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Evolutie van het wijnverbruik te Gent 
(I4e-1ge eeuw) 

door C. VANDENBRoEKE 
E.a. Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent 

Het belang en de studie van de materieJe levensvoorwaarden werd de 
laatste jaren reeds herhaaldelijk in het licht gesteld (I). Meer nog dan door 
een theoretische benadering van de evolutie van prijzen en lonen worden wij 
op deze wijze immers gekonfronteerd met allerlei aanpassingen op sociaal 
vlak. Waarin bestond de koopkracht van het loon en in welke mate werden 
de (gezins)uitgaven door een eventuele stijging of daling van de levens
standaard be'invloed (2)? 

Het ligt voor de hand dat de weerslag hiervan in de eerste plaats tot 
uiting zal komen in een omschakeling van de verbruikstoestanden. Dit is 
des te meer het geval daar tot diep in de 1ge eeuw zelfs meer dan 70 % van 
het gemiddeld budget voor aankoop van levensmiddelen diende te worden 
aangewend (3). 

Dit alles sluit nochtans niet uit dat nog maar een beperkt aantal op
zoekingen ingesteld werden met betrekking tot de konsumptie in het 
verleden (4). Meer bepaald met betrekking tot het makro-onderzoek. waarbij 

(I) Zie o.m. de algemene beschouwingen die door F. BRAUDEL m.b.1. de enquete Vie 
Materielle et Comportements Biologiques werden vooropgesteld (Annales. Economies
Societes-Civilisations, XVI. 1961, pp. 723 -72S). 

(2) Oat het voor een objektieve behandeling van deze problematiek wei degelijk nood
zakelijk is zich in eerste instantie op kwantitatieve bronnen te verlaten. wordt duidelijk 
ge'illustreerd in Engcland. Ais gevolg van cen ideologische vooringenomenheid werden er 
immers door meerdere historici diametraal tegenover e1kaar staande standpunten verdedigd 
(zie in het bijzonder E. 1. HOBSBAWM-R. M. HARTWELL, The standard of living. A 
discussion. in The Economic History Review, XVI. 1963-64, pp. 1/9-146). 

(3) Voor een vergelijkend overzicht kan worden verwezen naar E. ScHOLLlERS. De 
levensstandaard in de XJ'" en XVI' eeuw' te Antwerpen, Antwerpen, 1960, pp. 174-/75 en 
200-20S. 

(4) R. VAN UVTVEN, Notes sur la vie materielle dans les villes des Pays-Bas meridionaux 
iJ la fin du moyen age, in Chateau Gaillard IV, 1969, p. 221. 
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voor een bepaalde streek een zo volledig mogelijk overzicht van de 
voedingstoestanden op een gegeven ogenblik wordt nagestreefd, werden nog 
maar weinig overzichten uitgewerkt (5). Maar ook voor wat de gemiddelde 
omzet van bepaalde produkten op middellange en lange termijn betreft, wer

den slechts weinig enquetes ingesteld. In dit verband staan ons nochtans 
meerdere bronnentypes ter beschikking die het mogelijk (moeten) maken de 
globale omzet binnen bepaalde centra te volgen. V oor het ancien regiem 
kunnen aldus de overvloedig bewaarde archieven m.b.t. de inkomsten der 
verbruiksbelastingen (0. m. op het gemaal, bier, wijn, brandewijn, zout, 
boter, kaas, tabak, etc ... ) een benaderend inzicht geven (6). Voor de heden
daagse peri ode kunnen deze reeksen bovendien verder worden aangevuld 
aan de hand van de oktrooien en dit tot juli 1860 (1) . 

Door kombinatie van beide bronnenreeksen zullen wij thans trachten het 
wijnverbruik te Gent te volgen sinds de late middeleeuwen. In die zin sluiten 
onze opzoekingen dan ook aan bij de gegevens die reeds eerder door Prof. 
H. Van Werveke en in het bijzonder door Prof. 1. Craeybeckx werden 
gepubliceerd (8). Een vergelijking van de vooropgestelde verbruikscijfers 

(5) In dit verband kan worden opgemerkt dat ook de meeste verslagen. die in oktober 
1973 op het Colloqium te Parijs m.b.t. de Enquele Nationale d'Histoire de la Consommation 
werden voorgedragen, nog steeds op de studie van allerlei instellingen waren afgestemd. 

(6) lie o.m. 1. RUWET, Un Jacteur mal connu des economies de type ancien a travers la 
fiscalite. La consommalion a Saint-Trolld au XV!' siecle, in De belaslillg in hel raam van 
slad en staat. Internatiollaal Colloquium Spa, 6-9/IX/ 1964, Historische uitgave Pro 
Civitate, nr. 13. 1966, pp. 168-/74; R. VAN UYTVEN, De Leuvellse bierindustrie in de 
XVIII' eeulV, in Bijdragell voor de Gesclziedellis der Nederlallden, XVI, 1961, pp. 193-227 ; 
id., Het verbruik van land- en vreemde wijnell in Brabant gedurende de 16' eeuw, in De 
Braballtse Folklore, 167, 1965, pp. 299-337; H. SoLY, De brouwerijenonderneming van 
Gilbert Van Schoonbeke, 1552-1562, in Belgische TijdschriJl voor Filologie en Geschiedenis, 
XLVI. 1968, pp. 337-354. 

(7) C. VANDENBROEKE, Voedingstoeslanden te Gelll tijdens de eerSle helJt van de 19' 
eeuw, in Belgisch TijdschriJt voor Nieuwste Geschiedellis, IV, 1973, p. Ill. 

Specifiek voor Gent kan worden aangestipt dat na de afschaffing van de oktrooibelasting 
in juli 1860, zes van de zeven stadspoorten werden afgebroken. De Keizerpoort of 
Brusselsclze poort, die nog in 1806 was heropgericht geworden, zal slechts in 1884 worden 
afgebroken (P. CLAEYS, Pages d'hisloire locale gantoise, II, Gent, 1894, p. 16). 

(8) H. VAN WERVEKE, Le commerce des vins jran,ais au moyen age, in Belgisch Tijd
schriJl voor Filologie ell Geschiedellis, XII, 1933, pp. 1096-1101; 1. CRAEYBECKX, UII 
grand commerce d'importation : les viliS de Frallce aux anciens Pays-Bas, XIII'-XVI' siec/e, 
Parijs, 1958. 

Kenmerkend is trouwens dat de meeste opzoekingen betrerrende de wijnhandel en (of) het 
wijnverbruik tot v66r kort bijna uitsluitend tot de late middeleeuwen beperkt bleven. 
Stimulerend voor de studie van deze problematiek in de XVIII' en XIX' eeuw was dan ook het 
Colloquium dat in 1971 0.1. v. C. M. CIPOLLA te Pavia gehouden werd (met o.m. bijdragen 
van 1. RICHARD en Ch. HIGOUNET voor Bordeaux; K. H. SCHRODER voor l.W. Duits
land; R. DAVIS voor Engeland ; W. SCHLEGEL en A. M. PIUZ v~~r lwitserland ; F. MELlS, 
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voor enkele andere centra zal verder bepaalde besluiten in de hand werken. 
[n welke centra werden nl. de hoogste verbruikscijfers genoteerd? Hierbij 

aansluitend zullen wij tevens nagaan of ook met bepaalde kwalitatieve kon
trasten moet worden rekening gehouden. Van fundamenteel belang voor ons 
onderzoek waren even weI de wijzigingen van het hoofdelijk verbruik en dit 
zowel op korte als op lange termijn. Oeze methode van benaderen weer
spiegeJt immers op vrij direkte wijze de reperkussies van de evolutie van de 
levensstandaard. 

Oit alles impliceert anderzijds dat wij ons slechts uitzonderlijk zullen 
inlaten met de proportionele verhoudingen van de wijnbelasting t.a.v. de 
totale stadsinkomsten. Hiertoe zou tevens een systematisch overzicht van de 
stadsrekeningen noodzakelijk zijn. Essentieel werden onze opzoekingen 
daarentegen afgestemd op het overvloedig bewaarde bronnenmateriaal 
betreffende de diverse accijnsrechten. Specifiek voor de wijnbelasting te 
Gent kunnen aldus een viertal "imposten" worden onderscheiden (9). 

Belangrijk is namelijk dat bij financiete moeilijkheden niet zozeer de 
bestaande taksen aangepast of verhoogd werden, maar dat men vooral tot 
het creeren van nieuwe bronnen van inkomsten overging. In het bijzonder 
als gevolg van oorlogen die de schuldenlast enorm hadden opgedreven en 
het afsluiten van leningen noodzakelijk hadden gemaakt, werd hiertoe 
overgegaan ('0). Een nieuwe impositie "gheseyt het stuyverken op de wynen 

van ider stoop ter slete ten laste van de tavern iers deser stede" werd aldus 
opgelegd na de belegering door maarschalk d'Humieres in 1678 e I). Bij het 
einde van de Spaanse Successieoorlog werd een nieuwe belasting van 2 
groten per stoop ingesteld "tot laeste van aile vreye ende onvreye persoonen 
soo gheestelyke als weirlyke, omme daer uyt te vinden ende te betaelen de 
logementen militaire" (12) . Ook na het beeindigen van de Oostenrijkse Suc
cessieoorlog werd opnieuw een bijkomend verbruiksrecht van 1 groot per 

G. BARBIERI, M. ROMANI, G. BRACCO, G. FRITZ, L. DE ROSA en S. ZANINELLI voor Italie 
en het Middelliandse zeegebied). De oprichting van een International Centre for the History 
of Wine (voorgedragen door F. MELlS) zal er wellich t verder toe bijdragen dat al deze 
aspekten van meer nabij worden belicht (cfr. Ch. HIGOUNET, Wine production and trade in 
the history of Europe, in The Journal of European Economic History, 1972, pp. 163-165). 

(9) Hiertoe werd in he! bijzonder gebruik gemaakt van de Serie 460 bis (I -5) en de Serie 
520 (J -66), bewaard op het Stadsarchief te Gent (S.A.G.). 

(10) Zie O.m. D. BERI.AMONT, Occupations militaires et finances urbaines aux XVII' et 
XVllf' siec/es,' I'exemple vervietois, in Allnuaire d'Histoire Liegeoise, XXXVII, XIII. 1972, 
pp. 59-106. 

(II) S.A.G., Serie 520 (8-9) ; H. VAN WERVEKE, Gand. Esquisse d'histoire sociale, 
Brussel, 1946, p. 101. 

(12) S.A.G., Serie 520 (29-30). 
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stoop wijn afgekondigd. Het uitvoerigst zijn wij evenwel ingelieht voor "den 
grooten wynaeeyns" van 4 groten per stoop, waarvan de opbrengst sinds 

1671 -1672 nagenoeg ononderbroken gevolgd werd (efr. bijlage I) . Deze im
positie was ingesteld geworden "tot laeste van alle vreye en de onvreye per
soonen ... omme daer meede te vinden de quote deeser stadt soo vande 
kortheeden vande maendelyke als extra ordinaire beeden aen de Majestyt 
gheaccordeert". Eerder reeds was een verbruiksrecht van 3 groten per stoop 
hieraan voorafgegaan (13), 

Het bepalen van de hoofdelijke konsumptie houdt verder in dat niet 
zozeer de opbrengst van de jaarlijkse verpachtingen van belang zijn, dan weI 
de reele opbrengsten van de accijnzen (14). In dit geval zal de absolute 
waarde van de omzet kunnen gerelativeerd worden door tevens rekening te 
houden met de demografische evolutie. Voor elk van de vier gesignaleerde 
"imposten" is het thans mogelijk zowel de "somma totaele van ontfanck" 
als van "uytgheef" en "suyveren ontfanck" te achterhalen ('5) . Tot en met 

het einde van het ancien regiem werden de diverse wijnimposten, met uit
zondering van het "stuyverken", immers afzonderlijk verpacht (tot en met 
1783 van "prima meye tot ultima april; nadien voor de peri ode november
oktober). Ondermeer tijdens het Anglo- Bataafse bewind waren nochtans 
stemmen opgegaan om de verpachting van de "lopende middelen" te her
zien (op initiatief van de markies van Bedmar alsook door Bergeyck). De 
Gentse magistraat bleef zich even weI steeds verzetten tegen een zogenaamde 
generale pacht evenals tegen het instellen van langere pachttermijnen (3 a 6 
jaar). Voor het "meeste profyt van den stadt ghelyck voor hun eyghen" 
werd gestipuleerd (J 702) dat de "collecteurs ende aile hunne consorten 
sullen profyteren den veertighsten penninck van den suyveren ontfanck, die 
boven aile oncosten daer van staet te commen, soo verre den selven 
suyveren ontfanck niet en excedeert de viftigh duysent ponden grooten, 
ende indien hy die somme comt te excederen, dat sy boven den veertighsten 
penninck van de viftigh duysent ponden grooten noch sullen profiteren den 
achtsten penninck van de excrescentie" (16). 

(13) S.A.G. . Serie 460 bis (3). 
(14) J. RUWET. op. cit .. p. 169. 
(15) De voornaamste onkosten hielden verband met het loon van de "staetmaecker" en 

de "(cuntrolleur}-boeckhouder" van de jaarlijkse rekeningen (35 % it 40 %); de uitgaven 
voor de "c1ercqen" aan de stadspoorten bleven daarentegen beperkt (3 % it 4 %). Typerend 
is echter weI dat de "c/ercq brugsche poorte" 2 tot 5 maal meer ontving dan zijn kollega·s. 

(16) J. E. NEVE. Gand saus /'accupatiol1 de Louis XIV. Gent. 1929. pp. 112-1 15 en 283-
286 . 
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Met betrekking tot de verwerking van de diverse wijnaccijnzen voor het 
bepalen van de hoofdelijke konsumptie, dient tenslotte nog opgemerkt te 
worden dat deze niet allemaal in dezelfde mate de verbruikers traffen. Dit 
geldt in het bijzonder voor een aantal geprivilegieerden die waren vrijgesteld 
van de grate wijnaccijns alsook van het tweede recht, "bestaende in twee 
grooten voor wie het soude moghen wesen, niet genittende vrydom". De 
impost van 2 oorden, ingesteld in 1748, had daarentegen een universeel 
karakter en trof aile inwoners van de stad. Door onderlinge vergelijking met 
de eerder gecreeerde verbruiksbelastingen menen wij evenwel dat ook voor 
de eerste helft van de 18' eeuw evenals voor de 17' eeuw een ap
proximatieve benadering van de werkelijke wijnomzet te Gent kan worden 
aangeduid. Deze methode van benaderen houdt verder in dat, althans tot op 
zekere hoogte, het proportioneeI aandeel van de vrijstellingen kan 
gepreci seerd worden C 1 ). 

Maar alvorens deze benaderingen verder uit te werken menen wij het 
verantwoord eerst de algemene trendlijnen, zoals deze uit de opbrengsten 
der wijnaccijnzen te Gent blijken, te belichten. Ten einde de· jaarlijkse 
fluktuaties te elimineren, zal de algemene evolutie in funktie van de 5-
jaarlijkse (rekenkundige) gemiddelden worden uitgewerkt. En gezien het feit 
dat de diverse imposten, althans op langere termijn, in een vrij konstante 
verhouding evolueren, zal het hierbij volstaan het overzicht tot de zgn. grate 
wijnaccijns (4 groten / stoop) te beperken. 

1671-75 
1676-80 
1681-85 
1686-90 
1691-95 
1696-00 
1701-05 
1706-10 
1711-15 

QPBRENGST VAN DE GROTE WIJNACCIJNS 

(5 -jaarlijks gemiddelde) 

Gem. opbrengst Index Voorlschr. 
(pond) (1676-80) 

2.883 
6.010 
7.017 
5.758 
3.659 
4.250 
3.897 
6.072 
5.320 

47,9 
100,0 
116,7 
95,8 
60,8 
70,7 
64,8 

101.0 
88,5 

Index 

208.4 
116,7 
82,0 
63,5 

116,7 
91,6 

155,8 
87,6 

(17) Een uitbreiding van de vrijstellingeri, toegestaan door de intendant de Sechelles in 
1746, blijkt a1dus duidelijk voor het verbruiksrecht van 2 groten per stoop. Gemiddeld 
bracht deze belasting nl. 62,5 % op in verhouding tot de grote wijnaccijns; voor het 
beschouwde jaar bedroeg deze verhouding daarentegen slechts 53,7%. 
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1716-20 4.521 75.2 94 .2 
1721-25 4.599 76.5 101.7 
1726-30 4.387 73,0 95.3 
1731-35 4. 104 68.2 93.5 
1736-40 3.937 65.5 95.9 
1741-45 4. 115 86.4 104.5 
1746-50 4. 150 69 .0 100.8 
1751-55 3.745 62.3 90.2 
1756-60 3.330 55.4 88.9 
1761-65 3.766 62.6 113.0 
1766-70 3.695 61.4 98.1 
1771-75 3.561 59.2 96.3 
1776-80 3.391 56.4 95.2 
1781-85 3.564 59.3 105.1 
1786-90 3.385 56.3 94.9 
1791-95 2.947 49.0 87 .0 

Allereerst dient hierbij te worden gewezen op de bijna ononderbroken 
daling van de invoer. Aangenomen mag zelfs worden dat de omzet op het 
einde van het ancien regiem nog slechts 50 % vertegenwoordigde ten op
zichte van het derde kwart der 17e eeuw. Maar ook op korte(re) termijn 
kunnen enkele belangrijke fluktuaties worden onderscheiden. Ais verklaring 
zal hierbij vooral moeten rekening worden gehouden met de prijsschom
melingen (cfr. grafieken I en IV). Weliswaar konden tot op heden voor de 
Zuidelijke Nederlanden nog geen aaneensluitende prijsreeksen voor wijn in 

de 17e_18e eeuw worden uitgewerkt, de overzichten die voor Frankrijk 
bekend zijn lijken niettemin voldoende representatief (eventueel met een in
terval van een jaar) om de gebeurlijke reperkussies op de omzet te 
verklaren (18). Zoals verder zal blijken bij het bespreken van de kwalitatieve 

aspekten van de wijnkonsumptie, was trouwens 4/5 van de totale import uit 

(18) U itvoeriger Zijll wij ingelicht voor de 14'_16' eeuw. Zie in dit verband 1. CRAEY
BECKX. op. cil .• pp. 267-272; E. ScHOLLIERS, Prijzen en /onell Ie AlltlVerpen, 15' -16' eeulV. 
in DOK. I. Brugge. 1959, pp. 341-345; G. CROISIAU. Prijzen ill V/aallderell ill de 15' eeulV. 
ibidem. pp. 49-50; B. GOFFIN-E. SCHOLLIERS. Prijzell ell/oneil Ie Aa/st, 16' eel/IV. in DOK. 
III. Brugge. 1972. p. 193; R. VAN UVTV EN. Het verbruik "', op. cit .• pp. 324-326. 

Specifiek voor de evolutie der wijnprijzen te Gent, cr. W. PREYENIER e.a. , Prijzen en /ollell 
in de domeillell der Gentse abdijell, St. Pieters ell St. Baafs (J 3'-14' eeuIV), in DOK. IV, 
Brugge, 1973, pp. 288 -291 ; M. TOCH, Prijzen uit Genlse instellingsrekeningell, 16' eeuIV, 
ibidem, pp. 396-400. 

,.. 
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dit land afkomstig (19). Specifiek voor Vlaanderen zou zelfs ca. 90 % van de 
omzet uit Frankrijk ge'importeerd geweest zijn. 

Een verge1ijkend onderzoek van de prijskurven en de omzet te Gent laat 
alvast een negatieve korrelatie veronderstellen. Aan een min of meer 
belangrijke prijsstijging beantwoordde doorgaans een uitgesproken daling 
van de opbrengst van de verbruiksbelasting en omgekeerd. Dat deze 
korre1atie evenwel niet ten volle opgaat, houdt verband met specifieke om
standigheden die de wijnproduktie en -handel kenmerken. Signaleren wij in 
dit verband o.m. het aanleggen van reserves in goede wijnjaren ("vins de 
garde") (20). Over het algemeen dienen dergelijke reserves, mede door de 
ontoereikende technische hulpmiddelen, nochtans beperkt te blijven (21). Dit 
houdt meteen in dat de import opnieuw zal toenemen na meerdere opeen
volgende misoogsten en dit niettegenstaande een aanhoudend hoog prijs
niveau. 

(19) Voor het vergelijkend onderzoek betreffende de evolutie van de wijnprijzen in 
Frankrijk werd in de eerste plaats beroep gedaan op het nationaal gemiddelde. zoals het door 
C. E. LABRoussE (Esqllisse du mOllvemenl des prix el des revenus en France all XVlll' 
siec/e, Parijs, 1932) op grond van de gegevens voor een zestal generaliteiten (Languedoc, 
Limoges, Bourgogne, Elzas, Riom, Montauban) werd gerekonstrueerd. Oit jaarlijks gemid
delde betreft nochtans uitsluitend de peri ode 1726-1789. Uitvoeriger inlichtingen werden 
uitgewerkt voor Languedoc door E. LE Roy LADURIE, Les paysans de Languedoc, II, Parijs, 
1966, pp. 823-825. Voor deze reeksen werd dan ook de trendbeweging (J 1 jaarlijks voort
schrijdend gemiddelde) vanaf het midden der 17" eeuw berekend. Voor een kontrole betref
fende de representativiteit van deze gegevens werd tensloUe beroep gedaan op G. en G. 
FRECHE, Les prix des grains, des vins el des legumes a Toulouse, 1486-1868, Parijs, 1967, 
pp.115-123. 

(20) Ook ter verklaring van de fluktuaties die tijdens de eerste helft van de 19" eeuw 
voorkwamen, werd door de direkteur van de stedelijke belastingen (Lagrange) meermaals op 
het specifieke ritme van de wijnhandel gewezen. In het jaarverslag van 1859 werd alvast 
gesignaleerd: "Ies caves ordinairement bien joumies, n'onl guere rer,:u de provision depuis 
1853. De bonlles el abondanles recolles releveronl seules Ie revellu des vills" (Memorial Ad
ministratif de la Ville de Gand, 1859, p. 576). 

Typerend is verder dat op dat ogenblik o.m. ook in Oijon gelijkaardige bemerkingen wer
den vooropgesteld. Aldus werd m.b.t. de massale omzet van 1858 genoteerd: " Ies caves 
elaient degamies depuis cinq ou six ails par suite de la p(mllrie des vins" (R. LAURENT, L'oc
(rai de Dijon au XIX' siecle, Parijs, 1960, p. 56). 

(21) Dit houdt meteen in dat bij de berekening van de gemiddelde konsumptie in feite zou 
moeten rekening worden gehouden met eventuele verliezen door lekkage, diefstal en (of) door 
bederf. Omgekeerd kan echter worden aangestipt dat de aandu idingen van de jaarl ijkse omzet 
doorgaans onderschat werden als gevolg van bepaalde frauduleuze praktijken. Oaar het 
geenszins mogelijk is de omvang van dergelijke verliezen en onderschattingen te preciseren, 
gaan wij uit van de veronderstelling dat zij nagenoeg komplementair zijn, 

Over het algemeen wordt nochtans een gunstige kentering t.a.v. het bewaren van wijn 
vanaf de 15" eeuw waarschijnlijk geacht (efr. G. SIVERY, Les camtes de Hainaut et Ie com
merce du vin au XII'" et all debut du XI'" siecle, Rijse/, 1969, pp. 138-142). 

... 
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Onder de belangrijke fluktuaties van de omzet te Gent dient allereerst de 
scherpe toename van de bevoorrading in 1681-88 te worden aangestipt. 
Een kontrole van de prijsevolutie voor de produktiecentra in Z. Frankrijk 
bevestigt alvast de gunstige aankoopmogelijkheden tijdens deze jaren (cfr. 
grafiek IV). De minimale omzet die daarentegen op het einde van de jaren 
zestig werd genoteerd, zou o. m. in verband moeten gebracht worden met de 
pestepidemie die zich op dat ogenblik voordeed. Toen werden tevens de 
handelsrelaties met Holland en Zeeland, de voornaamste importcentra, 
beperkt of zelfs tijdelijk onderbroken (22). Een tweede belangrijke peri ode 
van inkrimping van de wijnaanvoer te Gent situeerde zich in 1689-96. De 
negatieve korrelatie t.a. v. de prijsevolutie blijkt dan ook duidelijk voor deze 
jaren, daar zich op dat ogenblik een gemiddelde stijging van ca. 150 % 
voordeed (23). Tijdens de volgende jaren zal men echter, zodra zich een 
daling der prijzen begint af te tekenen, de voorraden opnieuw gaan aan
vullen. De belangrijke stijging van de opbrengst van de accijnsrechten in 
1706-10 moet ten andere in dit licht worden ge"interpreteerd. 

Opmerkelijk is verder de vaststelling dat de fluktuaties inzake ae omzet 
veel minder geprononceerd waren tijdens de 18e eeuw. Enkele bruuske 
dalingen, zij het van kortere duur, doen zich niettemin voor in 1737-39, 
1757-59, 1767-70, 1778-79, 1783-84, 1788-89 en 1793-94. Steeds gaat 
bovendien een scherpe prijsstijging aan deze inzinkingen vooraf. 

Belangrijker evenwel dan deze schommelingen op korte termijn, is de 
aanhoudende baisse der imposten te Gent gedurende de 18e eeuw. Wanneer 
wij anderzijds weten dat de bevolking, vooral dan vanaf 1740-1750, in ex
pansie was, wijst dit meteen op een scherpe daling van het hoofdelijk ver
bruik. Een ornrekening van de gemiddelde wijnkonsumptie zal trouwens 
noodzakelijk zijn om tot een meer verantwoorde benadering van de markt
bevoorrading te kunnen overgaan. Een exclusief en globaal overzicht van de 
accijnzen zou immers tot een zware overschatting van de omzet laten 
besluiten, te meer daar twee nieuwe belastingen moeten in aanmerking wor
den genomen. 

Alvorens echter tot een berekening van de individuele verbruikscijfers 
over te gaan, zouden wij eerst nog een kleine uitweiding willen inlassen met 
betrekking tot de douanestatistieken die onder leiding van de Financieraad 
en het Regiebureau tijdens de tweede helft van de 18e eeuw werden 

(22) J . CHARLIER , La pesle a Bruxelll!s de 1667 a 1669 el ses ClJnsequences 
demographiques, Historische uitgave Pro Civitate, nr. 20, 1969, pp. 37-39 ; V . VAN MEE
NEN, Bijdrage tol de studie van de mortali/eit in de Sint.Jacobsparochie te Genl in de 17"-18' 
eeuw, Gent, 1973 (onuitgegeven proefschrift o.l.v. Dr. C. VANDENBROEKE). 

(23) G. en G. FRECHE, op. cit., p. 120; E. LE Roy LADURIE, op. cit. , pp. 823-824. 
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opgesteld. Hierin wordt voor de peri ode 1759-1791 voor aile depar
tementen de jaarlijkse import, export en (of) transit van wijn (onderverdeeld 
in verschillende rubrieken volgens de streek van herkomst, lOals 
Bourgogne-Champagne, "Rouge de France", "Blanc de France", Spaanse 
wijn, Rijn- en Moezelwijn, wijn uit de streek van Bar-Metz-Hoei-Luik, 
etc .. .) opgenomen (24) . Over het algemeen blijft dit ongemeen rijk bran
nenmateriaal nochtans onvoldoende bekend (25). Houdt dit verband met de 
vrij negatieve kritiek die door J. Mees bij het begin van de eeuw t.o.v. dit 
statistisch materiaal werd vooropgesteld (26)? Een systematische bewerking 
van aile landbouwprodukten en levensmiddelen die in deze bronnen 
voorkomen, toonde nochtans reeds aan dat zij in menig opzicht aan de 
gestelde eisen van historische kritiek beantwoorden (27). Een interessante 
kontraleproef kan er thans in bestaan de jaarlijkse schommelingen van de 
wijnaanvoer te Gent met de nationale en/ of regionale omzet te vergelijken. 
Gezien de belangrijke Kwalitatieve verschillen die van streek tot streek wor
den vastgeste1d, menen wij nochtans dat het vergelijkend onderzoek in het 
bijzonder tot Vlaanderen (departementen Oostende, Nieuwpoort, Brugge, 
Gent, leper, Kortrijk en vanaf 1766 St. Niklaas) moet beperkt blijven(28). 
Zoals uit een gratische weergave (grafiek II) mag blijken is er alvast een 
zeer goede (positieve) korrelatie tussen beide kurven te noteren. Slechts een 
paarkleinere afwijkingen (o.m. in 1764-66 en 1773-75) zouden in dit ver-

(24) A.R.A" Financieraad, nrs. 5748-5805. 
(25) In enkele recente publikaties werd de u itzonderlijke waarde van dit statistisch 

materiaal nochtans reeds in een nieuw daglicht gesteld. Zie hieromtrent C. DOUXCHAMPs 
LEFEVRE. La statistique douaniere des Pays-Bas Autrichiens. Reflet dll grand commerce in
ternational de la seconde moitie dll XVlIle siec/e. in "" Congff!S International d'Histoire 
Economique. Leningrad. 1970; 10 .. Le traitement de la statistique douaniere des Pays-Bas 
Autrichiens. in Archie!- en Bibliotheekwezen in Belgie. 1971; G. DEvos. Oostenrijkse 
douanestatistiek en de Oostendse handel in de tweede hel!t van de XVlIle eeulV, in 
Ecollomische Geschiedellis van Belgie. Behandeling van de bronllell en problematiek 
(uilgegeven door H. COPPEJANS-DESMEOT). Brussel . 1973 ; L. VAN BUYTEN. Brannen voor 
de geschiedenis van de trallsitohalldel ell de transitolVegen in de Oostenrijkse Nederlanden. 
De doorvoerhandel op Lorreinell. ibidem. 

(26) J. MEES. La stalistique dOllalliere de la Belgique dans la secOI/de moitie du XVIII' 
siecie. in Revue Beige d'Hisloire, I, 1914. pp. 72-97. 

(27) C. VANDEN8ROEKE, De landboulV- en levensmiddelenpolitiek in de Ooslenrijkse 
Nederlanden. Gent, 1970, passim (onuitgegeven doktoraatsverhandeling o.l.v . Prof. Dr. E. 
ScHOLLlERS). De publikatie van deze studie is in voorbereiding. 

(28) BetrefTende de struktuur van de 18' eeuwse departementen, zie G. BIGWOOD, Les 
impots generaux dalls les Pays-Bas Alilrichiens, Leuven, 1900. Voor nauwkeuriger aan
duidingen m.b. /. de geografisch atbakening van de departementen dient in hel bijzonder ver
wezen te worden naar de kaart die door P. MOUREAUX werd ontworpen (Les preoccupations 
stalistiques du Gouvemement des Pays-Bas Autrichiens. Brussel, 1971). 
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band moeten aangestipt worden. Opmerkelijk is evenwel de vaststelling dat 
het procentueel aandeel van het verbruik te Gent in funktie van de totale 
aanvoer in Vlaanderen bestendig in regressie was tijdens de tweede helft van 
de 18' eeuw. Terwijl de Gentenaars gedurende deze peri ode gemiddeld ca. 

12 % van het verbruik voor hun rekening namen, bedroeg dit tijdens de 
laatste jaren van het ancien regiem nog slechts 9,5 % en 17 % a 18 % om
streeks het midden van de eeuw. Een duidelijke caesuur zou hierbij vooral 
vanaf 1770-74 waarneembaar worden en dan meer bepaald als gevolg van 
de krisis van 1770-71. Op dat ogenblik daalde het verbruik te Gent zelfs 
met meer dan 1/ 4, terwijl de totale omzet in V laanderen nagenoeg stabiel 
bleef. Zoals echter verder zal bijken dient deze kontraktie te worden in ver
band gebracht met de snellere toename van het pauperisme te Gent. 

Dit alles sluit nochtans niet uit dat de wijnimport zelf in toenemende 
mate op Gent werd afgestemd. Een analytisch overzicht van de douane
statistieken toont namelijk aan dat vooral vanaf de Amerikaanse Vrij
heidsoorlog steeds meer wijn in de douanebureaus van dit departement werd 
ingeschreven (29). Terwijl er tot en met het begin van de jaren zeventig 
slechts 0,5 % a 2 % van de totale import in Vlaanderen werd gedeklareerd, 
steeg deze verhouding op het einde van het Oostenrijks Bewind tot 25 % a 
35 %. Het aandeel van de aanvoer in Vlaanderen t.o.v. het nationaal 
gemiddelde bleef nochtans steeds schommelen rond de 50 %. 

Komen wij dan tot een overzicht van het hoofdelijk wijnverbruik te Gent. 
Zoals hoger reeds aangestipt werd, weerspiegelt dergelijke methode van 
benaderen op een vrij adekwate wijze de sociale reperkussies van de 
ekonomische evolutie. Vooraf dient er evenwel voor gewaarschuwd te wor
den dat aan aile benaderingen die in dit verband zullen worden 
vooropgesteld, slechts een approximatieve waarde mag toegekend worden. 
Dit is o.m. een gevolg van het feit dat praktisch geen enkele specifiek 
demografische telling v66r het einde van het ancien regime beschikbaar is. 
Aan de hand van de parochieregisters en meerdere overzichten van het aan
tal kommunikanten wordt het niettemin mogelijk om de bevolkingsevolutie 
vanaf het einde der 16' eeuw te volgen. Weliswaar beschikken wij vanaf de 
aanvang van het Frans Bewind over meerdere gespecifieerde tellingen, vanaf 
dat ogenblik moet echter met een toenemende mobiliteit van de bevolking 
rekening worden gehouden. Tijdens het ancien regiem was dit daarentegen 
hoofdzakelijk het gevolg van oorlogen en bevoorradingsmoeilijkheden. Het 

(29) A.R.A .. Financieraad. nrs. 5748-5805. 
Betreffende deze specifieke problematiek van de 18' eeuwse douanestatistieken. kall wor

den verwezen naar de studie van G. DEVOS (op. cit.). 



D 

EVOLUTIE VAN HET WIJNVERBRUIK TE GENT 381 

zal echter duidelijk zijn dat dergelijke onregelmatige aangroei en (of) af
name van de bevolking iedere berekening van het verbruikscijfer ten zeerste 
bemo~ilijkt 

Naast al deze overwegingen dient er verder nog aan herinnerd te worden 
dat ook door het eigen, specifiek ritme van de wijnhandel tot bepaalde over
en onderschattingen zou kunnen worden besloten (30). Dit bezwaar wordt 
nochtans in ruime mate ondervangen door het bepalen van gemiddelde ver
bruikscijfers die over meerdere jaren gespreid zijn. In die zin werd besloten 
een om de vijf jaar voortschrijdend tien jaar gemiddelde te berekenen. 
Uiteindelijk werd voor deze benaderingstechniek geopteerd, daar op deze 
wijze de gebeurlijke schommelingen in de trendbeweging beter tot hun recht 
komen. Verder wordt het aldus mogelijk ook de orde van grootte van het 
hoofdelijk verbruik tussen twee gegeven waarden af te bakenen. 

Van fundamenteel belang bij dergelijke benaderingen is evenwel de 
betrouwbaarheid van de demografische inlichtingen waarover men beschikt. 
Weliswaar kunnen wij hiertoe gebruik maken van "De curve van het Gentse 
bevolkingscijfer in de 17e en de 18" eeuw", die door Prof. H. Van Werveke 
op grond van de evolutie van het aantal geboorten werd gerekonstru
eerd (31) ; dergelijke afgeleide benaderingen dienen nochtans steeds met de 
nodige omzichtigheid te worden ge'interpreteerd (32). Dit is des te meer het 
geval wanneer men weet dat hierbij uitgegaan werd van een niet evoluerende 
geboortecoefficient. Recentere kontroleproeven, waarbij wei degelijk met een 
varierende verhouding tussen het aantal geboorten en de totale populatie 
werd rekening gehouden, toonden ten andere aan dat vrij belangrijke af
wijkingen in de "curve" niet uitgesloten zijn (33). Dit ligt trouwens voor de 
hand wanneer men bepaalde wijzigingen t.a. v. de leeftijdsopbouw, de 
gemiddelde huwelijksleeftijd en (of) de huwelijksduur voor ogen houdt. 
Daarbij komt nog dat de enige telling (I 786) waarover Prof. Van Werveke 

(30) Terwijl de aanpassingen van de wijnomzet op middellange en lange termijn duidelijk 
in relatie staan tot de sociaal- eko nomische evolutie, zou nochtans voor de nuktuaties op 
korte(re) termijn enig voorbehoud dienen gemaakt te worden. In die zin kunnen bepaalde 
restrikties, die reeds eerder door Prof, 1. CRAEYBECKX werden vooropgesteld (op. cit., p. 7), 

ongetwijfeld veralgemeend worden: " Ies oscillations par/ois assez fortes du prix du viII d'ulle 
Qllnee Ii {'autre, cOllsequellce de I'alrernallce des bonlles et mauvaises recolles, expliqelll ... 
I'irregularife de la consommarion au X,.... siecle". 

(31) H . VAN WERVEKE, De curve vall her Genlse bevolkingscij/er ill de 17' ell de 18' 
eeulV, Brussel , 1948 . 

(32) Dit werd o.m. duidelijk aangetoond door F. BLOCKMA NS , De bevolkillgscij!ers, in 
Alltwerpen ill de XVIII' eeulV, Antwerperi, 1952, pp. 395-412. 

(33) P. DEPREZ, Her Gell/se bevolkillscij/er ill de IlVeede hel/t vall de achl/iende eeuw, 
in Handelillgen Maalschappij Geschiedenis ell Oudheidkunde Gelll, Xl, 1957, pp. 177 - 195. 
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bij zijn oplOekingen kon beschikken, in feite minder nauwkeurig lOU 
uitgevoerd geweest zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Aangetoond kon 
worden dat hierin noch de bevolking van de liefdadige en geestelijke in
stellingen, noch deze van het garnizoen verwerkt was (34). Dit houdt m.a. w. 
in dat ook de reduktiecoefficient (26,3) in feite onderschat werd. Prof. P. 
Deprez, die deze problematiek opnieuw belichtte aan de hand van tellingen 
voor 1741 en 1784 (met aanduiding van het aantal kommunikanten). 
noteerde namelijk een geboortecoefficient van respektievelijk 32,5%0 
(reduktie = 30,7) en 34.8%0 (reduktie = 28,6). Tevens wees hij op de 

belangrijke afwijkingen tussen de verschillende parachies onderling 
(minimum 25,4%0 voor St. Michiels; maximum 40,2%0 voor O. L. V. St. 
Pieters) (35). 

Aan de hand van enkele bijkomende bronnen hebben wij deze kontroles 
verder trachten uit te werken. Het betreft hier nl. enkele overzichten van het 
aantal kommunikantell voor 1691. 1695. 1704. 1712. 1745, 1765 en 
1785 (36). Deze gegevens sluiten aldus aan bij de tellingen van 1741 en 
1784 en de fragmentarische overzichten die reeds voor 1681, 1715. 1737. 
1749 en 1773 bekend waren . Wij wensen hier niet in te gaan op de 
specifieke waarde en de betekenis van dit bronnentype voor de historische 
demografie (37). Aileen reeds het feit dat deze overzichten er kunnen toe 

bijdragen om een meer verantwoorde en (of) een zich wijzigende nataliteits
coefficient te bepalen, verantwoordt de inkorporatie in de huidige stand van 
het onderzoek (38). Een kontrole op grand van de bekende 18e -eeuwse 

tellingen affirmeert bovendien de betrouwbaarheid van de reduktiecoefficient 
(75% a 80%). Zo kon namelijk voor 1745 worden besloten tot een 
bevolkingscijfer van 42.680 a 45.520 personen, daar waar dit volgens de 
benaderingen met een konstante nataliteitscoefficient slechts 38.298 a 
39.608 bedroeg. De meer gespecifieerde telling van 1741, opgenomen door 

(34) Deze gegevens kwamen daarentegen wei voor in de telling van 1784 die door P. 
DEPREZ werd ontleed. In die zin werd het totaal bevolkinsaantal op 51.528 i.p.v. op 48.409 
inwoners bepaald. Van een zelfde orde waren trouwens ook de aanduidingen die voorkomen 
in het dossier van de Geheime Raad. namelijk 50.963 inwoners (A .R.A .. nr. 1339). 

(35) P. DEPREZ. op. cil .. pp. 178-180. 
(36) Zie bijlage III. 
07l Zie J. DE BROUWER. Hel be/ang van de Iwmmunikalllencijfers en de verhouding er

van 101 de bevo/king. in Handelingen der Konink/ijke Zuidneder/andse Maalsc/wppij voor 
Taa/- en Letterkunde en Geschiedenis. XVII. Brussel. 1963; 10 .. Demografische evo/ulie 
van hel Land van Aa/sl, 1570-/800. Historische Uitgave Pro Civitate. nr. 18. pp. XXI

XXXVI; M. CLOET. De /eeflijdsgrens lussen communicanten en niet-communicalllen in de 
XVII' en de XVIII' eeuw. in Verslagen en Mededelingen van de Leiegouw. VIII, 1966. 

(38) J. DE BROUWER. Demografische evo/ulie ... , op. cit .. p. xxv. 

cd 
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P. Deprez, laat anderzijds toe tot een gemiddelde van 44.312 personen te 
besluiten. Hieraan zou een geboortecoefficient van respektieve1ijk 32,5%0 en 
33,2%0 beantwoorden (i.p. v. 38%0). Niet minder betrouwbaar blijken verder 
onze dedukties voor 1785, die tot een totale populatie van ca. 51.500 per
sonen laten besluiten. Yoigens de tellingen van 1784 en 1786, die hoger 
reeds gesignaleerd werden, telde Gent op dat ogenlik 48.409 (minimum) a 
51.258 inwoners. 

Op grond van deze bevindingen leek het ons dan oak ten volle vera nt
woord om, althans voor de 18e eeuwse tellingen, een specifieke nataliteits
coefficient te berekenen. Deze zou dan, mits het nodige voorbehoud, ook op 
de periode tussen twee of meer tellingen in kunnen uitgewerkt worden. 
Theoretisch zou het onderzoek nog verder kunnen gediversifieerd worden 
door voor e1ke parochie afzonderlijk een specifieke coetlicient te 
weerhouden. De vrij konstante verhoudingen (uitzondering gemaakt voor 
81. Niklaas) die evenwel gedurende gans de beschouwde peri ode tussen de 
verschillende parochies onderling behouden bleven evenals de ap
proximatieve waarde die uiteindelijk aan aIle bevindingen moet" worden 
toegekend, heeft ons hiervan doen afzien (39). Ter aanvulling van de 
beknopte reeks van P. Deprez diende dit procede nochtans voor enkele 
decennia te worden toegepast. Dit leek immers noodzakelijk om ook met 
betrekking tot de demografisch evolutie een om de vijf jaar voortschrijdend 
10-jaar gemiddelde te kunnen weerhouden (40). 

Een systematische kontrole van de gegevens voor de late 17" eeuw leek 
nochtans moeilijker door te voeren. Yoor deze periode moet tevens rekening 
worden gehouden met de grotere mobiliteit van de plattelandsbewoners en 
de tendens tot emigreren naar de stedelijke centra in krisisjaren. Citeren wij 

(39) De procentuele verhouding van het aantal kommunikanten voor de verschillende 
parochies kan als voigt worden weergegeven: 

1645 1691 1695 1704 1712 1741 1745 1765 1775 1784 

24,8 24,0 25,3 (28,3) 23,9 23,3 24,0 23,7 25,3 24.4 
Niklaas 12,0 11,7 11.2 9,8 9,5 8,0 7,9 7,7 7,0 6,9 
Michiels 22,0 IS,7 18,3 16,7 (23,9) 20,7 20,S 21.2 19,9 21.6 

O.L.V. St. Pieters 9,6 10,7 11.2 12,3 13,3 15,0 14,6 13,9 13,5 12,7 

St. Jacobs 12,S 10,7 14,0 12.3 10,6 12.4 13,5 II,S 13,3 II,S 
Heilig Kerst 10,0 13,3 11.2 9,3 7,9 10,7 10,6 11,2 9,9 11.1 
St. Maartens 8,S 10,7 S,4 ".I 10,6 9,7 9,6 10,1 10,S 11.4 

(40) Hiertoe werd het gemiddelde genomen van de voorgaande en de daaropvolgende 
periode (P. DEPREZ, op. cit .. pp. IS0-181). 

1785 

24,5 
7,1 

19,5 

13,2 
II,S 
11.6 
11,9 
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in dit verband slechts een passus uit het "Politye Boeck" van J. Billet voor 
1668: "terwylent dat men hier tot Ghendt verwachte de publicatie van den 
pais ... soo was men weI seeren dapper verwondert te sien de menich
vuldighe vluchtende lantlieden, soo vuyt den noorden als vuyt den oosten, 
te weten vuyt het oude contrebutielant als van Oostackere, Mendonck, Saf
felaere, Exaerde, Zeeveneecke, Loo, etca., met hunne kinders, beesten ende 
graenen, alsoo de Fransche dreygen het lant van Waes, hunne con
trebutiegelden te sullen comen haelen ... " (41). Vooral wanneer deze 
vluchtelingen gedurende meerdere maanden een onderkomen binnen de stad 
zochten (o.m. in 1645, 1667-1668, 1674-1677, 1683-1684, 1693-1696) 
moet dit een merkbare invloed op het geboortecijfer hebben uitgeoefend. 
Daarbij komt dat ook de verhouding kommunikanten tijdens deze jaren 
moeilijker is te bepalen. Een gemiddelde reduktiecoefficient van 65 % -75 % 
lOU nochtans voor het einde van de 17" en de eerste jaren van de 18" eeuw 
te verantwoorden zijn. Hiermee lOU dan een geboortecoefficient van ca. 
30%0 a 40%0 overeenstemmen. 

Samenvattend zouden al deze oprekeningen als voigt kunnen weergegeven 
worden: 

EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING TE GENT,17 e -18e EEUW 

1651-60 
1656-65 
1661-70 
1666-75 
1671·80 
1671-80 
1676-85 
1681-90 
1691-00 
1696-05 
1701-10 
1706-15 
1711-20 
1716-25 
1721-30 
1726-35 
1731-40 

Op grond van een 
konstanle G.c. 

(38%0) 

(48.476) 
49.310 

(49. 163) 
50.680 

(49.912) 
51.030 

(51.608) 
51.887 

(54.175) 
51.285 

(48 .297) 
48;468 

(45.786) 
42.852 

( 40.426) 
39.384 

(39.545) 

Aangepasle G.C. 
voor de diverse 

parochies 

49 .781 

44 . 120 
(42.650) 
42.732 

(42 .800) 

(41) Aangehaald door H. VAN WERVEKE. op. cit .. p. 50. 

Aangepasle G.C. 
voor aile 
parochics 

50.400-52.400 
49.407 
46.492 
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1736-45 38.298 44.226 44.312 
1741-50 (38.495) 44.064 
1746-55 39.608 45.400 
1751-60 (39.294) (42.900) 
1756-65 38.887 43.661 
1761-70 (39.916 43.600 
1766-75 41.254 45.465 
1771-80 (42.895) 47.639 
1776-85 45.454 49.023 
1781-90 (48.076) 51.525 
1786-95 51. 1 04 51.104 

Hierbij aansluitend kunnen de beter gekende bevolkingscijfers voor de eer
ste helft van de 19" eeuw als voigt worden samengevat (42) : 

1801-10 
1806-15 
1811-20 

EVOLUTIE VAN OE BEVOLKING TE GENT, 19' EEUW 

57.995 
59.596 
62.887 

1816-25 
1821-30 
1826-35 

66.242 
73.627 
82.908 

1831-40 
1836-45 
1841-50 

89.735 
100.216 
104.309 

1846-55 
1851-60 

109.405 
112.754 

Oit alles lOU m.a. w. laten besluiten tot een langzame stijging van de 
bevolking tot het einde van de 17" eeuw (0,27 % per jaar tot 1691-
1700) (43) ; het eerste kwart der 18" eeuw is daarentegen gekenmerkt door 
een vrij bruuske daling (-0,7%). Vanaf het tweede kwart van de eeuw 
start nochtans een aanhoudende fase van expansie. Een trage aangroei van 
de bevolking tot omstreeks 1770-1780 ( + 0,40 %), wordt namelijk gevolgd 
door een peri ode van versnelde groei op het einde van de eeuw ( + 0,60 %). 
Het is echter in het bijlOnder tijdens het eerste kwart van de 19" eeuw dat 
de stad Gent de grootste bevolkingstoename zal kennen met een gemiddelde 
aangroei van 1,5 % per jaar. Ofschoon specifiek demografische faktoren 
(huwelijksleeftijd, fecunditeit, mortaliteit) deze tendens helpen verklaren, 
zou hierbij nochtans in het bijlOnder aan het toenemend belang van de im-

(42) Voor de bevolkingscijfers te Gent tijdens de eerste helft van de 19' eeuw, zie O. 
BERG MANS, Mouvement de [,etat-civil de la population et les registres de {'etat-civil iJ Gand 
au XIX' siecle, Gent, 1902; P. CLAEYS, Memorial de la ville de Gand de 1792 iJ 1830, 
Gent, 1902; 1. E. NEVE, Gand sous la domination francaise 1792-1814, Gent, 1927, p. 
156; 1. MARESKA-HEYMAN, E"'luete sur Ie travail et la condition physique et morale des 
ouvriers employes dans les manufactures de caton Ii Gand, Gent, 1846, p. 164; Memorial 
Administratif de la Ville de Gand, XX, Gent, 1864, p. 147. 

(43) De scherpe bevolkingstoename tijdens. het laatste decennium der 17' eeuw wordt an
derzijds bevestigd bij een kontrole van de evolutie der huishuren. Zie in dit verband D. VAN 
RYSSEL, De Gentse huishuren tussen 1500 en 1795, Historische Uitgave Pro Civitate, nr. 
15, 1967; 10., Huishuren te Gent, 1500-1795, in DOK I/, Brugge, 1965, pp. 163-353 en 
grafiek VIII. 
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migratie vanuit het omliggende platteland moeten worden gedacht (44). Vrij 
spoedig zal nochtans een soort saturatie intreden. in die zin dat vanaf de 
jaren twintig opnieuw een trager groeiritme {I. I %) aannemelijk wordt. 

Op grond van deze gegevens worden wij thans in de mogelijkheid gesteld 
een meer verantwoord onderzoek in te stellen naar de evolutie van het wijn
verbruik. Hoger schetsten wij reeds de evolutie van de wijnomzet te Gent 
gedurende de 17' _1ge eeuw. Voor de verschillende types van accijnsrechten 
bleek hierbij duidelijk de dalende trend tot en met het einde van het Ancien 
Regiem. In aansluiting met de gegevens die uit de oktrooibelasting kunnen 
afgeleid worden, gaan wij thans trachten de hoofdelijke konsumptie te 
bepalen voor geheel de besehouwde periode. Voor de 1ge eeuw stelt dit 
doorgaans minder problemen, daa r ook de jaarlijkse import in hektoliter 
werd opgenomen (efr. bijlage 11). Door onderlinge vergelijking van de 
diverse imposten men en wij noehtans ook voor de 17e_18e eeuw tot een 
benaderend overzicht te kunnen komen. Er werd namelijk vastgesteld dat de 
impositie van 1 groot per stoop, de meest betrouwbare eijferreeks en waarbij 
met geen vrijstel1ingen moet rekening worden gehouden, in een vrij kon
stante verhouding evolueert t.a. v. de grote wijnaccijns van 4 graten en het 
verbruiksreeht van 2 groten per stoop. Gemiddeld bedraagt deze verhouding 
respektievelijk 33 % it 35 % en 54 % it 56 %. Omgekeerd zou dit implieeren 
dat voor de twee laatstgenoemde imposten een ondersehatting van 
respektievelijk 1/4 en 1/5 in aanmerking moet worden genomen. Rekening 
houdend met deze opmerkingen, kan thans een voortsehrijdend gemiddelde 
van de totale wijnkomsumptie te Gent gedurende de 17e_1ge eeuw worden 
bepaald. Dit zou lei den tot volgend overzieht: 

TOTAAL WIJNVERBRUIK TE GENT (LITER) 
OM DE 5'JAAR VOORTSCHRIJDEND 10-JAAR GEMIDDELDE 

1671-80 808 .183 1716-25 853 .944 1761-70 721.519 1811-20 
1676-85 1.237 .032 1721-30 851 .681 1766-75 692.098 1816-25 
1681-90 1.202.863 1726-35 807-521 1771-80 682 .658 1821-30 
1686-95 908.592 1731-40 770 .923 1776-85 682.493 1826-35 364.875 
1691-00 744.482 1736-45 777.326 1781-90 606.262 1831-40 
1696-05 763 . 140 1741-50 785.220 1786-95 537.540 1836-45 370.087 
1701-10 918 .528 1746-55 750 .334 1791-00 1841-50 401.740 
1706-15 1.046.647 1751-60 697.397 1796-05 1846-55 412.660 
1711-20 913.394 1756-65 700 .930 1801-10 1851-60 399.622 

1806-15 488.-716 

(44) Betreffende de specifieke problematiek i.v.m. de herkomst van het Gentse 
proletariaat kan worden verwezen naar J. DHONDT, Notes sur les ouvriers industriels galllois 
il /'epoque !ralU;aise, in Revue du Nord, XXXVI, 1954, pp. 309-324. Een vertaling van dit 
artikel werd tevens opgenomen in Geschiedkundige Opste/len, Antwerpen, 1963. pp. 153-
171 . 
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Alvorens tot de interpretatie van deze tabel over te gaan, willen wij er 
evenwel aan herinneren dat meer bepaald voor de jaren 70 en 80 der 
17e eeuw de gegevens enigszins worden vervalst door bepaalde onre
gelmatigheden in de bevoorrading. Oeze bezwaren vervallen evenwel in 
ruime mate wanneer de evolutie op middellange en lange termijn wordt 
gekontroleerd. Zo kan vooreerst een geringe afname van de omzet 
(-0,2 %) worden opgemerkt gedurende het laatste kwart van de 17e eeuw. 
Oeze daling werd nochtans volledig gekompenseerd door de stijging van de 
afzet bij het begin van de 18e eeuw (+ 0,4 %). Vanaf de eeuwwisseling zal 
de dalende tendens niettemin steeds sterker geprononceerd worden. Na een 
gemiddelde daling met ± 0,4 % per jaar in 1725 -177 5, vinden wij voor het 
laatste kwart van de 18e eeuw zelfs een jaarlijkse terugval van meer dan 2 % 
terug. Ook de eerste helft van de 1ge eeuw wordt trouwens gekenmerkt door 
een konstante en vrij belangrijke daling (-0,4 %) van de totale omzet. 
Meer bepaald tijdens de jaren 1810-1830, peri ode die door een scherpe 
bevolkingsstijging gekenmerkt werd, moet de daling van de aanvoer zeer 
duidelijk aangevoeld geweest zijn. 

Wanneer wij thans de totale jaarlijkse ornzet afwegen aan de hand van de 
berekende (approximatieve) bevolkingscijfers, zal deze negatieve trend 
uiteraard nog veel sterker geaccentueerd worden (45) . Na een zeer scherpe, 
maar tijdelijke, inzinking van het hoofdelijk verbruik op het einde van de 
17e eeuw, bleven de verbruikscijfers namelijk nog schommelen rond de 20 
liter per persoon en per jaar tot omstreeks 1740-1750. Tijdens het laatste 
kwart van de 18e eeuw zou de hoofdelijke konsumptie daarentegen in een 
minimum van tijd gehalveerd worden. Oit niveau bleef nadien gehandhaafd 
tijdens de eerste jaren van de industrialisatie, toen o. m. een maximale 
tewerkstelling voorkwam en bovendien zeer hoge lonen werden uitbe
taald (46). Nadien zal het hoofdelijk verbruik even wei opnieuw gehalveerd 

(45) In feite lOU ook rekening moeten worden gehouden met bepaalde nuanceringen als 
gevolg van aanpassingen in de leeftijdsopbouw van de (stads)bevolking. OplOekingen die 
hieromtrent doorgevoerd werden laten evenwel niet toe reeds een duidelijk onderscheid te 
maken. Ook La.v. de evolutie van de mortaliteit op het einde van de 18' en het begin van de 
19" eeuw zijn trouwens nog onvoldoende inlichtingen bekend. 

(46) Met betrekking tot de ontwikkeling van de textielindustrie te Gent bij het begin van 
de 19' eeuw kan alvast worden verwezen naar L. VARLEZ, Les salaires dans l'induslrie gan
loise. dl. I. L'industrie cotonniere, Brussel, 1901. pp. 24-31 ; J. VOORTMAN, Les debuts de 
l'induslrie cotonniere el les crises economiqlles. L'industrie gantoise SOliS Ie regime jran(ais 
et Ie regime hol/andais, Gent, 1940; J. DHONDT, L'indllstrie rolonniere ganlOise a /'epoqlle 
jram;aise, in ReVile d'Histoire Modeme et Contemporaine, 1955, pp. 233-279. Een vertaling 
van dit artikel werd eveneens opgenomen in Geschiedkllndige Opstel/en, op. cit. , pp. 109-
152. 

"., 



-
EVOLUTIE VAN HET WIJNVERBRUIK TE GENT 389 

worden, zodat omstreeks het midden van de 19" eeuw te Gent nog 
nauwelijks 4 liter wijn per persoon en per jaar werd gedronken. 

Deze regressie van het wijnverbruik op het einde van het Ancien Regiem 
wordt nog duidelijker in het licht gesteld wanneer wij het onderzoek laten 
opklimmen tot de 14e -15" eeuw. Aan de hand van de verbruikscijfers die 
eerder reeds door Prof. H. Van Werveke en Prof. 1. Craeybeckx berekend 

werden, kunnen wij namelijk de omzet van dit verbruiksartikel over een 
periode van bijna 500 jaar volgen. Hierbij dient nochtans te worden 
opgemerkt dat een kleine overschatting voor de oudste gegevens niet is 
uitgesloten, te meer daar in dit verband onvoldoende rekening kon worden 
gehouden met de afzet op het omliggende platteland. Dit bezwaar geldt 
wellicht nog meer voor de approximatieve waarden die door ons voor het 
einde van de 16" eeuw vooropgesteld werden. Ook hier dienden wij ons 
namelijk te verlaten op de totale importcijfers (47). Daarbij komt trouwens 

dat het hinterland zich in toenemende mate op de Gentse stapelmarkt kwam 
bevoorraden, nadat het Sas van Gent in 1567 was opengesteld gewor
den (48). 

Een overzicht van het hoofdelijk wijnverbruik sinds de late middeleeuwen 

zou niettemin als voIgt kunnen samengevat worden: 

EVOLUTIE VAN HET HOOFDELlJK WJJNVERBRUIK (LITER) 
TE GENT, TlJDENS DE 14'_19' EEUW 

1360-61 38 1671-80 16, I 1756-65 16,0 
1369-70 38 1676-85 24,2 1761-70 16,5 
1376-77 44 1681-90 23,3 1766-75 15,2 
1380-81 33 1686-95 17,5 1771-80 14,3 
1386-87 30 1691-00 13,7 1776-85 13,9 
1389-90 19-20 1696-05 14,5 1781-90 11,7 
1400-01 24 1701-10 18,2 1786-95 10,5 
1401-02 23 1706-15 21, I 1791-00 
1404-05 18 1711-20 19,6 1796-05 
1405-06 16 1716-25 19,3 1801-10 

(47) S.A.G .. Serie 460 bis (2) : Rekenynghe Bewys ende Re/iqua vanden ontfangh ende 
col/ecte ... op aile J1I}'nen binnen deser voorseide stede gebracht ende in kelders up gheleyt 
(december 1584 - december 1585). De totale omzet zou aldus op ca. II miljoen liter kun
nen bepaald worden. 

(48) 1. CRAEYBECKX, op. cit., p. 32; ID., Quelques grands marches de vins fran,ais dans 
les anciens Pays-Bas et dans Ie Nord de la France a la fin du moyen age et au XVIe siecle, in 
Studi in onore di A. Sapori, II, Milaan, 1957, p. 863. 

Een analytisch overzicht van de rekeningen van de "incommende ende veurvarende" 
waren toont trouwens aan dat de aanvoer voor de centra van Zuid- en Frans-Vlaanderen in 
toenemende mate over Gent plaats yond (S.A.G .. Serie 460 bis/2). 

BetrefTende het instellen van nieuwe verbruiksrechten na het openstellen van de Sasse 
Vaart, zie de stadrekeningen voor 1575-76, pp. CLXIII-CLXIV (meegedeeld door Drs. P. Van 
Peeteghem), 
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1409-10 25 1721-30 19.9 1806-15 8.2 
1412-13 15 1726-35 18.9 1811-20 
1430-31 17 - 18 1731-40 18.0 1816-25 (4.9) 
1431-32 30 1736-45 17.5 1821-30 
1432-33 23 1741-50 17.8 1826-35 4.4 
1436-37 26 1746-55 16.5 1831-40 
1451-52 16 - 17 1751-60 16 .2 1836-45 3.7 

1841-50 3.8 
1584-85 20-40 1846-55 3.7 

1851-60 3.5 

Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat wijn. aanvankelijk een vrij courant 
verbruiksartikel met een hoofdelijke konsumptie te Gent van ca. 30 it 40 
liter, reeds sinds de late middeleeuwen in belang afnam. Het gemiddeld 
niveau dat omstreeks 1400-1450 voorkwam, vinden wij nadien nochtans tot 
het begin der 18" eeuw terug. Dit alles sluit evenwel niet uit dat de kon
sumptie gedurende krisisjaren tijdelijk op Ii a;:; kon terugvallen. Uitermate 
revelerend in die zin zijn o.m. de hoofdelijke konsumptiecijfers die voor het 
einde van de 17" eeuw berekend werden. Ongetwijfeld zal de import tijdens 
deze jaren gedaald zijn als gevolg van de onderproduktie en de bijhorende 
prijsstijgingen. Het komt ons evenwel voor dat de uitgesproken daling 
tijdens deze jaren in de eerste plaats verband houdt met een algemene daling 
van de vraag naar luxe-produkten. De bruuske stijgingen van de meest 
levensnoodzakelijke produkten (cfr. grafiek IV) sloten namelijk dergelijke 
uitgaven uit. Specifieke omstandigheden kunnen er nochtans toe bijgedragen 
hebben dat de vastgestelde kontraktie in feite wordt overschat. Hoger werd 
er trouwens reeds op gewezen dat meer bepaald voor de jaren 90 moet wor
den rekening gehouden met een belangrijke toename van de immigratie 
vanuit het omliggende platteland. Zoals verder nog zal blijken hadden deze 
plattelandsbewoners over het algemeen een specifiek, sterk van dit van de 
stadsbewoner verschillend voedingspatroon, waarin luxe-produkten (zoais 
o.m. wijn) slechts zelden voorkwamen! 

De verbruikskrisis van het einde van de 17" eeuw was nochtans slechts 
tijdelijk. Tot het tweede kwart der 18° eeuw. m.a.w. tot en met het einde van 
de bekende periode van \aag konjunktuur die zich in het bijlOnder on
derscheidt door relatief geringe prijsstijgingen op lange termijn van 
basislevensmiddelen (graan) en een gunstige evolutie van het loonniveau. 
zal de gemiddelde konsumptie ZiCD nagenoeg op het laat-middeleeuwse 
niveau van ± 20 liter per jaar handhaven. Vanaf de jaren 20-30 der 18" 
eeuw. de aanvang van een nieuwe fase A. zal het verbruik evenwel blijven 
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afnemen (49) . Deze baisse- beweging zal ten andere aanhouden tot diep in de 

1ge eeuw, zodat het verbruik van deze dranksoort voortaan nog slechts bij 
uitzondering kan zijn voorgekomen. Of was het thans een absoluut 
voorrecht van een beperkte bovenlaag der maatschappij? Dadelijk komen 
wij op deze probleemstelling terug. Eerst zouden wij nochtans de evolutie in 
enkele andere centra willen volgen. In die zin kan o.m. ook voor 8rugge een 
belangrijke regressie genoteerd worden. Reeds omstreeks 1532-1534 zou 
het verbruik er zelfs op ~ La.v. de omzet in 1340 (± 100 liter) 

(49) Een aa nhoudenrJe daling van he! wij nverbruik tot omstreeks 1850 lVerd ook reeds 
voor diverse instellinge n in N.W . Frankrijk aangetoond ; zie in dit verba nd de bijdrage van 
G. DESERT. A limen/alion el sources hospilalieres. Ca/l'ados, 1820· 1914 . voorgedragen op 
het Colloq uium (oktober 197 3) te Parijs onder het motto Hisloire de /a C0I1S0mmaIiOIl. 
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teruggevallen zijn (50). Meer gespecifieerde benaderingen staan ons hier niet 
ter beschikking voor de overgangsfase van de 17"-begin 18· eeuw. Kon
troleren wij evenwel het eindpunt van deze regressiefase die zich klaar
blijkelijk op het einde van het Ancien Regiem en de eerste he 1ft van de 19" 
~et:lW situeert. dan blijkt dat kort na de eeuwwisseling nog slechts 7.9 liter 
per persoon/ jaar te Brugge gedronken werd (51). E venals voor Gent het 
geval was zal dit verbruikscijfer bovendien andermaal gehalveerd worden 
tegen het midden van de eeuw (3 a 4 liter omstreeks 1840) (52) . Een vrij 
analoge evolutie vinden wij verder terug voor Kortrijk. Niettegenstaande 
een dalende ornzet sinds meerdere jaren. wordt er namelijk in 1466 nog 
steeds 22 liter wijn per persoon en per jaar gekonsumeerd (53). Volgen wij 
evenwel de evolutie op zeer lange termijn, dan valt op dat ook hier het 
gemiddeld hoofdelijk verbruik omstreeks 1840 op ca. 3 a 4 liter was 
'teruggevallen (54). Maar ook voor de andere provincies komen wij tot 
gelijkaardige bevindingen. Weliswaar zijn voor Henegouwen geen 
doorlopende cijferreeksen bekend. het is niettemin treffend te kunnen 
noteren dat in sommige centra zoals Chievres bij het begin der IS" eeuw 
jaarlijks eveneens ongeveer 25 liter wijn per persoon werd gedronken. Aan
duidingen voor kleinere gemeenten zoals Englefontaine en Forest-en
Cambresis zouden bovendien van een orde van ca. 7 a 12 liter geweest zijn. 
Deze benaderingen laten G. Sivery alvast toe te besluiten dat het wijn
verbruik tijdens de middeleeuwen ook een ruime verspreiding moet hebben 
gekend onder de lagere standen (55). Oat deze dranksoort nadien echter tot 
een exclusief luxe-artikel zal evolueren, wordt o.i. in de 19" eeuwse be
naderingen bevestigd. Terwijl in de belangrijkste centra nog steeds ca. 10 
liter wijn werd gedronken in 1838-1843, bedroeg dit in kleinere centra in 

(50) 1. CRAEYBECKX. Un grand commerce .... op. cit .. p. 10. 
(5]) Rijksarchief Brugge. Leie-Departement. nrs. 3925 -3930 . 
(52) Rapport sur les octrois communaux de Belgique, presenle a la Chambre des 

Representants, Ie 28 janvier 1845, par Ie ministre de I'interieur. deel I. Brussel. 1845. tabel 
I. Deze publikatie werd ons door Dr. H. Soly ter kennis gebracht waarvoor hier onze 
oprechte dank. 

(53) C. PAUWELYN. De gegoede burgerij van Kortrijk in de 15' eeuw, 1433-1496. in 
Studien belrellende de sociale slrukluren Ie Brugge, Korlrijk en Gent in de 14' en 15' eeuw. 
p. 202. Deze bijdragen werden opgenomen in deel L1V van Standen en Landen. Heule. 
1971. 

(54) Rapport sur les octrois communaux .... op. cil .. tabel '-
(55) G. SIVERY. Le vin: commerce el consommalion paysanne dans Ie sud du Hainaul ala 

lin du moyen age. in Revue du Nord. XLIX. 1967. pp. 284-285 ; 10 .. Les comtes .... op. cil .. 
p. 44. 

rd 
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Henegouwen niet eens 2 liter per persoon en per jaar (56). Maar volgen wij 
thans even de evolutie in Brabant. Voor meerdere centra kan er de evolutie 
van meer nabij worden gevolgd. V olgens omrekeningen die door Prof. 1. 
Craeybeckx voor Antwerpen werden uitgewerkt. daalden er de opbrengsten 
van de wijnaccijnzen gedurende de tweede helft van de 16e eeuw eveneens 
met meer dan de helft (hoofdelijk verbruik in 1542-43 = 20 a 30 
liter) (57). Meer gedetailleerde inzichten kunnen anderzijds worden afgeleid 
op grond van de opzoekingen die door Prof. R. Van Uytven voor Diest en 
Leuven ingesteld werden. Ook hier valt in de eerste plaats de uitgesproken 
daling van het verbruik (lOwel van landwijn als van vreemde wijn) tijdens 
het laatste kwart van de 16" eeuw op. Terwijl de gemiddelde konsumptie te 
Leuven bij het begin van de eeuw nog ongeveer 20 liter per jaar bedroeg, 
was dit niveau omstreeks 1600 op ongeveer 1/8 a 1/10 teruggevallen. Een 
kontrole van de opbrengst van de "cleyne imposten" op de grove of 
vreemde wijnen bevestigde eveneens deze tendens. Een gemiddeld verbruik 
van ca. 3 liter bleef nadien behouden tijdens de eerste helft van de 17" eeuw. 
Overeenkomstig de besluiten die voor Gent konden worden afgeleid, lOU 
zich evenwel een nieuwe kontraktie tijdens de tweede helft van de 18e eeuw 
hebben voltrokken. Symptomatisch zijn aldus de minima die in 1765 en 
1778-79 te Leuven genoteerd werden: respektievelijk I liter en 0,5 liter per 
persoon en per jaar (58). Volgens omrekeningen van de oktrooibelasting 
voor de jaren 1838-1843 werd er nochtans 4,5 a 5 liter per persoon/jaar 
gedronken (59). En sommige aanduidingen uit de Franse peri ode wijzen zelfs 
op een onwaarschijnlijk hoog niveau van ongeveer 10 liter (60). Ver
bruikscijfers van dezelfde orde van grootte als voar Gent op het einde van 
de 18<-begin 19" eeuw berekend werden, vinden wij verder o.m. nog terug 
voor Namen, Antwerpen en Brussel. Aldus werd omstreeks 1750 in eerst
genoemd centrum ongeveer 10 liter wijn per persoon en per jaar 

(56) Rapport sur les octrois communaux ... , op. cit., tabel l. 
(57) 1. CRAEYBECKX, Un grand commerce " ', op. cit., p. II. 
(58) R. VAN UYTVEN, Het verbruik .... op. cit .. pp. 313-319. 
(59) Rapport sur les octrois communaux .... op. cit .. tabel l. 
(60) R. VAN UYTVEN. op. cit., p. 31 S. 
Deze overschalling zou evenwel het ~volg kunnen zijn van de massale import die in 

1809-1810 gerealiseerd werd. Voar tal van andere steden werden namelijk uiterst belangrijke 
fluktuaties t.a. v. de omzet gedurende de eerste jaren van de 19' eeuw genoteerd (Rijksarch ief 
Brugge. Leiedepartement. nrs. 3925-3930; Rijksarchief Gent. Scheldedepartement. nrs. 
1141-1149; Hollands Fonds. nrs. B 31. B 112. B 159. B 165, B 173. I 385-386 en A 
403). 
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gedranken (61). Te Brussel en te Antwerpen zou deze konsumptie bij het 
begin der 19" eeuw (1807 -1808) respektievelijk 11,5 en 10 liter hebben 
bedragen (62). Voor deze drie centra zal nochtans eveneens een scherpe 
daling van de omzet volgen. Kort v66r de grate krisis van 1845-1847 
bedroeg er de gemiddelde konsumptie nog slechts 4,25, 5 en 7,5 liter (63). 

Voor meerdere centra mag ten andere worden aangenomen dat het verbruik 
op dat ogenblik nog minder omvattend was. Aileen voor enkele stedelijke 
kernen in Henegouwen, Luxemburg, Luik en Namen zou hierop een uit
zondering moeten worden gemaakt. Een summier overzicht van de 
oktraoien in 1838-1843 zou namelijk als voIgt kunnen worden weer
gegeven: 

WUNVERBRUIK IN DE STEDEN. 1838-1843 (6 4) 

Antwerpen 5 liter Brugge 4 liter Leuze 5-6 liter 
Mechelen 4 Kortrijk 3.5-4 Dour 
Lier 1· 2 Veurne 4-4.5 Peruwelz 
Turnhout 1- 2 Oostende 5 Luik 
Geel 0.5-1 Nieuwpoort 2-2.5 Verviers 
Brussel 7-8 leper 3-4 Hoei 
Leuven 4.5-5 Poperinge 1-1.5 Spa 
Nijvel 4·5 Menen 2-2.5 Tongeren 
Diest 4 · 5 Gent 3.5-4 St. Truiden 
Tienen 4-4.5 Aalst 2.5-3 Namen 
Waver 2-2.5 Mons 10-11 Bouillon 
Jodoigne 2.5-3 Doornik 6-7 Bastenaken 

Ath 5-6 Dinant 
Charleroi 9-10 Philippeville 

(61) A.R.A .. Manuscrits Divers. nr. 982. 
(62) Archives Nationales. Parijs. F 11/742 en F I 111161 . 
(63) Rapport sur les octrois communaux .... tabel r. 

1.5-2 
1-1.5 
8-8.5 
4-5 
( 19) 
6 
4 
1.5-2 
6.5-7 

5 
4-5 

9-10 
10-11 

(64) Ter vergelijking kunnen, voor het midden van de J 9' eeuw. enkele approximatieve 
verbruikscijfers voor franse steden worden gesignaleerd CR. MANDROU, Les consommations 
des villes !ram;aises, viande et boissons au milieu du XIX' siecie. in Annales. Economies
Societes-Civilisations. XVI. 1961, p. 746): 

Caen 12 Brest 56 Reims 115 Dijon 142 
Rijsel 19 Besan~on 79 Marseille 135 Lyon 156 
Amiens 19 Metz 90 I Nantes 137 Toulouse 158 
Rouen 26 I Nancy 101 I Orleans 138 Avignon 171 
Straatsburg 43 I Parijs 113 I Montpellier 141 Bordeaux 196 

rd 
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Wij dienen ons voor de studie van de evolutie van het wijnverbruik 
trouwens niet uitsluitend te beperken tot enkele stedelijke kernen. Ook op 
nationaal vlak kan deze baisse-beweging op lange termijn worden gevolgd. 
Aangenomen mag worden dat het gemiddeld verbruik omstreeks 1550 ca. 
20 liter per persoon en per jaar omvatte. Volgens de douanestatistieken van 
1759-1791 werd daarentegen nog slechts een importoverschot van 9,8 
miljoen liter geregistreerd (65). Rekening houdend met een kleine on

derschatting als gevolg van frauduleuze transakties, lOU m.a. w. bij een 
totale populatie van 2.272.962 inwoners slechts een hoofdelijke konsumptie 
van 4 it 5 liter kunnen weerhouden worden (66) . Een analytisch overzicht 

van deze statistieken bevestigt bovendien dat de jaarlijkse toename van de 
import minder snel evolueerde dan de bevo1kingsexpansie. Oit zal trouwens 
lei den tot een verdere daling van het verbruik tijdens de 1ge eeuw. Een 
regionaal onderscheid dat door E. Oucpetiaux voor 1835-1836 werd 
uitgewerkt, bevestigt bovendien de kontrasten die reeds op grond van de 
oktrooibelastingen in enkele steden berekend werden. Absolute minima wer
den aldus voor Oost- Vlaanderen (2,7 liter), Limburg (2,5 liter) en West

Vlaanderen (3,2 liter) teruggevonden. Relatief hoge verbruikscijfers werden 
daarentegen voor Namen (5,9 liter), Henegouwen (4,8 liter), Luik (6,9 
liter) en Luxemburg (8,3 liter) vooropgesteld (67). Tijdens de tweede helft 

van de 19c eeuw zal het gemiddeld niveau, lOals het reeds tijdens de jaren 
dertig in Brabant (3,6 liter) en Antwerpen (3,7 liter) bereikt werd, nog 

slechts weinig wijzigingen ondergaan. Oit sluit echter niet uit dat het hoof
delijk verbruik tegen het einde van de eeuw opnieuw tot 4 it 5 liter per jaar 
zal oplopen (68). 

(65) A.R.A .. Financieraad. nrs . 5748-5805. 
Typerend is bovendien dat ook de wijnhandel, althans tijdens de late middeleeuwen, 

vooral door patriciers bedreven werd (J. LESTO C; Uoy-A. DE SELLIER DE MORANVILLE, Les 
patriciens d'Arras sous la renaissance. Atrecht, 1950, P,J. 7-13). 

(66) Volgens bepaalde schattingen die door de Raad van Financien in 1721 werden 
vooropgesteld. bedroeg de totale import van wijn (met inbegrip van een kleine hoeveelheid 
brandewijn) ongeveer 5 mi/joen liter (A. COSEMANS, Alcoholisme en drankbestrijding in 
vroeger eeuwen. in Zuidnederlandse Maatschappij voor Too/- en Lellerkunde en Geschiede
nis. X. 1956, pp. 86-87). 

(67) E. DUCPETIAux . De /'intemperance et de /'ivrognerie dans la classe ollvriere, over
druk uit Tresor National. IV, 1843, p. 223 . 

(68) Jaarlijkse aanduidingen van het hoofdelijk wijnverbruik werden vanaf het begin van 
de 20· eeuw berekend door C. REUSS. L'evolution de la consommalion des boissons 
alcoolisees en Belgique. in Bulletin de I'Insitllt de Recherches Economiques et Sociales. 
XXVI. 1960. pp. 118-119. 

Betreffende de evolutie tijdens de tweede helft van de 19' eeuw, zie E. CAUDERLlER, 
L'alcoo/isme en Belgique. Le mal. les causes. Ie remMe, Bruxelles, 1893, p. 28 . 
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Welke zijn nu de voornaamste oorzaken die aan de basis liggen van de 
aanhoudende daling van het wijnverbruik? Ongetwijfeld dient hierbij in de 
eerste plaats te worden gewezen op de enorme stijging van de wijnprijs zelf 
en dit als gevolg van de veelvuldige belastingen die op dit produkt geheven 
werden. Waar een geschoold vakman zich tot en met het midden van de IS" 
eeuw zowel te Leuven als te Gent ongeveer 3 liter van de beste wijn kon 
aanschafTen met zijn dagloon, daalde dit tot ± een liter tijdens de tweede 
helft van de zestiende eeuw (69) . Tijdens de periode van laagkonjunktuur die 
hierop volgde en aanhield tot het tweede kwart van de 18" eeuw, zou de 
verhouding tussen prijzen en lonen iets gunstiger komen te liggen. Althans 
te Leuven kon een geschoold vakman zich omstreeks 1750 met zijn 
zomerloon opnieuw meer dan een liter Rijnwijn aanschaffen (10). Nieuwe 
belastingen die de hausse van de wijnprijzen sinds 1730-1740 nog ver
scherpten, werkten nochtans de terugloop van het verbruik verder in de 
hand. Aldus kon een geschoold vakman te Gent zich nog slechts 0,7 liter 
Rijnwijn per dag aanschaffen. 

Van fundamenteel belang was nochtans de algemene stijging van de 
levensduurte. Want ook al werd het laatste kwart der 18" eeuw gekenmerkt 
door een tijdelijke ineenstorting van de wijnprijzen, de uitbreiding van het 
pauperisme Ieidde er toe dat de opname van luxe-produkten meer en meer 
diende beperkt te worden (1 J) . In navolging van wat reeds voor andere 
levensmiddelen genoteerd werd, zouden wij dan ook kunnen herhalen : "Ia 
courbe de la consommation ... varie en sens contraire de celie des prix du 
ble" (12). Weliswaar laat het door ons geraadpleegde bronnenmateriaal niet 
toe de eventuele tluktuaties op korte termijn op efficiente wijze te 
benaderen, een vergelijkend onderzoek van de diverse impositierechten 
toont niettemin aan dat vooral het gebruik "ten tappe" zeer sterk ver
minderde tijdens de krisisjaren! 

(69) Voor wat de evolutie te Leuven betreft, efr. R. VAN UYTVEN, op. cit., pp. 323-324. 
Met betrekking tot de evolutie van de lonen te Gen t kan worden verwezen naar E. 
ScHOLLlERS, Lonen te Gent, XV'-XIX' eeuw, in DOK. II, op. cit. , pp. 354-461; voor de 
prijzen van wijn, zie de bijdragen van W. PREVENIER en M. TOCH, op. cit. 

(70) R. VAN UYTVEN, ibidem. 
(71) Uitvoerig werd ingegaan op de wijnkrisis lijdens de laalsle jaren van het ancien 

regiem door C. E. LAB ROUSSE, La crise de l'economie franr;aise a la fin de {'ancien regime et 
au debut de la revolution, Parijs, 1943, dee! " : L'effondrement du revenu vitieole, 1778-
1791 . 

(72) M. AVMARD-H . BREsc, Nourritures et consommation en Sicile entre les XII'" et 
XVIII' siecles. Deze bijdrage werd eveneens voorgedragen op he! Colloquium (oklober 
1973) Ie Parijs. 

ref 
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Revelerend is aldus de minimale opbrengst van het "stuiverken" (ten 
laste van de "taverniers") in 1684-87 en 1691-170 l. Maar ook voor de 
18e eeuw kunnen, aan de hand van het impost van een groot, bepaalde kon
trasten worden weerhouden. Typerend is namelijk de vaststelling dat deze 
belasting tijdens de krisissen van 1770-72, 1789-90 en 1794-95 propor
tioneel veel minder opbracht dan de andere verbruiksrechten (cfr. bijlage I). 

Het parallel verloop van de dalende omzet van wijn overeenkomstig de 
uitbreiding van het pauperisme hebben wij voor de stad Gent van meer na
bij trachten te volgen. Frappant in die zin zijn vooral de reperkussies tijdens 
het laatste kwart van de 18e eeuw en het tweede kwart van de 1ge eeuw. 
Enkele summiere inlichtingen betreffende het aantal person en die door de 
armenkamer gesteund werden, schijnen dit alvast te bevestigen. Aldus steeg 
het aantal paupers in 1766-80 met ongeveer 1,1 % per jaar, in 1780-87 
met 1,39 % en in 1787-93 met 3,31 % (jaarlijks gemiddelde voor gans de 
periode: 1,65 %); de jaarlijkse aangroei van de totale bevolking bedroeg 
respektievelijk 0,92 %, 1,06% en 1,18 % (gemiddeld: 1,01 % per 
jaar) (13). Tijdens de eerste decennia van de 1ge eeuw zal het pauperisme 
nochtans minder snel toenemen. Terwijl de totale stadsbevolking tijdens 
deze peri ode met gemiddeld I, I % toenam, steeg het aantal ondersteunden 
tussen 180 I en 1826 met ongeveer 1,5 % per jaar. De volgende jaren teke
nen zich nochtans, gezien de prijsdaling van de meest essentiete levens
middelen, heelwat gunstiger af; tot en met het begin der jaren veertig zal 
het aantal bestendig ondersteunden zelfs proportion eel in aantal af
nemen (14). Nadien zal het verarmingsproces evenwel hand over hand 
toenemen om een absoluut maximum te bereiken tijdens de krisissen van 
1845-47 en 1853-56. Terwijl de totale bevolking tussen 1841 en 1856 met 
slechts gemiddeld 0,6 % per jaar toenam, kan voar het aantal behoeftigen 
een groeicoefficient van 3,6 % worden bepaald (7S). Het ligt dan oak voar 
de hand dat de konsumptie van wijn precies tijdens deze jaren een absoluut 
minimum (± 3,5 -4 liter) zal bereiken te Gent. 

(73) Omgerekend naar aanduidingen in C. LOGIE, Sociale loeslanden bij de armere 
bevolkingsldassen te Gent op het einde van de 18' eeuw, Gent, 1967 (onuitgegeven proef
schrift o.l.v. Prof. Dr. E. ScHOLLlERS). 

(74) Omgerckend noar aanduidingen in P.-C. YAN DER MEERSCH, De /'etat de la men
dicite et de la blerifalsance dans la province de 10 Flandre OrIentale depuis Ie regne de 
Marie-TMrese jusqu'o nos jours, 1740-1850. in Bul/etill de 10 Commission Centrale de 
Statist/que, y, 1853 , pp. 25-268. 

(75) Yoor de periode 1851-1860 werden de absolute gegevens betrelTende het aantal on
dersteunden overgenomen uit het Memorial Administratif de la Ville de Gand. 
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Naast en samen met de stijging van de levensduurte en de talrijke sup
plementaire imposten die op het wijnverbruik werden geheven, moet echter 
ook heel in het bijzonder de aandacht worden gevestigd op enkele andere 
spccifteke faktoren. Oit geldt dan in de eerste plaats voor de toename van 
het bierverbruik si nds de 15'-16' eeuw, of schoon deze omschakeling precies 
door de overdreven stijging van de wijnprijs en de algcmenc daling van de 
levensstandaard werd bespoedigd (16). Vanaf de 18' -19' eeuw zal deze 
regressie ten andere nog versterkt worden, wannecr ook brandewijn, jenever 
en allerlei exotische dranken een ruime verpreiding begonnen te 
genieten (17). Hierbij dient dan in het bijzonder de aandacht gevestigd te 

worden op de toename van het verbruik van koffte waarvoor de omzet 
tijdens de tweede helft van de 18' eeuw meer dan vertienvoudigde. 

Een fundamenteel bezwaar tegen het aanduiden van een gemiddeld hoof
delijk verbruikscijfer houdt evenwel in dat omzeggens geen onderscheid kan 
worden gemaakt voor de diverse sociale geledingen van de (stads)bevolking. 
Moet men aannemen dat de daling van het wijnverbruik over langere ter
mijn uitsluitend ten koste van de minder gegoeden heeft plaats gevonden? 
Werd wijn voortaan een exclusief verbruiksartiekel voor de hogere standen 
of mag men aannemen dat er zich ook bij de " high society" bepaalde 
wijzigingen in het drankverbruik (kwantitatief-kwalitatieO hebben 
voorgedaan? Weliswaar is het vrij moeilijk deze problematiek op afdoende 
wijze te belichten, vast staat nochtans dat de "beati possidentes" steeds een 
goed gevu Ide kelder hebben weten te apprecieren. Voar meerdere abdijen in 

Vlaanderen en Henegouwen kan aldus voor de 14'-15' eeuw zelfs een hoof
delijk verbruik van 1,5 a 2,5 liter per dag worden vooropgesteld ; of beter, 
dit zijn de "quotes" waarover de vooraanstaanden van bepaalde instellingen 
konden beschikken (18) . Maar ook later bleef dit excessief gebruik blijkbaar 

(76) Dil blijkt o.m. duidelijk bij een vergelijkend overzieht van de opbrengst van de ae
eijnzen voor wijn en bier (efr. de publikaties van J. CRAEYBECKX . J. RUWET. H. SOLY en R. 
VAN UYTVEN). 

Een gelijkaardige omschakeling werd ook in het buitenland vastgesteld. Zie in dit verband 
H. HUNTEMANN . Bierproduktion und Bierverbrauch in Delltschland vom 15. bis zum Beginn 
des 19. Jahrhunderts . GOltingen. 1970. passim. 

(77) C. VANDENBROEKE, De landboII w- en levensmiddelenpolitiek . ... op. cit .• hoofd
stukken VI-VII. 

(78) Aanduidingen in die zin bij J . CRAEYBECK X. op. cit .. pp. 40-41 ; G. SIVERY. op. cit .. 
p. 42 ; D. ROELANDT. De voedingsgewoonlen in de Genlse Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij 
tijdens de late middeleellwen. in Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en 
Oudheidkllnde te Gent. XXVI. 1972 . pp. 61-62. 

Voor de geestelijke instellingen van St. Omaa rs werd dit door A. DERVILLE (Le marche du 
vin a St. Orner. Ses f/uctllations all Xr<' siecie, in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 

d 
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voortduren. Volgens de schepenen van Mons zouden er namelijk door de 
geprivilegieerden en door" ceulx qui se disent privih!gez" 148.000 liter wijn 
per jaar gedronken geweest zijn. Weliswaar ontbreken in dit verband 
nagenoeg aile aanduidingen betreffende het aantal vrijstellingen, een 
minimaal verbruik van ca. 0,5 liter per persoon/ dag zou niettemin aal1-
nemelijk lijken. Aanduidingen uit 1787 voor diverse geestelijke instellingen 
te Veurne wijzen op een gemiddelde konsumptie van ± 70 liter per jaar. 
Verder zouden omstreeks hetzelfde tijdstip ook de Jezuiten te leper ongeveer 
0,5 liter wijn per dag hebben gedronken (19). Maar ook de geprivilegieerden 
uil het Gentse bleven deze luxe-drank naar waarde schalten. Een interventie 
van Karel VI van 18 december 1727 legde aldus bepaalde beperkingen op 
aan de voorrechten en de vrijstellingen van accijnsrechten die de meeste in
stellingen genoten. Voortaan zou dit voor de Dominikanen, de Augustijnen 
en de Jezuiten tot ± 10.000 liter per jaar moeten beperkl blijven, voor de 
Kapucijnen, de Karmelieten en de Rekolletten tot ± 8.000 liter en voor de 
Karthuizers evenals voor de Alexanen tot 1.500 liter. De vrijstellingen (en 
de behoeften) schijnen m.a. w. weI in overeenstemming le zij n geweesl met 
de vermogenssttuktuur van de beschoLlwde instellingen. Typerend is an
derzijds dat meerdere van deze orden zich in meerdere verzoekschriften 
beriepen op het noodzakelijk (en overvloedig) gebruik van deze dranksoort : 
.. qu'ils sont obliges par la regie de faire maigre ce qui occasionne plusieurs 
maladies et debilites aux Religieux et manquement de forces ... " (80). 

Aangenomen dat de vastenvoorschriften naar de letter nageleefd werden, 
zou dil derhalve impliceren dat de moeizaam gederfde kalorieen alvast ten 
dele op een uitermate gezellige manier werden aangevuld. Maar ook de 
vrijstellingen die o. m. aan de raadsleden van de Provinciale Raad werden 
verleend, bevesligen bij herhaling het enorm verbruik dat bij de hogere 
standen voorkwam tot en met het einde van het ancien regiem. Volgens een 
"stael vande wynen" van 1759-60 en 1761-62 zouden aldus door een 
beperkt aantal families ongeveer 20.000 liter wijn zijn ingekochl 
geweest (81). Omgerekend vertegenwoordigt dit ca. 3 % LO. v. de totale om
zet die gedurende dezelfde jaren te Gent werd gerealizeerd. 

Geschiedenis, XL, 1962, pp. 350-351, noot 4) op ± 0,6 a 0,9 liter bepaa ld. Verder kan 
worden aangestipt dat het stadsgemiddelde er tijdens het derde kwart van de 16' eeuw 39 a 
55 liter per persoon/jaar zou hebben bedragen (W. BRULEZ , Les dijjicultes jinallcieres de la 
ville de Saint-Omer dans Ie troisieme quart du XVI' siecie, in Revue du Nord, XXXI V, 
1952, p. 225). 

(79) A. COSEMANS, op. cil., p. 86 . 
(80) P. CLAEYS, op. cit., III. pp. 17 - 19. 
(81) SAG., Serie 460 bis (5). 
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Weliswaar kan een specifieke benadering van de konsumptie voor de 
hogere standen in de huidige stand van het onderzoek nog niet worden 
uitgewerkt, anderzijds lijkt het toch wei interessant om nog even in te gaan 
op de kontrasten die tussen de stedelijke centra en het platteland 
teruggevonden werden. Aangenomen mag namelijk worden dat te Gent 
aileen reeds, waar ongeveer 5 % van de vlaamse bevolking op het einde van 
de 18" eeuw gehuisvest was, meer dan 10% van de totale omzet in Vlaan
deren aan de man werd gebracht. Meer gedetailleerde gegevens kunnen 
eveneens worden vooropgesteld voor de jaren 30 van de 1ge eeuw. Op dat 
ogenblik kennen wij nl. de jaarlijkse opbrengsten van de oktrooibelasting in 
diverse steden. Deze zouden dan kunnen in vergelijking gebracht worden 
met het provinciaal gemiddelde zoals het door E. Ducpetiaux werd 
vooropgesteld. Specifiek voor Oost- Vlaanderen, waar ons aileen het 
stedelijk verbruik voor Gent en Aalst bekend is, zou dit impliceren dat het 
wijnverbruik op het platteland niet eens 2,5 liter per per soon en per jaar 
omvatte. Rekening houdend met de omzet in de andere stedelijke centra zou 
dit tenslotte toelaten te veronderstellen dat de gemiddelde konsumptie op 
het platteland ongeveer 30% a 40% lager lag dan in de steden. Gelijkaar
dige omrekeningen die voor Brabant werden uitgevoerd, bevestigen 
eveneens dat de konsumptie op het platteland ongeveer /j lager was. Dit 
alles lijkt trouwens minder verwonderlijk wanneer wij zien dat door meer
dere tijdgenoten op het okkasioneel gebruik van wijn door de lagere standen 
werd gewezen (82). Op het einde van het ancien regiem werd in die zin door 
priester Mann aangestipt : "leur boisson est de la petite bierre et un verre de 
genievre Ie matin; Ie Yin est bien rare chez ceux" (83). Derival, die dit 
eveneens aanstipt, wijst bovendien op het courant gebruik van koffie en thee 
door aile lagen van de bevolking (84). 

Alvorens dit overzicht van het wijnverbruik tijdens het ancien regiem en 
de eerste helft van de 19· eeuw af te sluiten, willen wij tenslotten nog even 
ingaan op het kwalitatief aspekt van het wijnverbruik in Vlaanderen in het 
algemeen en in het Gentse in het bijzonder. Door Prof. J. Craeybeckx kon 
immers reeds voor de 14"-16e eeuw worden aangetoond dat de konsumptie 

(82) Door de argevaardigden van de Brusselse Natie werd dit reeds in 1556 aangestipt (J. 

CRAEYBEC KX. op. cit .. p. 41). 
(83) Memoire sur {'agriculture des Pays-Bas, Bamberg, 1795 (heruitgegeven door P. 

HARSIN, Un economiste aux Pays-Bas au XVllle siec/e. L'abbe Mann, Leuven-Parijs, 1933, 
p. 13). 

(84) DERlvAL, Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens ou lellres sur l'etat actuel de 
ces pays, Amsterdam. 1782-1783 . J. p. 123. 
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er essentieel was afgestemd op de import vanuit Poitou, Aunis, Saintonge en 
in mindere mate vanuit Bourgogne, het Bassin Parisien en de Rijnvallei. 
Ook aanvoer vanuit het Middellandse zeebekken lOU op dat ogenblik eerder 
uitzonderlijk zijn voorgekomen. Meer bepaald doorheen de boekhouding 
van de "wijnkelder", die voor de St. Pieters- en St. Baafsabdij bewaard is, 
wordt de suprematie van de goedkopere Poitou-wijnen (ge"importeerd over 
Oamme) afdoende bevestigd (85). Op grand van de maandelijkse op

tekeningen van de wijnaanvoer in 1584-1585 kan eveneens een kwalitatief 
onderscheid worden gemaakt (86). Voor franse wijn werd hierbij evenwel 
geen enkele precisering volgens de streek van herkomst genoteerd. Hieruit 
blijkt niettemin dat ongeveer 60 % van de import uit Frankrijk afkomstig 
was, 36% it 37% uit de Rijnvallei en ongeveer 3% uit Spanje (met in
begrip van een minieme hoeveelheid "bastaerdt"). 

Weinig inlichtingen staan ons verder voor de 17e en het begin van de 18e 

eeuw ter beschikking. Oit is des te meer het geval daar geen kwalitatief on
derscheid meer werd voorgeschreven bij het bepalen van de lokale ver
bruiksbelasting. Oaarbij komt nog dat ook de aanduidingen met betrekking 
tot de zgn. "present-wijnen" geenszins mogen veralgemeend worden. Het 
ligt immers voor de hand dat bij dergelijke gelegenheden vooral superieure 
kwaliteiten werden opgediend. Volgens de resolutieboeken en stads
rekeningen werden aldus bij het bezoek van Lodewijk XV, van 25 tot 29 
juli 1745, in totaal 26 "stukken" wijn aangeboden (o.m. Bourgogne, Tours, 
Languedoc) ter waarde van 532 pond. Bij het begin van de 1ge eeuw, ter 
gelegenheid van de herdenking van het huwelijk van Napoleon, werd v'ooral 
wijn uit de streek van Tours, Medoc, Pommard, Vaulnay, Nuits (St
George), Beaune evenals uit de Rijnvallei aangeboden (87) . 

Beter zijn wij daarentegen ingelicht omtrent het courant verbruik tijdens 
de tweede helft van de 18e eeuw. Aan de hand van de hoger gesignaleerde 
douanestatistieken kan namelijk het proportioneel aandeel van diverse 
kwaliteiten nader worden bepaald. Nu is het weI lo dat aanvoer en plaats 
van verbruik niet noodzakelijkerwijze dienen samen te vallen. Alles wijst er 
even weI op dat dit, althans bij een onderscheid per provincie, doorgaans het 

(85) J. CRAEYBECKX, op. cit., pp. 22-26. 
(86) S.A.G., Serie 460 bis (2l. 
(87» P. CLAEYS , op. cit., pp. 76 en 106. 
In dil verband kan verder aangeslipt worden dal als gevolg van de loenemende 

schuldenlasl van de stad, reeds in 1734 door Karel V I werd overgegaan 101 draslische 
beperkingen van de presenlwijnen (Reglement de la ville de Gand ... publie au consisloire du 
Conseil en Flandre, Ie 7 decembre 1734). 
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geval zal geweest zij n en dat eventuele afwijkingen nagenoeg te ver
waarlozen zijn. In die zin zou dan ook mogen aangenomen worden dat 
vooral de zogenaamde "Rouge de France" (52,4 %), de" Blanc de France" 
(77.5 %) en de Spaanse wij nsoorten (89,4 %) op de vlaamse markten wer
den aangeboden. Wijn uit de streek van Bourgogne-Champagne zou 
daarentegen eerder uitzonderlijk rechtstreeks ge'importeerd geweest zijn 
(2,8 % van de totale omzet in Vlaanderen). Zoals voorheen von den deze 
kwaliteiten nog steeds een ruimere afzet in Henegouwen, Namen en Lu
xemburg. Rijnwijn tenslotte zou vooral in Brabant, Limburg en Luxemburg 
aangevoerd geweest zijn (88). 

De onderlinge verhouding tussen de diverse kwaliteiten die in Vlaanderen 
en meer bepaald te Gent ge'importeerd werden, lOU verder als voigt kunnen 
weergegeven worden: 

Bourgogne- Spanje " Rouge "Blanc " Rijn- Bar-
Champagne de de Moezel" Metz 

France" France .. 

Vlaanderen 0 ,6 % 10,0% 7,8 % 81.4 % 0 .2 96 100,0% 
Gent 0.1 % 11,3 % 5,0% 83.0 % 0,6 % 100,0% 

Dit zou meteen impliceren dat het wijnverbruik te Gent voor meer dan 
88 % op franse wijnen was afgestemd en dan blijkbaar vooral op witte 
wijn (89). Een analytisch overzicht van de jaarlijkse importcijfers zou 
nochtans wijzen op een lichte terugloop van het absoluut overwieht van 
witte wijn sinds 1780 (efr. grafiek V). Anderzijds dient ook te worden 
gewezen op het toenemend belang van Spaanse wijn, waarvan de omzet in 
Vlaanderen v66r het einde van de 16e eeuw nagenoeg onbestaande was 
(± 3 %) (90). Een tegengestelde tendens doet zieh daarentegen voor m.b.t. 
de import van Rijnwijn. Zou dit kunnen wijzen op een kwalitatieve ver
slechtering van de wijnkonsumptie? Het lijkt weinig waarsehijnlijk, te meer 

(88) Ter vergelijking voor wat de kwalitatieve kontrasten tijdens de 14'-16' eeuw betreft, 
dient te worden verwezen naar de hoger geciteerde bijdragen van G. S,VERY, J. CRAEYBECKX, 
R. VAN UYTVEN en D. ROELANDT. 

(89) De suprematie van witte wijn bij de export vanuit het belangrijk produktiecentrum 
van Bordeaux werd oak door R. D'ON benadrukt (Hisloire de vigne el du vin en France des 
origines au XIX' siecie, Parijs, 1959, p. 438). 

(90) Betreffende de herkomst van de zuiderse wijnsoorten in het algemeen en de spaanse 
in het bijzonder, zie J. LEFEVRE , Elude sur Ie commerce de 10 Belgique avec l'Espaglle au 
XVIII' siec/e, Brussel. 1921. 

rd 
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GRAFIEK V-a WIJNAANVOER IN VLAANOEREN (AMEN) 
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daar de jaarlijkse aanvoer opnieuw sterk toeneemt tegen het einde van het 
ancien regiem. Deze tendens beantwoordt aldus aan de dalende import van 
Bourgogne-wijn vanaf 1779-80. Tijdens de peri ode 1772-1780 was de 
dalende omzet van Rijnwijn daarentegen ruimschoots aangevuld geworden 
door een toename van de import vanuit de streek van Dijon . 

Een kwalitatieve achteruitgang Iijkt trouwens ook weinig waarschijnlijk 
wanneer de lokale omzet van meer nabij wordt onderzocht. Een 
systematisch onderzoek van de "vendities", zoafs deze voor het einde van 
de 18e eeuw in de "Gazette van Gent" worden toegelicht, zou immers 
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veeleer op het tegendeel wijzen (91) . Vooral de open bare verkopingen "ten 
sterfuuyse" evenals de uitverkoop van de "Meubelen ende Huys
Katheylen" van diverse kloosters zijn in dit verband uitermate leerrijk. Met 
een zeer grate frekwentie worden hierbij superieure kwaliteiten aangetraffen, 
zoals in het sterfuuis van de pastoor van Evergem alsook van notaris P. 
Boeykens (o.m. Tours, (ngrande). Bij de verkoop op 14 juli 1784 van de 
inboedel van het "klooster der Penitenten Recollectinnen" werd tevens 
gespecifieerd dat er veel "goeden ouden Wyn in bouteillen" in voorraad 
was. Een systematisch overzicht op grand van de frekwentie van de ver
meldingen zou verder laten uitschijnen dat vooral franse (55 % -60 %) en 

(91) Deze methode van benaderen laat echter niet toe ook bepaalde kwantitatieve ver
schillen in overweging te nemen. 

-d 
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spaanse wijnsoorten het best vertegenwoordigd waren (92). Ook op deze 
wijze wordt anderzijds bevestigd dat Rijn- en Moezelwijn nog slechts in 
beperkte mate te Gent voorkwam (6 % it 7 %) (93). Specifiek voor wat de 
import uit Frankrijk betreft, kan tenslotte nog worden aangestipt dat 
± 70 % als atlantische wijnsoorten betiteld werd. Deze vaststellingen 
zouden m.a.w. bevestigen dat ook de algemene omschrijving "Rouge" en 
"Blanc de France" wei degelijk representatief is voor de produktiecentra in 
west en zuid-west Frankrijk (94). 

Besluitend dienen wij thans te wijzen op de uitgesproken daling van de 
wijnomzet tijdens de beschouwde peri ode. Ten opzichte van de late mid
deleeuwen zou het hoofdelijk verbruik namelijk op ongeveer 1/10 

teruggevallen zijn (9S). Meer bepaald tijdens de \se_\6e eeuw en de 18e - 1ge 

eeuw kan alvast een duidelijke kentering t.a.v. het drankverbruik genoteerd 
worden. Deze omschakeling zou aldus in overeenstemming te brengen zijn 
met de toenemende verarming van de bevolking. Vanaf de 18e eeuw zal het 
drinken van wijn trouwens een excIusief voorrecht van de hogere standen 
worden. Ook bepaalde aanpassingen m.b.t. het kwalitatief aspekt van het 
wijnverbruik tonen dit alvast aan. Een systematisch onderzoek van de 
detailhandel lijkt hier nochtans aangewezen om tot meer gefundeerde 
besluiten te kunnen overgaan. Bovendien zouden, naast en samen met een 
overzicht van de wijnkonsumptie, ook de andere dranksoorten (zoals bier, 
jenever, brandewijn, kome) in het onderzoek moe ten opgenomen worden. 
Dit is immers noodzakelijk om tot een meer verantwoorde benadering van 
de evoJutie van het drankverbruik op lange termijn te kunnen kamen. 

(91) Deze methode van benaderen laat echter niet oe ook bepaalde kwantilatieve 
verschillen in overweging Ie nemen. 

(92) Voor de zuiderse wijnsoorten moet vooral op de frekwentie van de vermeldingen van 
de zgn. Pedro-Ximenes en Xeres-Wijn (Guadalquivir) worden gewezen. 

(93) Typerend is ook dat 6 van de 23 Gentse wijnhandelaars, aangeduid in de bekende 
Note de divers IIegoclal1$ des principaies villes et provinces beigiques-autrichiennes van 1771, 
gcspecia li scerd waren in de import van spaanse wijn ; slechts een daarenlegen (Mcersman) 
onderhicld ook relatics mCI het Rijnland (A.R.A. , Oostenrijkse kanselarij, nr. 651 ; Finan
cieraad, nr. 4306). 

(94) Met de zogenaamde "v in francais", courant aangeduid in de laat-middeleeuwse 
bronnen, werd daarenlegen vooral hel "Bassin Parisien" bedoeld (R. DION, op. cit., pp. 219-
222; G. SIVERY, op. cit., pp. 71-73). 

(95) Volgende gemiddelde verbruikscijfers kunnen voor de 20' eeuw worden vooropge
sleld: 4,7 liter in 1900-1909 ; 7,5 liter'n 1920-1929; 4,2 liter in 1930-1939; 2,8 lilerin 
1940-1949 en 5,5 liter in 1950 - 1958 (C. REUSS, op. cit., pp. 118-119). 



406 

1671 
1672 
1673 
1674 
1675 
1676 
1677 

1679 
1680 
1681 
1682 
1683 
1684 
1685 
1686 
1687 
1688 
1689 
1690 
1691 

1693 
1694 
1695 

C. VANDENBROEKE 

BIJLAGE 1 

OPBRENGST VAN DE DIVERSE WIJNIMPOSTEN IN PONDEN 

1671-1794(1) 

4 groten 

1.607 
1.607 
1.613 
3.652 
6.035 
6.032 
5.987 

5.921 
6. 100 
9.076 
5.022 
5.868 

10.484 
4.638 
5.745 
5.986 
6.617 
5.869 
4.575 
3.444 

3.427 
3.671 
4.094 

2 groten groot .. s tuiverken" 

[408] (') 
1.090 
1.408 
1.879 
2. 157 
1.155 
1.678 
1.622 
1.658 
2.077 
2.325 
2.430 

612 

246 
280 
388 

( I) De opbrengslen van de diverse imposten. in deze bijlage samengeval. werden verzameld op hel 
Siadsarchief Ie Genl (S_A.G.)' reeksen 460 bis (1-5) en 520 (1-66J. 

Aile aanduidingen werden afgerond tot ponden groot. Tevens werden aileen de werkelijke opbreng
Slen genoteerd. zonder rekening Ie houden met de jaarlijkse onkoslennota·s. 

TOl en met 1782 lopen aile rekeningen van de maand mei tot april. lOda l de aanduidingen voor het 
cerste jaar werden opgcnomen. Vanaf 1784 evenwcl. wanneer de rekeningen belrekking hebben op de 
maanden november-oktober. werden de aanduidingen voor hel tweede jaar opgenomen. Dit leek des te 
meer noodzakelijk daar er cen duidelijke se izoenbeweging kan worden ondersctieiden. Meer bepaald 
tijdcns de maanden maart-juni lOU nl . ca. X van de omzet gerealiseerd geweest zijn. Dit kan alvasl wor
den ufgeleid uit een aantal steekproeven die voor de jaren zestig en zevelltig werden doorgevoerd . 
Omgerekend zouden aid us volgende verhoudingen worden aangetroffen: 

januari 2.61 % april 24.29 W- juli 6.23% oktober 2.67% 
februari 6.35% rnei 21.55 % augustus 4.00% november 2.07% 
maarl 15.66% juni 10.13 % september 2.37% december 2.07% 

(2) Hieronder ressorteert slechts de opbrengst van een half jaar. 

-
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4 graten 2 graten groat " stuiverken" 

1696 4.005 450 
1697 4.179 476 
1698 4.543 613 
1699 4.275 637 

1701 4.988 646 
1702 3.859 
1703 3.316 
1704 3.534 
1705 3.790 
1706 5.168 
1707 5.725 
1708 6.282 
1709 6.975 
1710 6.211 
1711 5.412 
1712 5.700 
1713 5.605 [2.493] (' J 
1714 5.113 2.928 
1715 4.773 2.824 
1716 4.723 2.819 
1717 4.777 2.901 
1718 4.245 2.609 
1719 4.595 [2.607] (') 
1720 4.267 2.640 
1721 4.390 2.733 
1722 4.451 2.767 
1723 4.555 2.894 
1724 5.497 3.512 
1725 4.106 2.544 
1726 4.397 2.753 
1727 4.329 2.741 
1728 4.583 2.894 
1729 4.172 2.628 
1730 4.455 2.818 
1731 4.497 2.886 
1732 3.910 2.413 
1733 4.791 3. 102 
1734 3.843 2.447 
1735 3.481 2.224 
1736 4.205 2.733 
1737 4.130 2.651 
1738 [2.494](4) 

(3) Voor de maanden mei-augustus bedroeg. de verbruiksbelasting I groot. voor de maanden sep
tember-oktober 1 y, groot en vanaf de maand november 1713 2 groten. 

(4) Voor het jaar 1719 kon aileen de opbrengst. na aftrek van de onkosten. worden teruggevonden. 
Normaliter bedroegen deze onkosten ongeveer 5 % it 10% van de werkelijke ontvangsten. 

\.. .. --- J. 
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4 groten 2 groten groot .. stuiverken" 

1739 3.394 2.163 
1740 4.021 2.620 
1741 4.229 2.786 
1742 3.603 2.384 
1743 3.868 2.546 
1744 4.949 3.280 
1745 3.929 2.453 
1746 4 .564 2.936 
1747 3.444 2.2 I 4 
1748 4.645 2.826 1.441 
1749 4.904 3. I 17 1.661 
1750 3.197 2.057 1.139 
1751 3.277 2.055 1.144 
1752 3.594 2.276 1.249 
1753 4.752 3.110 1.662 
1754 3.466 2.245 1.255 
1755 3.638 2.322 1.263 
1756 2.762 2.048 I. 138 
1757 3.013 1.899 1.057 
1758 3.934 2.550 1.394 
1759 2.885 1.848 1.039 
1760 4 .093 2.618 1.433 
1761 4.072 2.603 1.445 
1762 3.396 2.135 1.210 
1763 3.740 2. 371 1.328 
1764 4.400 2.725 1.499 
1765 3.226 2.009 1.155 
1766 4.424 2.8 I 7 1.557 

1767 4 . 178 2.635 1.452 
1768 3. I 79 1.951 1.1 18 
1769 3.888 2.434 1.353 
1770 2.81 0 1.671 954 
177 I 3.806 2.240 1.248 
1772 3.760 2.333 1.305 
1773 3. I 68 1.998 1. 109 
1774 3.537 2.176 1.201 
1775 3.537 2.258 1.241 
1776 4.442 2.4 19 1.530 
1777 2.708 1.704 971 
1778 2.204 1.363 772 
1779 2.546 1.502 
1780 4 .21 I 2.767 1.488 
1781 4.293 2.783 1.494 
1782 4.057 2.656 1.425 
1783 2.778 1.754 924 

1785 3.210 2.05 I 1. 108 
1786 3.484 2.142 1.150 

-
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4 groten 2 groten I groot 
.. 

stuiverken " 

1787 3.070 1.934 1.028 
1788 2.128 1.306 370 
1789 4.273 2.643 1 ,397 
1790 4 ,367 1.225 680 
1791 3,088 1.990 1.047 
1792 3,048 1.923 1.032 
1793 [813] [379] [224] (5) 

1794 946 339 
1795 6,982 4.564 2,288 

BIJLAGE II 

IMPORT VAN WIJN (HL.) TE GENT 

1806-1859 (6) 

1806 5,550 1843 4,235 
1807 4,953 1844 3.467 
1808 5.247 1845 3.818 
1809 5.346 1846 3.903 

1847 B09 
1812 4.507 1848 3.437 

1849 5,262 

1815 3.720 1850 5.131 

1821 3.318 1851 4.365 
1852 4.254 

1830 3.000 1853 4.951 
1831 1.733 1854 3,092 

1838 3.400 1855 2.962 
1839 3.614 1856 3.549 
1840 4.439 1857 3,737 
1841 3.851 1858 3,846 
1842 3.651 1859 5.210 

(5) De aa nduidingen voor 1793 werden opgenomen zonder de opbrengsten van de mHa nd maHrt. 
(6) Cr. VANDENBROECKE. Voedingstoestalldell te Gent tijdens de eerste he!ft van de 19' eeuw. in 

Belgisch Tiidsc/"!/t voar Niellwste Geschiedenis. IV. 1973. p. 146. 



Parochies 1645(') 1691 (') 

SI. Baafs 6.200 9.000 
St. Niklaas 3.000 4.400 
St. Michiels 5.500 7.000 
O . L.V . St. Pieters 2.400 4.000 
SI. Jacobs 3.200 4.000 
Heilig Kerst 2.500 5.000 
St. Maartens 2.200 4.000 

25.000 37.400 

(I) Rijksarchief Gent (RAG,) . Bisdom. nr. B3768 . 
(2) RAG.. Bisdom. nr. B3789. 
(3) RAG .. Bisdom. nr. B3795 . 
(4) RAG .. Bisdom. nr. B3800. 
(5) RAG .. Bisdom. nr. B29 bis. 

BI1LAGE III 

OVERZ1CHT VAN HET AANTAL KOMMUN1KANTEN 

1695 (') 1704(') 1712 (5) 1715(6) 1737(') 1741 (') 1745 (9) 1749 ('0) 

9.000 (11.500) 9.000 9.008 7.755 8.000 8.200 7.827 
4.000 4.000 3.600 2.754 2.700 2.968 
6.500 6.800 9.000 7. 132 7.000 
4.000 5.000 5.000 5.168 5.000 
5.000 5.000 4.000 4.270 4.300 
4.000 3.786 3.000 3.677 3.650 
3.000 4.530 4.000 3.341 3.300 

35.500 40.616 37.600 34.342 34.150 

(6 ) P. DEPREZ. Hn Genlse bevolkingscijfer in de tweede hellt van de achtliende eeuw. in Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde. XI. 1'95 7. p. 178. 
m Ibidem. 
(8) Ibidem. 
(9) R.A.G .. Bisdom. nr. B3819. 
(10) p. DEPRE Z. op. cit .. p. 178. 



1765 (11) 1773 (") 1775 (") 1784 (") 1785 (15) 

St. Baafs 8.027 9.346 9.350 9.759 9.442 

St. Niklaas 2.612 2.612 2.761 2.762 

St. Michiels 7.179 7.350 8.653 7.630 

a.L.v. St. Pieters 4.695 5.000 5.085 5.085 

St. lacobs 3.995 4.920 4.613 4.532 

Heilig Kerst 3.806 3.650 4.452 4.450 

St. Maartens 3.433 4.000 4.568 4.568 

33.747 36.882 39.891 38.469 
+ 1.187 

geestelijken 

(II) R.A.G.. Bisdom. nr. B3824. 
(12) P. DEPRE Z. op. cit .. p. 178. 
(13) R.A.G .. Bisdom. nr. B383 I. 
(14) P. DEPREZ. op. cit .. p. 178. 
(15) R.A.G.. Bisdom. nr . B3844. 
Betreffende de gegevens voor 1786 kan eveneens worden verwezen naar het Memorial Administratif de 

la ville de Gand. 1864. pp. 139-146. 
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