zur wissenschaftlichen Tagung
in Ibbenbüren, Mettingen, Recke und Hopsten vom 9.-11. Oktober 1992, Untersuchungen
zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte 11, Dortmund 1993, 55-65.
Ogilvie, S.C., A bitter living. Women, markets, and social capital in early modern
Germany. Oxford, 2003.
Ogilvie, S.C. en Cerman, M., reds., European proto-industrialization, Cambridge,
1996.

421

Bibliografie
Ogilvie, S.C. en Cerman, M., ‘Proto-industrialization, economic development and
social change in early modern Europe’, Ogilvie, S.C. en Cerman, M., reds., European
proto-industrialization, Cambridge, 1996, 227-239.
Ogilvie, S.C. en Cerman, M., ‘The theories of proto-industrialization’, Ogilvie, S.C.
en Cerman, M., reds., European proto-industrialization, Cambridge, 1996, 1-11.
Overton, M., Agricultural revolution in England: the transformation of the
agrarian economy, 1500-1850, Cambridge, 1996.
Overton, M., ‘English probate inventories and the measurement of agricultural
change’, Afdeling agrarische geschiedenis bijdragen. Universiteit Wageningen, 23, 1980,
205-215.
Overton, M., ‘Estimating crop yields from probate inventories: an example from
East Anglia, 1585 – 1735’, The journal of economic history, 39, 1979, 363-378.
Overton, M., ‘Probate inventories and the reconstruction of agricultural
landscapes’, Reed, M., red., Discovering past landscape, Londen, 1984, 167-94.
Overton, M., Whittle, J., Dean, D. en Hann, A., Production and consumption in
English households, 1600-1750, Londen en New York, 2004.
Pennell, S., ‘Consumption and consumerism in early modern England’, Historical
journal, 42, 1999, 549-564.
Pfister, U., ‘A general model of proto-industrial growth’, Leboutte, R., red., Protoindustrialisation. Recherches récentes et nouvelles perspectives, Mélanges en souvenir de
Franklin Mendels, Genève, 1996, 73-92.
Pfister, U., ‘Die protoindustrielle Hauswirtschaft im Kanton Zürich des 17. und 18.
Jahrhunderts’, Hesse, K., Homburg H., Pfister, U., e.a., reds., Zur Geschichte der
Ökonomik der Privathaushalte, Schriften des Vereins für Socialpolitik. Gesellschaft für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 207, Berlijn, 1991, 71-108.
Pfister, U., ‘Exit, voice and loyalty: parent-child relations in the proto-industrial
household economy (Zürich, 17th-18th centuries)’, History of the family, 9, 2004, 401-423.
Pfister, U., ‘Le petit crédit rural en Suisse aux XVIe-XVIIIe siècles’, Annales.
Histoire, sciences sociales, 49, 1994, 1339-1357.
Pfister, U., ‘Proto-industrialization in Switzerland’, Ogilvie, S.C. en Cerman, M.,
reds., European proto-industrialization, Cambridge, 1996, 137-154.
Pfister, U., ‘Proto-industrielles Wachstum: ein theoretisches Modell’, Jahrbuch für
Wirtschaftsgeschichte, 2, 1998, 21-47.
Pfister, U., ‘Rural land and credit markets, the permanent income hypothesis and
proto-industry: evidence from early modern Zurich’, Continuity and change, 22, 2007,
489-518.

422

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Pfister, U. ‘The proto-industrial household economy: toward a formal analysis’,
Journal of family history, 17, 1992, 201-232.
Pfister, U., ‘Women’s bread - men’s capital: the domestic economy of small textile
entrepreneurs in rural Zürich in the 17th and 18th centuries’, History of the family, 6, 2001,
147-166.
Pfister, U. ‘Work roles and family structure in proto-industrial Zürich’, Journal of
interdisciplinary History, 20, 1989, 83-105.
Poitrineau, A., ‘Les colporteurs d’autrefois en France’, Reininghaus, W., red.,
Wanderhandel in Europa. Beiträge zur wissenschaftlichen Tagung in Ibbenbüren,
Mettingen, Recke und Hopsten vom 9.-11. Oktober 1992, Untersuchungen zur Wirtschafts-,
Sozial- und Technikgeschichte 11, Dortmund 1993, 73-80.
Prahalad, C.K. en Hammond, A., ‘Big picture: serving the world's poor, profitably’,
Harvard business review, 80, september 2002, 48-59.
Prahalad, C.K. en Hart, S., ‘Strategy and competition. The fortune at the bottom of
the pyramid’, Strategy and business, 26, 2002, 54-67.
Prahalad, C.K., The fortune at the bottom of the pyramid. Eradicating poverty
through profits, Upper Saddle River, 2005.
Prak, M., ‘Early modern capitalism: an introduction’, Prak, M., red., Early modern
capitalism. Economic and social change in Europe, 1400-1800, Londen, New York, 2001,
1-21.
Poulot, D., ‘Une nouvelle histoire de la culture matérielle?’, Revue d’histoire
moderne et contemporaine, 44, 1997, 344-357.
Putnam, R., Making democracy work: civic traditions in modern Italy, Princeton,
1993.
Raats, J., De kijk van de Belgische volksvertegenwoordigers op de ‘Ellende der
Vlaanders’. Analyse van de parlementaire debatten over de crisis in de vlasnijverheid
1840-1850, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2003.
Reilly, W.J., The law of retail gravitation, New York, 1931.
Reith, R., ‘Recycling im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit – eine
Materialsammlung’, Frühneuzeit-Info, 14, 2003, 47-65.
Reynolds, G., The later paintings and drawings of John Constable, New Haven,
1984.
Robijns, L., ‘Bijdrage tot de studie van de Aalsterse wandtapijtwevers’, Alostana,
1, 1978, 33-127.

423

Bibliografie
Rooijakkers, G., ‘Opereren op het snijpunt van culturen. Middelaars en media in
Zuid-Nederland’, te Boekhurst P., Burke, P., en Frijhoff, W., reds., Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850. Een historisch-antropologisch perspectief, Heerlen,
1992, 245-283.
Sabbe, E., De Belgische vlasnijverheid. Deel 1. De Zuidnederlandse vlasnijverheid
tot het verdrag van Utrecht (1713), Kortrijk, 1975.
Sabbe, E., De Belgische vlasnijverheid. Deel 2. Van het verdrag van Utrecht (1713)
tot het midden van de XIXe eeuw, Kortijk, 1975.
Sabean, D.W., Kinship in Neckarhausen, 1700-1870, Cambridge, 1998.
Sabean, D.W., Property, production and family in Neckarhausen, 1700-1870,
Cambridge, 1997.
Sacré, M., ‘Uit het dagboek van Judocus De Keyser’, Eigen schoon en de
Brabander, 17, 1934, 82-87, 318-327 en 360-364.
Saenen, M., Bijdrage tot de sociale studie van het Leuvens ambachtelijke milieu:
het kramersambacht (1725-1795), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1985.
Sanderson, E., ‘Nearly new: the second-hand clothing trade in eighteenth century
Edinburgh’, Costume, 21, 1997, 38-48.
Scamell, L., ‘Town versus country: the property of everyday consumption in the
late seventeenth and early eighteenth centuries’, Stobart, J. en Owens, A., reds., Urban
fortunes: property and inheritance in town, 1700-1900, Aldershot, 2000, 26-49.
Schellekens, J., ‘Poverty and family size in two eighteenth-century Dutch villages’,
Continuity and change, 10, 1995, 199-214.
Schelstraete, C., Kintaert, H. en De Ruyck, D., Het einde van de
onveranderlijkheid. Arbeid, bezit en woonomstandigheden in het Land van Nevele tijdens
de 17e en de 18e eeuw, Nevele, 1986.
Schlumbohm, J., ‘Labour in proto-industrialization: big questions and microanswers’, Prak, M., red., Early modern capitalism. Economic and social change in Europe,
1400-1800, Londen, New York, 2001, 125-134.
Schlumbohm, J., Lebensläufe, Familien, Höfe: Die Bauern und Heuersleute des
Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650-1860, Göttingen,
1994.
Schlumbohm, J., ‘ ‘Proto-industrialization’ as a research strategy and a historical
period – a balance-sheet’, Ogilvie, S.C. en Cerman, M., reds., European protoindustrialization, Cambridge, 1996, 12-22.

424

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Schuurman, A., ‘Aards geluk. Consumptie en de moderne samenleving’,
Schuurman, A., De Vries, J. en Van Der Woude, A., reds., Aards geluk .De Nederlanders
en hun spullen van 1550-1850, Amsterdam, 1997, 11-27.
Schuurman, A., ‘De ontwikkeling van woning en huisraad op het Zuid-Nederlandse
platteland in de achttiende en negentiende eeuw’, Schuurman, A., De Vries, J. en Van Der
Woude, A., reds., Aards geluk .De Nederlanders en hun spullen van 1550-1850,
Amsterdam, 1997, 161-178.
Schuurman, A., Materiële cultuur en levensstijl. Een onderzoek naar de taal der
dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen,
Oost-Brabant, Afdeling agrarische geschiedenis. Universiteit Wageningen 30,
Wageningen, 1989.
Schuurman, A., ‘Probate inventories: research issues, problems and results’, Van
Der Woude, A. en Schuurman, A., reds., Probate inventories. A new source for the
historical study of wealth, material culture and agricultural development, Afdeling
agrarische geschiedenis. Universiteit Wageningen 23, Wageningen, 1980, 19-31.
Schuurman, A., ‘Probate inventory research: opportunities and drawbacks’,
Baulant, M., Schuurman, A. en Servais, P., reds., Inventaires après-décès et ventes de
meubles. Apports à une histoire de la vie économique et qoutidienne (XIVe-XIX siècle),
Louvain-la-Neuve, 1988, 19-28.
Schuurman, A., ‘Some reflections on the use of probate inventories as a source for
the study of the material culture of the Zaanstreek in the nineteenth century’, Van Der
Woude, A. en Schuurman, A. reds., Probate inventories. A new source for the historical
study of wealth, material culture and agricultural development, Afdeling agrarische
geschiedenis. Universiteit Wageningen 23, Wageningen, 1980, 177-189.
Sen, A., Commodities and capabilities, Amsterdam, 1985.
Sen, A., Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation, Oxford,
1981.
Sen, A., ‘The living standard’, Oxford economic papers, 36, 1984, 74-90.
Sen, A., ‘The standard of living’, Hawthorn, G., red., The standard of living,
Cambridge, 1987, 1-38.
Segers, Y., Economische groei en levensstandaard. Particuliere consumptie en
voedselverbruik in Belgie, 1800-1913, Leuven, 2003.
Segers, Y. en Van Molle, L., reds., Leven van het land. Boeren in België 17502000, Leuven, 2004.
Servais, P., ‘Industries rurales et structures agraires: le cas de l’Entre-Vesdre-etMeuse aux xviiiième et xixième siècles’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis,
13, 1982, 179-206.

425

Bibliografie
Servais, P., La rente constituée dans le ban de Herve au 18e siècle,
Gemeentekrediet. Historische uitgaven 62, Brussel, 1982.
Servais, P., ‘Structures agraires du Limbourg et des pays d’Outres-Meuse du
xviiième au xixième siècle’, Annales.Economies, sociétés, civilisations, 37, 1982, 303-319.
Shammas, C., The pre-industrial consumer in England and America, Oxford, 1990.
Slater, D., Consumer culture and modernity, Cambridge, 1997.
Smail, J., The origins of middle-class culture. Halifax, Yorkshire, 1660-1780,
Londen, 1994.
S.N., ‘Uit oude memorieboeken’, Eigen schoon en de Brabander, 13, 1930-1931,
282.
Soens, T., ‘Polders zonder poldermodel. Een onderzoek naar de rol van inspraak en
overleg in de waterstaat van de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte (150-1600)’,
Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 4, 2006, 3-36.
Soly, H., ‘Grondspeculatie en kapitalisme te Antwerpen in de 16e eeuw’,
Economisch en sociaal tijdschrift, 27, 1973, 291-302
Soly, H., ‘Materiële cultuur in de 18de eeuw: een terreinverkenning’, Oost-Vlaamse
zanten, 63, 1988, 3-15.
Soly, H., ‘Social aspects of structural changes in the urban industries of eighteenthcentury Brabant and Flanders’, Van der Wee, H., red., The rise and decline of urban
industries in Italy and in the Low Countries. (Late middle ages-early modern times),
Studies in social and economic history 1, Leuven, 1988, 241-260.
Spufford, M., The great reclothing of rural England. Petty Chapman and their
wares in the seventeenth century, Londen, 1984.
Spufford, M., ‘The limitations of the probate inventory’, Chartres, J. en Hey, D.,
reds., English rural society, 1500-1800. Essays in honour of Joan Thirsk, Cambridge, New
York, Port Chester, Melborne en Sydney, 1990, 139-174.
Spufford, P., ‘Les liens du crédit au village dans l’Angleterre du XVIIe siècle’,
Annales. Histoire, sciences sociales, 49, 1994, 1359-1373.
Spufford, P., ‘Long-term rural credit in sixteenth- and seventeenth-century
England: the evidence of probate accounts’, Arkell, T., Evans, N en Goose, N., reds., When
death do us part. Understanding and intertpreting the probate records of early modern
England, Oxford, 2000, 213-228.
Sreenivasan, G., The peasants of Ottobeuren, 1487-1726, Cambridge, 2004.
Stabel, P., De kleine stad in Vlaanderen: bevolkingsdynamiek en economische
functies van de kleine en secundaire stedelijke centra in het Gentse kwartier (14de – 16de

426

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
eeuw), Verhandelingen van de koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen en
kunsten. Klasse der letteren 156, Brussel, 1995.
Stabel, P., ‘Demography and hierarchy: the small towns and the urban network in
sixteenth-century Flanders’, Clark, P., red., Small towns in early modern Europe,
Cambridge, 1995, 206-228.
Stabel, P., ‘De-urbanization and urban decline in Flanders (16th and 18th
centuries): disintegration of an urban system?’, McCabe, D., red., European urbanisation,
social structure and problems between the eighteenth and twentieth century, Leicester,
1995, 87-108.
Stabel, P., ‘ ‘Dmeeste, oirboirlixste ende proffitelixste let ende neringhe’. Een
kwantitatieve benadering van de lakenproductie in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne
Vlaanderen’, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent,
51, 1997, 113-153.
Stabel, P., Dwarfs among giants. The Flemish urban network in the late middle
ages, Studies in urban social, economic and political history of the medieval and modern
Low Countries 8, Leuven, 1997.
Stabel, P., ‘From the market to the shop. Retail and urban space in late medieval
trade’, Blondé, B., Stabel, P., Stobart, J. en Van Damme, I., reds., Buyers and sellers.
Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Studies in European
urban history (1100-1800) 9, Turnhout, 2006, 79-108.
Stabel, P., ‘Het grondbezit van stedelingen op het platteland. Enkele bedenkingen
bij het onderzoek in het graafschap Vlaanderen in de late Middeleeuwen’, Handelingen
van de geschiedenis en oudheidkundige kring van Oudenaarde van zijn kastelnij en van
den lande tusschen Maercke en Ronne, 42, 2005, 11-30.
Stabel, P., ‘Markets and retail in the cities of the late medieval Low Countries.
Economic networks and socio-cultural display’, Cavaciocchi, S., red., Fiere e mercati nella
integrazione delle economie europee, secc. 13-18: atti della ‘Trentaduesima settimana di
studi’, 8-12 maggio 2000, Pubblicazione: serie 2: atti delle ‘Settimane di studio’ e altri
convegni. Istituto di storia economica F. Datini 32, Firenze, 2001, 797-817.
Stabel, P., ‘Markt en hinterland: de centrale functies van de kleinere steden in
Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijd’, Het stedelijk
netwerk in België in historisch perspectief (1350-1850). Een statistische en dynamische
benadering, Gemeentekrediet. Historische uitgaven 86, Brussel, 1992, 341-364.
Stabel, P., ‘Negotiating value: the ethics of market behaviour and price formation
in the late medieval Low Countries’, Boone, M. en Howell, M., reds., In but not of the
market: movable goods in the late medieval and early modern economy, Koninklijke
Vlaamse academie van België voor wetenschappen en kunsten, Brussel, 2007, 53-69.
Stabel, P. ‘Schippers, wagenvoerders en kruiers. De organisatie van de stedelijke
vervoersector in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen’, Bijdragen tot de geschiedenis, 82,
1999, 159-185.

427

Bibliografie

Stabel, P., ‘Town and countryside in the Southern Low Countries in the late 15th –
early 19th century. Preliminary reflections upon changing relations in a pre-industrial
economy’, Ni Neill, R., red., Town and countryside in Western Europe from 1500-1939,
Leicester, 1996, 1-27.
Stearns, P.M., ‘Stages of consumerism: recent work on the issues of periodization’,
Journal of modern history, 69, 1997, 102-117.
Steegen, E., Een winkel in de buurt? Kleinhandel en kleinhandelaren in Maastricht,
1680-1805, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Brussel, 2005.
Steegen, E., ‘Eighteenth-century Maastricht shopkeepers and their hinterland
customers’, Blondé, B., Stabel, P., Stobart, J. en Van Damme, I., reds., Buyers and Sellers.
Retail circuits and practices in medieval and early modern Europe, Studies in European
urban history (1100-1800) 9, Turnhout, 2006, 315-329.
Steegen, E., ‘Kleinhandel en kramers. De verkoop van genotsmiddelen in
Maastricht in de achttiende eeuw’, Neha-jaarboek, 61, 1998, 163-195.
Steegen, E., Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te
Maastricht in de vroegmoderne tijd, Maaslandse monografieën 69, Hilversum, 2006.
Stobart, J., en Ham, A., ‘Retailing revolution in the eighteenth century: evidence
from north-west England’, Business history, 46, 2004, 171-194.
Strijpens, H., Aalsterse fundamenten. Deel 1. De achttiende eeuw, Aalst, 2002.
Sullivan, C., The rhetoric of credit, merchants in early modern writing, Londen,
2002.
Sweezy, P., The theory of capitalist development: principles of Marxian political
economy, Londen, 1946.
Theibault, J., ‘Town, countryside, and proto-industrialization in early modern
Europe’, Journal of interdisciplinary history, 29, 1998, 263-272.
Theys, C., ‘Het memorieboek van Jan Torfs’, Eigen schoon en de Brabander, 34,
1951, 48-56 en 91-95.
Theys, C., ‘Uit het familieboek van Gillis Winderickx (Dworp, 18e eeuw)’, Eigen
schoon en de Brabander, 26, 1943, 56-59.
Thijs, A.K.L., ‘Bij de geboorte van een mythe: de ‘relatieve voorspoed’ van de
Vlaamse plattelandsbevolking tijdens de periode van de proto-industrialisering’, Bijdragen
tot de geschiedenis 65, 1982, 167-177.
Thijs, A.K.L., ‘ ‘Liever stellingen bouwen dan argumenteren over feitelijkheden’:
een valse antithese’, Bijdragen tot de geschiedenis, 66, 1983, 78-79.

428

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Thijs, A.K.L., Van ‘werkwinkel’ tot ‘fabriek’. De textielnijverheid te Antwerpen
(einde 15de – begin 19de eeuw), Gemeentekrediet. Historische uitgaven 69, Brussel, 1987.
Thirsk, J., Economic policy and projects: the development of a consumer society in
early modern England, Oxford, 1978.
Thoen, E., ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution. The Flemish
countryside and the transition to capitalism (Middle Ages-19th century)’, Hoppenbrouwers,
P. en Van Zanden, J.L., reds., Peasants into farmers? The transformation of rural
economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in light of the
Brenner debate, Corn publications series. Comparative rural history of the North Sea area
4, Turnhout, 2001, 102-157.
Thoen, E., ‘De twee gezichten van de Vlaamse landbouw en het probleem van de
Wüstungen. Middeleeuwen-moderne tijden’, Art, J. en François, L., reds., Docendo
discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo, Gent, 1999, 75-84.
Thoen, E. en Lachaert, P.J., ‘ ‘Social agro-systems’ reflected in landscapes. The
example of ‘inland Flanders’ in the late middle ages and the early modern period’, XIV
international economic history congress, onuitgegeven paper, Helsinki, 2006.
Thoen, E. en Soens, T., ‘The family or the farm: a Sophie’s choice? The late
medieval crisis in the former county of Flanders’, Drendel, J., red., Postan – Duby: le
destin d’un paradigme. Peut-on comprendre les crises économique de la fin du moyen âge
sans le modèle malthusien?, Leiden, ter perse.
Thoen, E. en Soens, T., ‘The social and economic impact of central government
taxation on the Flemish countryside (end 13th-18th centuries)’, Cavaciocchi, S., red., La
fiscalità nell’economia Europea secc. XIII-XVIII: atti della ‘Trentanovesima settimana di
studi’, 22-26 aprile 2007, Pubblicazione: serie 2: atti delle ‘Settimane di studio’ e altri
convegni. Istituto internazionale di storia economica F. Datini 39, Firenze, 2008, 957-971.
Thoen, E. en Soens, T., ‘Van landschapsgeschiedenis naar ecologische
geschiedenis. Waterbeheer in de Vlaamse kustvlakte in de late middeleeuwen en het ancien
régime’, Jaarboek voor ecologische geschiedenis, 6, 2001, 1-24.
Thoen, E. en Vanhaute E., ‘Handwerkers en peerdsboeren. De Vlaamse bouw op
grote en kleine bedrijven in het midden van de 19de eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis,
83, 2000, 61-89.
Thoen, E. en Vanhaute, E., ‘The ‘Flemish Husbandry’ at the edge: the farming
system on small holdings in the middle of the 19th century’, Van Bavel, B. en Thoen, E.,
reds., Land productivity and agro-systems in the North Sea Area. Middle ages – 20th
century. Elements for comparison, Corn publications series. Comparative rural history of
the North Sea area 2, Turnhout, 1999, 271-296.
Thoen, E., Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late
middeleeuwen en het begin van de moderne tijden. Testregio: de kasselrijen van
Oudenaarde en Aalst (eind 13de – eerste helft 16de eeuw), Belgisch centrum voor landelijke
geschiedenis 90, Gent, 1988.

429

Bibliografie

Thoen, E., ‘ ‘Social agrosystems’ as an economic concept to explain regional
differences. An essay taking the former couty of Flanders as an example (Middle Ages-19th
century)’, Van Bavel, B. en Hoppenbrouwers, P., reds., Landholding and land transfer in
the North Sea Area (late Middle Ages-19th century), Corn publications series. Comparative
rural history of the North Sea area 5, Turnhout, 2004, 47-66.
Thoen, E., ‘The rural history of Belgium in the middle ages and the ancien régime’,
Thoen, E. en Van Molle, L., reds., Rural history in the North Sea area: an overview of
recent research, middle ages - twentieth century, Corn publications series. Comparative
rural history of the North Sea area 1, Turnhout, 2006, 177-214.
Thoen, E., ‘Transitie en economische ontwikkeling in de Nederlanden met de
nadruk op de agrarische maatschappij’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 28, 2002,
147-174.
Torfs, E., ‘Uit het familieboek van de Perre’, Eigen schoon en de Brabander, 32,
1949, 367-368.
Torfs, E., ‘Wetenswaardigheden over het maaldersgeslacht Van De Putte te
Essene’, Eigen schoon en de Brabander, 13, 1930, 211-221.
Thorner, D., Chayanov, A.V. en Shanin, T., reds., A. V. Chayanov on the theory of
peasant economy, Manchester, 1986.
Thorner, D. en Chayanov, A.V., reds., The theory of peasant economy, Homewood,
1966.
Van Aert, L. en Van Damme, I., ‘Retail dynamics of a city in crisis: the mercer
guild in pre-industrial Antwerp (c.1648-c.1748)’, Blondé, B., Briot, E., Coquery, N. en
Van Aert, L., reds., Retailers and consumer changes in early modern Europe. England,
France, Italy and the Low Countries, Collection perspectives historiques 14, Tours, 2005,
139-167.
Van Aert, L., Leven of overleven? Winkelhouden in crisistijd: de Antwerpse
meerseniers, ca. 1648-ca. 1748, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Antwerpen, 2007.
Van Aert, L., ‘Tussen norm en praktijk. Een terreinverkenning over het juridische
statuut van vrouwen in het zestiende-eeuwse Antwerpen’, Tijdschrift voor sociale en
economische geschiedenis, 2, 2005, 22-42.
Van Bavel, B., De Moor, T. en Van Zanden, J.L., ‘The institutional organization of
land markets: introduction’, Continuity and change, 23, 2008, 9-11.
Van Bavel, B., ‘Early proto-industrialization in the Low Countries? The importance
and nature of market-oriented non-agricultural activities in the countryside in Flanders and
Holland, c. 1250-1570’, Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis, 81, 2003, 11091165.

430

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Van Bavel, B., ‘Elements in the transition of the rural economy. Factors
contributing to the emergence of large farms in the Dutch river area (15th-16th centuries)’,
Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., reds.,
Peasants into farmers? The
transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th
century) in light of the Brenner debate, Corn publications series. Comparative rural history
of the North Sea area 4, Turnhout, 2001, 179-201.
Van Bavel, B. en Hoppenbrouwers, P., reds., Landholding and land transfer in the
North Sea area (late Middle Ages - 19th century), Corn publications series. Comparative
rural history of the North Sea area 5, Turnhout, 2004.
Van Bavel, B. en Thoen, E., reds., Land productivity and agro-systems in the North
Sea Area. Middle ages – 20th century. Elements for comparison, Corn publications series.
Comparative rural history of the North Sea area 2, Turnhout, 1999,
Van Bavel, B., ‘The organization and rise of land and lease markets in northwestern
Europe and Italy’, c. 1000-1800, Continuity and change, 23, 2008, 13-53.
Van Bavel, B., Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de
plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300ca. 1570, Hilversum, 1999.
Van Bellingen, M., ‘Diefstal en heling van kleding en textiel: Antwerpen, 17751785’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 21, 1995, 385-405.
Van Buyten, L., ‘Grondbezit en grondwaarde in Brabant en Mechelen volgens de
onteigeningen voor de aanleg der verkeerswegen in de achttiende eeuw’, Bijdragen tot de
geschiedenis der Nederlanden, 18, 1963, 91-124.
Van Cruyningen, P., Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-ZeeuwsVlaanderen 1650-1850, Afdeling agrarische geschiedenis. Universiteit Wageningen 40,
Wageningen, 2000.
Van Damme, I., Antwerpse klanten en kleinhandelaars. Tussen continuïteit en
vernieuwing (ca 1648 – ca 1748), onuitgegeven proefschrift, Antwerpen, 2006.
Van Damme, I., ‘Pendelen tussen revoluties en tradities. Recent historisch
onderzoek naar de kleinhandel in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (ca. 1450-ca.
1850)’, Stadsgeschiedenis, 2, 2007, 54-65.
Van Damme, I., Verleiden en verkopen. Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten
in tijden van crisis (ca. 1648-ca. 1748), Studies stadsgeschiedenis 2, Amsterdam, 2007.
Van Damme, I., ‘Zotte verwaandheid: over Franse verleiding en Zuid-Nederlands
onbehagen, 1650-1750’, De Bont, R. en Verschaffel, T., reds., Het verderf van Parijs,
Leuven, 2004, 187-204.
Van Den Broeck, A., ‘ ‘Marchands de tout, faiseurs de rien’. Het Lierse
meerseniersambacht tijdens de tweede helft van de 18de eeuw’, Lira elegans, 3, 1993, 5183.

431

Bibliografie

Vandenbroeke, C., ‘Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17de en 18de eeuw’,
Tijdschrift voor geschiedenis, 82, 1969, 49-68.
Vandenbroeke, C., ‘Bevolkingsstructuur en gezinstypologie in Zuid-OostVlaanderen op het einde van het ancien régime’, Handelingen van de geschiedenis en
oudheidkundige kring van Oudenaarde, 18, 1976, 243-305.
Vandenbroeke, C., ‘De leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen 15e-19e
eeuw’, Bijdragen tot de geschiedenis, 64, 1981, 131-166.
Vandenbroeke, C. en Vanderpijpen, W., ‘The problems of the ‘agricultural
revolution’ in Flanders and in Belgium: myth or reality?’, Van der Wee, H. en Van
Cauwenberghe, E., reds., Productivity of land and agricultural innovation in the Low
Countries (1200-1800), Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 55, Gent, Leuven,
1978, 163-170.
Vandenbroeke, C., ‘Evolutie van land- en bedrijfspacht in de streek van Kortrijk
van de late 16e eeuw tot begin 19e eeuw’, De Leiegouw, 27, 1985, 33-54.
Vandenbroeke, C., ‘Graanbevoorrading en graanaanvoer te Gent en Brussel tijdens
de eerste helft der 19e eeuw’, Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en
oudheidkunde te Gent, 26, 1972, 93-115.
Vandenbroeke, C., ‘Graanopbrengsten en oogstschommelingen in Zuid-Vlaanderen
(17e – begin 19e eeuw)’, Verhulst, A. en Vandenbroeke, C., reds., Landbouwproductiviteit
in Vlaanderen en Brabant 14e – 18e eeuw, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis
56, Gent, 1979, 379-404.
Vandenbroeke, C., Hoe rijk was arm Vlaanderen? Vlaanderen in de 18de eeuw. Een
vergelijkend overzicht, Vlaamse historische studies 8, Brugge, 1995.
Vandenbroeke, C., ‘Karakteristieken van het huwelijks- en voortplantingspatroon.
Vlaanderen en Brabant, 17de-19de eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 2, 1976,
107-145.
Vandenbroeke, C., ‘Levensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen (17e-18e
eeuw)’, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 31,
1977, 151-189.
Vandenbroeke, C,. ‘Prijzen en lonen als sociaal-economische verklaringsvariabelen
(14 -20 eeuw)’, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te
Gent, 36, 1982, 103-137.
e

e

Vandenbroeke, C., ‘Proto-industry in Flanders: a critical review’, Ogilvie, S.C. en
Cerman, M., reds., European proto-industrialization, Cambridge, 1996, 102-117.
Vandenbroeke, C., ‘Repliek op een ‘zware charge van de lichte cavallerie’. Zin en
zingeving van het extrapoleren in historisch onderzoek’, Bijdragen tot de geschiedenis, 66,
1983, 69-77.

432

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Vandenbroeke, C., ‘Sociale en konjuncturele facetten van de linnennijverheid in
Vlaanderen (late 14e – midden 19e eeuw)’, Handelingen der maatschappij voor
geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 33, 1979, 117-174.
Vandenbroeke, C., Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, 1981.
Vandenbroeke, C., Vlaamse koopkracht. Gisteren vandaag en morgen, Leuven,
1984.
Van den Kiekenboom, P., De sociale status van de notabelen te Gijzegem, Hofstade
en Lede (1740-1780), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1971.
Van Der Haegen, H., ‘Oproep tot medewerking! Sociaal-economische en
demografische structuur van de Vlaamse bevolking in het jaar IV’, Het Land van Aalst, 31,
1979, 271-273.
Van Der Hameyde, J., ‘De linnenkast van een Brabantsch gezin in de 17e eeuw’,
Eigen schoon en de Brabander, 19, 1936, 356-360.
Van Der Herten, G., Een onderzoek naar de materiële leefwereld in een
plattelandsgemeenschap. Casus: Melsele in de 17de en de 18de eeuw, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Gent, 1999.
Van Der Heyden, A., Geschiedenis der stad Aalst. Tweede deel. De ouden
bestuursvorm der stad Aalst, Aalst, 1945.
Van der Perre, C., Meldert in 1727. Een geografisch tijdsbeeld, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Gent, 1981.
Vanderpijpen, W., De landbouw en de landbouwpolitiek in het Leie- en het
Scheldedepartement (1794-1814), onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Brussel, 1983.
Vanderpijpen, W., De landbouwstatistiek in Vlaanderen onder het Frans bewind,
Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 27, Gent, Leuven, 1971.
Vanderpijpen, W., ‘De proto-industrialisatie in Vlaanderen. Een grote regionale
diversiteit’, Craeybeckx, J. en Scholliers, E., Arbeid in veelvoud: een huldeboek voor Jan
Craeybeckx en Etienne Scholliers, Brussel, 1988, 123-131.
Van der Wee, H., ‘Antwoord op een industriële uitdaging: de Nederlandse steden
tijdens de late middeleeuwen en nieuwe tijd’, Tijdschrift voor geschiedenis, 100, 1987,
169-184.
Van der Wee, H., ‘De industriële ontwikkeling in de Nederlanden tijdens de 17e en
18 eeuw: enkele kritische bemerkingen naar aanleiding van het debat over de protoindustrie en poging tot aanvulling van het synthese model’, Academiae analecta.
Mededelingen van de koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone
kunsten van België 4, Brussel, 1984, 59-77.
e

433

Bibliografie
Van der Wee, H. en D’haeseleer, P., ‘Proto-industrialization in South-Eastern
Flanders. The Mendels hypothesis and the rural linen industry in the Land van Aalst during
the 18th and 19th centuries’, Leboutte, R., red., Proto-industrialisation. Recherches
récentes et nouvelles perspectives. Mélanges en souvenir de Franklin Mendels, Genève,
1996, 243-262.
Van der Wee, H. en D’haeseleer, P., ‘Ville et campagne dans l’industrie linière à
Alost et dans ses environs (find du moyen âge-temps modernes)’, Duvosquel, J.M. en
Thoen, E., reds., Peasants and townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan
Verhulst, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 14, Gent, Leuven, 1995, 753-767.
Van der Wee, H. en Van Cauwenberghe, E., reds., Productivity of land and
agricultural innovation in the Low Countries (1200-1800), Belgisch centrum voor
landelijke geschiedenis 55, Gent, Leuven, 1978.
Van der Wee, H., ‘Industrial dynamics and the process of urbanization and deurbanization in the Low Countries from the late middle ages to the eighteenth century. A
synthesis’, Van der Wee, H., red., The rise and decline of urban industries in Italy and in
the Low Countries. (Late middle ages-early modern times), Studies in social and economic
history 1, Leuven, 1988, 307-382.
Van der Wee, H., ‘The agricultural development of the Low Countries as revealed
by the tithe and rent statistics, 1250-1800, Van der Wee, H. en Van Cauwenberghe E.,
reds., Productivity of land and agricultural innovation in the Low Countries (1200-1800),
Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 55, Gent, Leuven, 1978, 1-24.
Van Dijck, M., De pacificering van de Europese samenleving: repressie,
gedragspatronen en verstedelijking in Brabant tijdens de lange zestiende eeuw,
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Antwerpen, 2007.
Vangassen, H. ‘Het ambacht der blauwververs en garentwijnders te Aalst in de
XVIIIe eeuw’, Het Land van Aalst, 7, 1955, 164-169.
Vangassen, H., ‘Het vlas te Ninove en omstreken vooral in de XVII eeuw’, Het
Land van Aalst, 7, 1955, 277-299.
Van Gurp, G., Brabantse stoffen op de wereldmarkt. Proto-industrialisering in de
Meierij van ’s-Hertogenbosch 1620-1820, Tilburg, 2004.
Vanhaute, E., ‘Eigendomsverhoudingen in de Belgische en Vlaamse landbouw
tijdens de 18de en 19de eeuw’, Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 24, 1993,
185-226.
Vanhaute, E. en Van Molle, L., ‘Het einde van de overlevingslandbouw’, Segers,
Y. en Van Molle, L., reds., Leven van het land. Boeren in België 1750-2000, Leuven,
2004, 13-48.
Vanhaute, E., ‘Het debat dat er geen was. Sociale stratificatie in de
geschiedschrijving’, Art, J. en François, L., reds., Docendo discimus. Liber Amicorum
Romain Van Eenoo, Gent, 1999, 229-240.

434

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Vanhaute, E., Paping, R. en Ó Gráda, C., ‘The European subsitence crisis of 18451850: a comparative perspective’, Ó Gráda, C., Paping, R. en Vanhaute, E., reds., When
the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850,
Corn publications series. Comparative rural history of the North Sea area 9, Turnhout,
2007, 15-40.
Vanhaute, E., ‘Ricardo in Flanders. Landlords and tenants in Flemish agriculture in
the 18th and 19th centuries’, Van Bavel, B. en Hoppenbrouwers, P., reds., Landholding
and land transfer in the North Sea Area (late Middle Ages-19th century), Corn publications
series. Comparative rural history of the North Sea area 5, Turnhout, 2004, 67-85.
Vanhaute, E., ‘Rich agriculture and poor farmers. Land, landlords and farmers in
Flanders, 18th-19th centuries’, Rural history, economy, society, culture, 12, 2001, 19-40.
Vanhaute, E., ‘ ‘So worthy an example to Ireland’. The subsistance and industrial
crisis of 1845-1850 in Flanders’, Ó Gráda, C., Paping, R. en Vanhaute, E., reds., When the
potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850, Corn
publications series. Comparative rural history of the North Sea area 9, Turnhout, 2007,
123-148.
Van Herreweghen, G., ‘Het haras van 1754’, Het Land van Aalst, 33, 1981, 268282.
Van Isterdael, H., Archief van het land van Aalst 1342-1796 (1814), Rijksarchief te
Beveren. Inventarissen 11, Brussel, 1994.
Van Isterdael, H., Belasting en belastingsdruk: het land van Aalst (17de -18de eeuw),
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Brussel, 1983.
Van Isterdael, H., red., Bibliografie van de gemeenten van het Land van Aalst
(1950-1983), Zottegem, 1985.
Van Isterdael, H., ‘De opbrengstfactoren in het Land van Aalst (17de-19de eeuw)’,
Craeybeckx, J. en Daelemans, F., reds., Bijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen en
Brabant 1, Brussel, 147-165.
Van Isterdael, H. en Caudron, F., Aangiften van nalatenschap, kavelingen en
wezenrekeningen van de meierij Erembodegem (Erembodegem, Welle, Iddergem en
Teralfene), daarna de heerlijkheid Erembodegem-Teralfene (1580-1798), Rijksarchief te
Beveren. Toegang in beperkte oplage 281, Brussel, 2004.
Van Isterdael, H., ‘Evolutie van de grond- en pachtprijzen te Okegem (17de-18de
eeuw)’, Het Land van Aalst, 32, 1980, 195-225.
Van Isterdael, H. ‘Financiële en fiscale factoren als basis voor machtsposities in
plattelandsgemeenschappen’, Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen in
België en aangrenzende gebieden (12de-19de eeuw), Handelingen van het 13de
Internationaal colloquium, Spa, 3-5 sept. 1986, Gemeentekrediet. Historische uitgaven 77,
Brussel, 1988, 249-261.

435

Bibliografie

Van Isterdael, H., ‘Landbouwstrukturen in het Land van Aalst (17de-18de eeuw)’,
Het Land van Aalst, 40, 1988, 269-308.
Van Koolbergen, H., ‘De materiële cultuur van Weesp en Weesperkarspel in de
zeventiende en achttiende eeuw’, Schuurman, A., De Vries, J. en Van Der Woude, A.,
reds., Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1550-1850, Amsterdam, 1997,
121-159.
Van Koolbergen, H., Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap,
Zutphen, 1988.
Van Koolbergen, H., ‘Ontwikkelingen in het boedelinventarissenonderzoek’,
Volkskundig bulletin, 13, 1987, 250-259.
Van Nederveen Meerkerk, E., De draad in eigen handen: vrouwen en loonarbeid in
de Nederlandse textielnijverheid, 1581-1810, Amsterdam, 2007.
Van Nederveen Meerkerk, E. en Schmidt, A., ‘Tussen arbeid en beroep. Jongens en
meisjes in de stedelijke nijverheid, ca. 1600-1800’, Tijdschrift voor sociale en economische
geschiedenis, 3, 2006, 24-50.
Van Uytven, R., Geschiedenis van de dorst: twintig eeuwen drinken in de Lage
Landen, Leuven, 2007.
Van Uytven, R., ‘L’approvisionnement des villes des anciens Pays-Bas au moyen
âge’, L’approvisionnement des villes d’Europe occidentale au moyen–âge et aux temps
modernes, Flaran 5, 1983, 75-116.
Van Uytven, R., ‘Peiling naar de beroepsstructuur op het Brabantse platteland
omstreeks 1755’, Bijdragen tot de geschiedenis, 55, 1972, 172-203.
Vanwelden, M., Productie van wandtapijten in de regio Oudenaarde: een symbiose
tussen stad en platteland (15de tot 17de eeuw), Studies in social and economic history 33,
Leuven, 2006.
Van Zanden, J.L., Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van
de Hollandse economie, Bergen, 1991.
Van Zanden, J.L., ‘A third road to capitalism? Proto-industrialisation and the
moderate nature of the late medieval crisis in Flanders and Holland, 1350-1550’,
Hoppenbrouwers, P. en Van Zanden, J.L., reds.,
Peasants into farmers? The
transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th
century) in light of the Brenner debate, Corn publications series. Comparative rural history
of the North Sea area 4, Turnhout, 2001, 85-101.
Van Zanden, J.L., ‘Early modern economic growth. A survey of the European
economy, 1500-1800’, Prak, M., red., Early modern capitalism. Economic and social
change in Europe, 1400-1800, Londen, New York, 2001, 69-87.

436

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens
Van Zanden, J.L., ‘Een debat dat niet gevoerd werd: over het karakter van het
proces van premoderne economische groei’, NEHA-bulletin. Tijdschrift voor de
economische geschiedenis in Nederland, 8, 1994, 77-92.
Van Zanden, J.L., ‘The development of agricultural productivity in Europe, 15001800’, Van Bavel, B. en Thoen, E., reds., Land productivity and agro-systems in the North
Sea Area. Middle ages – 20th century. Elements for comparison, Corn publications series.
Comparative rural history of the North Sea area 2, Turnhout, 1999, 357-375.
Vardi, L., The land and the loom: peasants and profit in Northern France, 16801800, Durham, 1993.
Veblen, T., The theory of the leisure class: an economic study of institutions,
Londen, 1970.
Verhelst, J., Inventaris van het archief van het kadaster van Oost-Vlaanderen 18061834, nog bewaard bij de directie te Gent of in het Rijksarchief Gent, Brussel, 1986.
Verhulst, A. en Vandenbroeke, C., reds., Landbouwproductiviteit in Vlaanderen en
Brabant 14e – 18e eeuw, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis 56, Gent, 1979.
Verhulst, A., ‘Het probleem van de verdwijning van de braak in de Vlaamse
landbouw (XIIIe-XVIIe eeuw)’, Natuurwetenschappelijk tijdschrift, 38, 1956, 213-219.
Verleyen, W., Negen eeuwen Affligem, 1083-1983, Aalst, 1983.
Vermoesen, B., De zandsteengroeven van de abdij Affligem, Aalst, 2003.
Vermoesen, J., Herdersem, Groot-Aalst. Een geschiedkundige verhandeling met
inventarisatie van zijn straten en gebouwen. Deel 5, Aalst, 1977.
Vermoesen, R., Analyse van de demografische ontwikkeling van Aalst en
omliggend platteland (1667-1714). Onderzoek naar politiek-militaire en economische
verklaringen voor de bevolkingsontwikkeling van de Aalsterse regio, onuitgegeven
licentiaatsverhandeling, Leuven, 2002.
Vermoesen, R. en De Bie, A., ‘Boeren en hun relaties op het achttiende-eeuwse,
Vlaamse platteland’, Tijdschrift voor geschiedenis, ter perse.
Vermoesen, R., ‘De strijd om het platteland. Aalsters hinterland in westelijk
Brabant (einde 18e eeuw)?’, Ockeley, J., red., Feestbundel Frans Meskens, Brussel, 2007,
523-538.
Vermoesen, R., ‘De verzorgende sector op het vroegmoderne, Vlaamse platteland’,
De Faluintjes, 20, 2007, 422-434.
Vermoesen, R., ‘Een bres in de muur: functie van de wallen in de regionaaleconomische ontwikkeling. Houding van de Aalsterse economische actoren tijdens de
oorlogen van Lodewijk XIV (1667-1714)’, Fagel, R. en Onnekink, D., reds., Oorlog en

437

Bibliografie
samenleving in de nieuwe tijd, Vlaams-Nederlandse vereniging voor nieuwe geschiedenis
3, Maastricht, 2005, 61-80.
Vermoesen, R. ‘Entrepeneur versus spinner. Spinsters. Hun plaats in de markt en
het huishouden. Regio Aalst, 1650-1800’, Het Land van Aalst, 58, 2006, 293-301.
Vermoesen, R., ‘Gescheiden door de wallen? Commerciële circuits in de stad en op
het platteland, 1650-1800’, Stadsgeschiedenis, ter perse.
Vermoesen, R., ‘Queeste naar memorie-en huishoudboekjes of privéboekhoudingen (Het Land van Aalst, 17e-18e eeuw)’, Het Land van Aalst, 57, 2005, 62-70.
Vermoesen, R., ‘Regionale economie: de Faluintjesparochies in een groter
economisch geheel’, De Faluintjes, 15, 2002, 400-409.
Vermoesen, R., ‘Urbanisatie en ruralisatie van de Aalsterse regio (1667-1714).
Deel 1. Impact van de commerciële en industriële ontwikkeling op de Aalsterse regio (11e
– 18e eeuw)’, Het Land van Aalst, 55, 2003, 33-50.
Vermoesen, R., ‘Urbanisatie en ruralisatie van de Aalsterse regio (1667-1714).
Deel 2. Aalsterse stadseconomie onder druk (1667-1714)’, Het Land van Aalst, 55, 2003,
117-131.
Vermoesen, R., ‘Urbanisatie en ruralisatie van de Aalsterse regio (1667-1714).
Deel 3. Invloed van de economische crisis en de krijgsverrichtingen op de Aalsterse regio
(1667-1714)’, Het Land van Aalst, 55, 2003, 279-292.
Vermoesen, R., ‘Van transporteur tot handelaar? Aalsterse binnenschippers in een
tijdperk van veranderingen (1650-1800)’, Greefs, H. en Van Damme, I., reds., Havens
schuins bekeken. Mens en maatschappij in maritieme regio’s tijdens de negentiende en
twintigste eeuw. Liber Amicorum Greta Devos, ter perse.
Vermoesen, R., ‘Welvaart en ongelijkheid in een achttiende-eeuwse kleine stad.
Casus Aalst’, Het Land van Aalst, 60, 2008, 54-63.
Voskuil, J., ‘Boedelbeschrijvingen als bron voor de kennis van groepsvorming en
groepsgedrag’, Volkskundig bulletin, 13, 1987, 30-58.
Walker, G., ‘Women, theft and the world of stolen goods’, Kermode, J. en Walker,
G., reds., Women, crime and the courts in early modern England, Londen, 1994, 81-105.
Walsh, C., ‘Shop design and the display of goods in eighteenth-century London’,
Journal of design history, 8, 1995, 157-176.
Walsh, C., ‘The advertising and marketing of consumer goods in eighteenthcentury London’, Wischerman, C., Shore, E., reds., Advertising and the European city:
historical perspectives, Aldershot, 2000, 79-95.
Warde, P., ‘Subsistence and sales: the peasant economy of Württemberg in the
early seventeenth century’, The economic history review, 59, 2006, 289-319.

438

Markttoegang en ‘commerciële’ netwerken van rurale huishoudens

Wauters, E., ‘De familie Wauters te Aalst-Mijlbeek gedurende de achttiende eeuw:
drie generaties armoede’, Het Land van Aalst, 31, 1979, 145-170.
Weatherill, L., Consumer behaviour and material culture in Britain 1660-1760,
Londen, 1988.
Weatherill, L., ‘The meaning of consumer behaviour in late seventeenth- and early
eighteenth-century England’, Brewer, J. en Porter, R., reds., Consumption and the world of
goods, London, New York, 1993, 206–227.
Whittle, J., The development of agrarian capitalism. Land and labour in Norfolk,
1440-1580, Oxford, 2000.
Wieme, T., De rurale immobiliënmarkt in Vlaanderen (18de eeuw), Casus:
heerlijkheid Eke, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2005.
Wijsenbeek-Olthuis, T., Achter de gevels van Delft: bezit en bestaan van rijk en
arm in een periode van achteruitgang (1700-1800), Hilversum, 1987.
Willems, B., Krediet, vertrouwen en sociale relaties: kleine producenten en
winkeliers te Antwerpen in de 18de eeuw, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Brussel,
2006.
Wilssens, M.-A., Bevolkingsdruk en boerenverstand. Evolutie van de
levensstandaard in het Waasland in de 18e eeuw, Gemeentekrediet. Historische uitgaven
85, Brussel, 1992.
Wilssens, M.-A., ‘Grondbezit als machtsmiddel en de demografische revolutie.
Peiling naar de effecten van groot- en kleingrondbezit op de economische
groeimogelijkheden in de 18de eeuw’, Machtsstructuren in de plattelandsgemeenschappen
in België en aangrenzende gebieden (12de-19de eeuw), Handelingen van het 13de
internationaal colloquium, Spa, 3-5 sept. 1986, Gemeentekrediet. Historische uitgaven 77,
Brussel, 1988, 713-742.
Woodward, D., ‘ ‘Swords into ploughshares’. Recycling in pre-industrial England’,
The economic history review, 38, 1985, 175-191.
Wouters, C., ‘Grondbezit en landbouwbedrijven te Stabroek ca 1730-1800’,
Bijdragen tot de geschiedenis, 65, 1982 179-195.
Wunder, H., ‘Agriculture and agrarian society’, Ogilvie, S.C. red., Germany. A new
social and economic history. Volume 2. 1630-1800. Londen, 1996, 63-99.
Zell, M., ‘Credit in the pre-industrial English woollen industry’, The economic
history review, 49, 1996, 667-691.
Zuckerman, L., The potato: how the humble spud rescued the western world,
Londen, 1999.

439

Bibliografie

Elektronische werken
Art Resource
http://www.artres.com/
Bildindex der Kunst und Architektur
http://www.bildindex.de/
GeneaMoorsel
http://users.telenet.be/moorsel/
Meertens Instituut
http://www.meertens.knaw.nl/
Meert Genealogie
http://users.skynet.be/meertgenealogy/
Museum voor de oudere technieken
http://www.mot.be/
Nederlandse Liederenbank
http://www.liederenbank.nl/
Rijksbureau voor Kusthistorische Documentatie
http://website.rkd.nl/
Web Gallery of Art
http://www.wga.hu/

440

