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Universiteit Gent 
Examencommissie Geschiedenis 
Academiejaar 2011-2012 
 

 
Verklaring in verband met de toegankelijkheid van de scriptie 

 

 
Ondergetekende, ………………………………………………………………………………... 
 
afgestudeerd als master in de Geschiedenis aan Universiteit Gent in het academiejaar 2011-
2012 en auteur van de scriptie met als titel: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
verklaart hierbij dat zij/hij geopteerd heeft voor de hierna aangestipte mogelijkheid in 
verband met de consultatie van haar/zijn scriptie: 
 

o de scriptie mag steeds ter beschikking worden gesteld van elke aanvrager; 
 
o de scriptie mag enkel ter beschikking worden gesteld met uitdrukkelijke, 

schriftelijke goedkeuring van de auteur (maximumduur van deze beperking: 10 
jaar); 

 
o de scriptie mag ter beschikking worden gesteld van een aanvrager na een wachttijd 

van … . . jaar (maximum 10 jaar); 
 

o de scriptie mag nooit ter beschikking worden gesteld van een aanvrager 
(maximumduur van het verbod: 10 jaar). 

 
 
 
Elke gebruiker is te allen tijde verplicht om, wanneer van deze scriptie gebruik wordt 
gemaakt in het kader van wetenschappelijke en andere publicaties, een correcte en 
volledige bronverwijzing in de tekst op te nemen. 
 
 
 
 
 
 
Gent, ………………………………………(datum) 
          
 
          ………………………………………(handtekening) 
 

 



 
 

VOORWOORD 

Deze masterscriptie is de voltooiing van vier boeiende, leerrijke maar tevens uiterst 

aangename jaren. Daarom wens ik dan ook alle docenten te bedanken die mij de nodige 

kennis en vaardigheden verschaften om uiteindelijk tot dit werk te komen. Ook wil ik twee 

van mijn docenten in het bijzonder bedanken, prof. dr. Michael Limberger en dr. Thijs 

Lambrecht. Professor Limberger stond steeds klaar om mij bij te sturen waar nodig en, 

belangrijker, om deze scriptie nieuw leven in te blazen in tijden waar het wat stroever ging. 

Dr. Lambrecht, die nu als archivaris werkt in dienst van het Rijksarchief te Brugge maar op 

het moment van mijn bachelor scriptie postdoctoraal onderzoeker was aan de Universiteit 

Gent, wens ik te bedanken om mij in te wijden in de boeiende wereld van het onderzoek 

naar consumptiepatronen en Consumentenrevoluties in West-Europa. Ten slotte verdienen 

uiteraard ook mijn ouders een woordje van dank, want het is dankzij hen dat ik de persoon 

geworden ben die hier vandaag het voorwoord van zijn masterscriptie aan het uittypen is. 

Allen, bedankt!  

De afbeelding op het voorblad van deze scriptie toont ons het wapenschild van het Gentse 

ambacht van kruideniers, kaaskopers en kaarsgieters. Het stelt een vijzel voor met twee 

stampers, wat specifiek verwees naar de specerijen die ze verhandelen. Boven dit staat de 

weegschaal, deels uiteraard omdat het ging om een onmisbaar werkinstrument maar het 

bevatte ook de symbolische betekenis van het afwegen van het goede en kwade. "Weest niet 

oneerlijk in el, gewicht en maat. Een zuivere weegschaal, juiste gewichten moet ge hebben.” (Laatste 

Oordeel cf. Leviticus (19, 35-36)).1 

 

Gent, juli 2012 

 

 

 

 

                                                        

1 Zowel de afbeelding als de beschrijving werden gevonden op de site van Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, 
http://www.museuminzicht.be/public/collecties/objecten/objectdet/index.cfm?id=stam89 (laatste 
consultatie op 01-07-2012). Het originele wapenschild bevindt zich in het Gentse Stadsmuseum (STAM) 

http://www.museuminzicht.be/public/collecties/objecten/objectdet/index.cfm?id=stam89
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DEEL I: THEORETISCH KADER 

I. Probleemstelling en Methodologie 

Recent kwam het onderzoek naar de Vroegmoderne consumptiesamenleving in een 

stroomversnelling en volgden de onderzoeken betreffende het materiële bezit en 

uitgavepatroon elkaar in snel tempo op. Het was een vervolg op de geschiedenis van de 

grote ontdekkingsreizen en handelscompagnieën die reeds in de 2e helft van de 20e eeuw 

veelvuldig werd onderzocht. Men had op die manier een beeld geschetst van de aanvoer 

van de koloniale producten en het bezit en de consumptie van diezelfde producten, maar 

één welbepaalde schakel zag men jarenlang over het hoofd, namelijk de geschiedenis van 

het middencircuit, de kleinhandel. Dat onderzoek naar de kleinhandel kwam er wel door op 

het einde van de 20e eeuw in Groot-Brittannië en in het begin van de 21e eeuw in de 

Zuidelijke Nederlanden maar echt veelvuldig konden we deze onderzoeken niet noemen. 

Antwerpen werd grondig bestudeerd en kon dus dienen als spiegel voor onderzoeken naar 

de Gentse situatie. Els Van de Weghe en Johan Dambruyne waren de eersten om het 

onderzoek naar de Gentse kleinhandel te voeren, beiden met een focus op het Gentse 

ambacht van de meerseniers.2 Hun onderzoek spitste zich toe op de structuur van het 

ambacht en hun rol in de verkoop van duurzame goederen te Gent gedurende de 

Vroegmoderne Tijd. De opzet van dit onderzoek was daarentegen om een beeld te 

verkrijgen van de detailhandel in de koloniale consumptiegoederen bestaande uit onder 

andere verschillende specerijen, chocolade, suiker, koffie en thee. We konden dus verder 

bouwen op de Antwerpse onderzoeken en de onderzoeken van Van de Weghe en 

Dambruyne maar onze probleemstelling verschoof dus van de verkoop van duurzame 

productiegoederen naar die van exotische consumptiegoederen. Het was niet onze 

bedoeling om een zuiver economisch historisch onderzoek te voeren maar eerder om een 

schets af te leveren van de socio-culturele invulling van deze verkoop waar een hoofdrol 

was weggelegd voor het Gentse ambacht van de kruideniers. 

Vandaag de dag verdwijnen de kruideniers meer en meer uit het straatbeeld maar doorheen 

de volledige 18e, 19e en een groot deel van de 20e eeuw waren ze amper weg te denken uit de 

Gentse buurten en straten en kenden ze een belangrijke functie in de distributie van de 

                                                        

2DAMBRUYNE, J., De corporatief georganiseerde detailhandel in het vroegmoderne Gent. 

Langetermijnevoluties in het meerseniersambacht (zestiende tot achttiende eeuw)., In Maatschappij voor 

Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 58, 2004, pp. 163-215. VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meerseniersambacht, 

1540-1795., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1995,  159p. 
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meest uiteenlopende levensmiddelen. Met de opkomst van de grote winkelketens in de 2e 

helft van de 19e eeuw en de voortdurende uitbreiding van die ketens doorheen de 20e eeuw 

werd het voor de kleine kruidenier meer en meer onmogelijk om de concurrentie met die 

ketens aan te gaan. Vandaag de dag hebben de grote winkelketens de markt in 

voedingsproducten volledig in handen en is het concept van een kruidenier niet meer dan 

een herinnering, een idee van hoe het vroeger was. Wel gebruikten enkele bedrijven nog 

steeds het concept van ‘kruidenier’ om zich te onderscheiden van de grote spelers. Zo 

gebruikte de winkelketen ‘Louis Delhaize’ tot voor kort de slagzin ‘Uw kruidenier’ en 

adverteerden ze met troeven als nabijheid, versheid, ruim assortiment en persoonlijke 

bediening.3 Troeven die we verder in dit onderzoek zullen bespreken aan de hand van de 18e 

eeuwse Gentse kruideniers. 

De focus van dit onderzoek lag, omwille van de corporatieve structuur van de Gentse 

kruideniers, op het 18e eeuwse ambacht van kruideniers, kaaskopers en kaarsgieters. De 

opzet van dit onderzoek was om het ambacht te plaatsen op de breuk tussen de traditionele 

waarden van het Ancien Regime en de nieuwe invloeden die zich aanboden in de aanloop 

naar het Industriële Tijdperk. Net zoals Van de Weghe en Dambruyne hebben we dus ook 

getracht om de context van het ambachtsgebeuren zo nauwkeurig mogelijk te schetsen en 

dit in het licht van het centrale punt van deze scriptie, de handel in exotische 

consumptieproducten. Naast een traditioneel ambachtsonderzoek keken we dus ook naar 

de invloeden die het ambacht kon ondervinden van nieuwe trends gedurende de 18e eeuw 

en met name de invloed van de Consumentenrevolutie en de Kleinhandelsrevolutie op de 

werking van het ambacht. Beide revoluties werden verder in dit onderzoek uit de doeken 

gedaan maar het staat als een paal boven water dat hun invloeden cruciaal waren voor de 

evolutie van het ambacht doorheen de volledige 18e eeuw.  

Het onderzoek werd gevoerd met behulp van de grote hoeveelheid aan bronnen betreffende 

het ambacht van de Gentse kruideniers in het Gentse stadsarchief.4 We beseften gauw dat er 

voldoende bronnen waren voor een uiterst doorgedreven onderzoek naar het ambacht en 

de kleinhandel in Gent maar via een overdacht selectieproces kwamen we tot een selectie 

aan bronnen die ons konden helpen om de probleemstelling van dit onderzoek op een zo 

goed mogelijke manier uit te klaren.  De bronnen die we gebruikten voor het traditionele 

                                                        

3Deze info vonden we terug op de site van Louis Delhaize (http://www.louisdelhaize.com/nl/klant/uw-

buurtwinkel) laatste consultatie op 02.08.2012.  
4 SAG., Oud Archief, Reeks 172 (Ambacht van de Gentse Kruideniers)  

http://www.louisdelhaize.com/nl/klant/uw-buurtwinkel
http://www.louisdelhaize.com/nl/klant/uw-buurtwinkel
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ambachtsonderzoek waren overwegend administratief van aard. Het ging om ledenlijsten, 

leerlingenregisters, rekeningen, ommestellingen, privileges en reglementen. De bronnen 

die ons hielpen om het ambacht te plaatsen binnen de commerciële revoluties van de 18e 

eeuw waren onder andere personenlijsten uit de Gentse almanak, locatiebepalingen uit de 

ommestellingen en advertenties voor kruideniers en kruidenierswaren in de Gazette van 

Gent. Verder werd er in het kader van dit deel van het onderzoek ook nog gebruik gemaakt 

van verschillende online bronnen die ons informeerden over onder andere de situatie 

betreffende de kruideniers in Groot-Brittannië en De Republiek.  

II. Gent in de 18e eeuw 

Gent was niet meer de metropool die het was in de Middeleeuwen en tot diep in de 18e eeuw 

stond ze in de schaduw van Antwerpen.5 Maar op sterven na dood was de Arteveldestad 

zeker en vast niet. Gent bleef een belangrijke stad in een uitgebreid stedelijk netwerk 

binnen Vlaanderen en onder andere de zetel van de Raad van Vlaanderen was er nog steeds 

gevestigd. Door die aanwezigheid was de concentratie aan hoge ambtenaren dus ook 

aanzienlijk, wat zeker en vast haar gevolg zou hebben op de consumptiepatronen binnen de 

stad gedurende de 18e eeuw. Ook had Gent een uitgebreid hinterland en had ze de functie 

van ‘verzorgingsstad’ voor een uitgebreid regionaal netwerk dat zich uitstrekte tot een 

straal van 50km rond de stad. De aanwezigheid van enkele belangrijke waterwegen bleef er 

ook voor zorgen dat Gent wel degelijk nog steeds haar functie bezat van knooppunt voor de 

handel in allerhande soorten consumptieproducten. 6 De ambachten stonden niet meer zo 

sterk als gedurende het grootste deel van de middeleeuwen maar waren toch nog steeds 

sterk aanwezig binnen de stad. De invloed die de ambachten nog steeds uitoefenden op de 

stad werd in het kader van het onderzoek naar de detailhandel door onderzoekers eerder 

positief ervaren dan negatief, de afscherming van de markt zorgde namelijk voor een 

bloeiende kleinhandel zonder al te veel interferentie van illegale en minder efficiënte 

verkoopkanalen.7 Ook zorgde het voor de aanwezigheid van een kapitaalkrachtige 

middenklasse die op regelmatige basis ook wel eens haar eisen op tafel durfde te leggen bij 

het stadsbestuur zodanig dat ook zij oog hadden voor de evoluties binnen de detailhandel. 

De ambachten die zich bezighielden met die detailhandel, dus ook de kruideniers, konden 

hier zeker en vast dienen als representatief voorbeeld. Omwille van het grote hinterland, de 

                                                        

5VAN BRUAENE, A-L., Een religieuze republiek en citadel, Gent 16e-18e eeuw., Gent, Universiteit Gent, 2010, p. 17.  
6Ibidem., pp. 18-19. 
7DAMBRUYNE, J., De corporatief georganiseerde detailhandel in het vroegmoderne Gent., p.168. 
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belangrijke handelswegen via land en water en de aanwezigheid van kapitaalkrachtige 

inwoners kenden ook deze ambachten een groei doorheen de volledige 18e eeuw. Ook de 

interne dynamiek was aanwezig, zo stond de Gentse detailhandel, zoals we later in dit 

onderzoek nog bespraken, meer open voor vrouwelijke leden dan iedere andere verenigde 

beroepstak.  

Na 1750 nam Gent dan ook haar functie van economisch centrum binnen Vlaanderen weer 

volledig op. Groothandelaars vestigden zich veelvuldig in de stad en verschillende nieuwe 

nijverheden zagen het daglicht, met als belangrijkste exponenten de suikerraffinaderijen, 

zeepziederijen, tabaksfabrieken en textielbedrijven. Het was de uitkomst van een 

opmerkelijke mercantilistische politiek van het Gentse stadsbestuur.8 Voor de kruideniers 

waren vooral de suiker- en zeepindustrie van groot belang aangezien het beide producten 

waren die exclusief door hen in detail werden verkocht. Over de precieze verkoopsituatie 

van deze producten hadden we het nog verder in deze scriptie. De economische heropstand 

waarover we hier spreken kwam er eigenlijk reeds in het begin van de 17e eeuw, dit konden 

we onder andere lezen in de kronieken van Juste Billet ‘’Int jaer XVIc viere, ende ander 

voorspoedigheden die Godt gaf in de jaeren XVIc en de VI ende dat men begost te spreken van paijs 

ofte trevis, men sach doen meer ghelt in den handel ende wandel vande gehmeente. De negotianten 

begosten stercker te handelen, de wijnckels wierden beter ende wel getoffeerd, de ambachten begosten 

meer te floreeren…’’9 Groothandelaars kenden commerciële successen, de winkels floreerden 

en konden meer en betere goederen aanbieden waardoor ook de kleinhandelsambachten 

een opvallende groei kenden. Ook Van Werveke merkte deze trend op. Hij zag een verval bij 

de ambachten van de vrije schippers, brouwers, linnenwevers en leerlooiers maar een 

opvallende stijging bij de ambachten van de meerseniers, kruideniers en oud kleerkopers. 

Hij heeft het over een –waarschijnlijk- opvallende stijging van het aantal winkels en 

drastische wijziging van het straatbeeld.10 Met deze uitspraak is hij waarschijnlijk één van 

de eersten die het fenomeen van de Kleinhandelsrevolutie beschreef. 

Ook de textielnijverheid kende haar grote doorbraak wat zorgde voor een sociale polarisatie 

binnen de stad. Mannen, vrouwen én kinderen werden ingezet in het productieproces en 

                                                        

8 VAN MOORHEM, T., Sociaal  economisch  survey  van  een  aantal nieuwe  nijverheden  te  Gent. 1750 -1830 

inzonderheid de suiker- ,tabaks-, zeep-, zout- en papierindustrie., Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1988, 

p. 188. 
9 DE BUSSCHER, E., Juste Billet, chroniqueur gantois au XVII siècle. Apercu biographique et historique., Gent, 1873, p. 

159. 
10VAN WERVEKE., H., Gent, schets van een sociale geschiedenis., Gent, 1947, p.102.  
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werden onderdeel van het kapitalistische systeem. De kleinhandel kende ook een toevloed 

aan het aantal vrouwen maar de intensiteit van de arbeid nam niet toe. Het model waarbij 

de stedelijke middenklasse, die gevormd werd door de ambachten, sterk participeerde in 

het stadsbestuur kwam onder druk te staan.11 De verarming trad op in de stad en alle 

aandacht moest zich plots daartoe richten. Tegen het einde van de 18e eeuw zagen we dan 

ook dat de sociale tegenstellingen op een punt werden gedreven, een punt waarvan we de 

gevolgen ten volle zouden zien in de loop van de turbulente en lange 19e eeuw. De 

armenzorg wordt een belangrijk punt in de organisatie van de stad aangezien de 

ambachten, die deze armenzorg gedurende lange tijd mee hielpen coördineren, werden 

opgedoekt door het Franse bewind op het einde van de 18e eeuw.12 

De algemene economische situatie in Vlaanderen gedurende de 17e en 18e eeuw was eerder 

wisselvallig te noemen. De 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw werden gekenmerkt door 

een opeenvolging van conflicten waarbij de Zuidelijke Nederlanden meermaals instonden 

voor het onderdak en rantsoenering van Spaanse soldaten.13 Toch zouden de Zuidelijke 

Nederlanden en ook specifiek Vlaanderen als regio zich herpakken in de 2e helft van de 18e 

eeuw. Dit kwam onder andere door de invoering van de aardappel als consumptieproduct. 

Het kende een hoge voedingswaarde en betekende ook een joker achter de hand bij 

mogelijk mislukte graanoogsten. Verder was ook de relatief lage belastingdruk van cruciaal 

belang, de huishoudens konden zo hun gezinsbudget gestaag uitbouwen14 en net die laatste 

evolutie wordt als cruciaal beschouwd voor het al dan niet aanwezig zijn van commerciële 

revoluties zoals de Consumentenrevolutie en de Kleinhandelsrevolutie. Uiteraard zien we, 

net zoals dit in Gent het geval was, ook in de rest van Vlaanderen een tendens tot sociale 

polarisatie optreden. Naar het einde van de 18e eeuw toe zou de levensstandaard gevoelig 

zijn gedaald en stagneerde de bevolkingstoename. Dus kunnen we stellen dat, ondanks de 

aanwezigheid van commerciële revoluties in Vlaanderen en Gent, er zich toch een 

algemene daling voordeed in de koopkracht van de burger. Dit valt volgens Blondé te 

verklaren aan het feit dat handelaars gingen inspelen op die dalende koopkracht en zich 

volop gingen richten op de verkoop van minder duurzame goederen. Die goederen die tot 

dan als luxe werden gezien zouden een opmerkelijke verspreiding kennen en drongen door 

                                                        

11VAN BRUAENE, A-L., Een religieuze republiek en citadel, Gent 16e-18e eeuw. pp. 24-25. 
12DE COCK, K., Armenzorg en het Bureel van Weldadigheid te Sint-Niklaas 1820-1924., Gent, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, 2003, pp.20-21. 
13VERMEIR, R. e.a., Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, Gent, 2008, p. 54. 
14 DEVOS, I.. LAMBRECHT, T. e.a.,  Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden., Gent, 2004, p.99. 
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tot de meeste sociale lagen van de samenleving.15 Zowel De Vries als De Decker wezen op 

het belang van de sociale verspreiding tegenover die van de geografische verspreiding. De 

veranderingen op het vlak van consumptie en aankooppatroon vond men zowel in de stad 

als op het platteland.16 Dit toont o.a. Van Cauwenberghe aan met zijn onderzoek naar de 

theeconsumptie in Gent en Eeklo gedurende de 18e eeuw.17 En als er al verschillen te 

onderscheiden vielen tussen de stad en het platteland dan kijkt men best naar de financiële 

slagkracht van de laatste groep. Het is, volgens de meeste onderzoeken, dan ook quasi 

uitgesloten dat het platteland als geografische factor een rol speelde in het gebeuren van 

veranderende consumptiepatronen. 

II.1. De Gentse ambachten 

De ambachten kenden een rijke geschiedenis in Gent en gaan terug tot in de 14e eeuw. Vlak 

na de Guldensporenslag werden de grote lijnen van de ambachtsstructuren uitgetekend. Dit 

betekent zeker en vast niet dat er voordien geen beroepsorganisaties bestonden maar die 

hadden amper iets in de pap te brokken binnen het stadsbestuur. Van de 14e eeuw tot 1540 

zouden de grote lijnen van de ambachtsstructuur amper worden aangepast en kregen de 

ambachten zelf veel ruimte om enkele zaken naar eigen wens en verlangen in te vullen. Het 

was dan ook logisch te noemen dat het gedurende deze periode was dat ze de meeste macht 

bezaten en de meeste rijkdom konden vergaren. Tot 1540 kende de stad 58 erkende 

ambachten die onderverdeeld waren in twee groepen, de ambachten van de weverij en de 

kleine neringen.18 De functies van de ambachten spitsten zich toe op enkele concrete 

maatschappelijke punten, punten die we het best konden vergelijken met de verschillende 

soorten ‘kapitaal’ zoals socioloog Pierre Bourdieu ze voorstelde.19 De ambachten zochten 

voortdurend naar invloed, macht en rijkdom en dus zochten ze voortdurend naar 

uitbreiding van hun economisch, cultureel en sociaal kapitaal.20 De 16e eeuw was een 

cruciale periode voor de Gentse ambachten en de uitbouw van hun verschillende soorten 

                                                        

15BLONDÉ, B., Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers: Aspecten van de kleinhandel en het verbruik in 

de 17e en 18e eeuw., in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 84, 2001, p.210. 
16DE VRIES, J., The Industrious Revolution, consumer behavior and the household economy 1650 to the present., 

Cambridge, 2008, p.124. 
17VAN CAUWENBERGHE, F., Tea is liquid wisdom: Theeconsumptie in Gent en Eeklo in de 18e eeuw., onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Gent, 2010, 118p.  
18DAMBRUYNE., J., Corporatieve middengroepen: aspiraties, relaties en transformaties in de 16e eeuwse Gentse 

ambachtswereld., Gent, 2002, p.23. 
19RICHARDSON, J.G., Handbook of theory and research for the sociology of education., New York, 1986, pp. 241-259 
20RUBRECHT, N., Gentse ambachten in de zeventiende eeuw: een analyse van reputatie en aanzien binnen de corporatieve 

wereld., Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2010, p.3. 
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kapitaal. Enkele politieke onrusten leidden telkens tot transformaties binnen de 

corporatieve wereld. Een eerste belangrijke transformatie kwam er na de Gentse opstand in 

1540. Karel V sloeg de opstand neer en zag hierin de mogelijkheid om de macht van de 

ambachten voorgoed aan banden te leggen. Met enkele gerichte verplichtingen, die hij 

bundelde in de zogeheten ‘Carolijnse Concessie’, verloren de ambachten een groot deel van 

hun slagkracht. Die verliezen konden we opnieuw het best illustreren met behulp van de 

veranderingen binnen de verschillende soorten kapitaal.  

Het economisch kapitaal omvatte de materiële rijkdommen van het ambacht en de 

financiële slagkracht die ervan uitging. De belangrijkste inkomsten van de ambachten 

waren de lidgelden, renten en boetes en het was net daar waar de Carolijnse Concessie 

nogal bruusk de schaar in zette. Zo kwam er een beperking op het intredegeld dat op die 

manier meer lager kwam te liggen dan oorspronkelijk vooropgesteld door het ambacht. 

Daar waar men in 1520 nog 160 zomerdaglonen op tafel moest leggen werd dat in 1540 

beperkt tot 20 en in 1600 zelfs tot 6 zomerdaglonen.21 Ook verloren de ambachten veel 

onroerende goederen waarop ze jaarlijks renten ontvingen. Later in deze scriptie zullen we 

zien dat ook de kruideniers, ondanks hun vooruitgang gedurende de 18e eeuw, het lastig 

kregen door deze economische beperkingen. 

Het cultureel kapitaal omvatte opleiding en opvoeding, iets wat we dus het best konden 

meten aan de hand van de leerlingen, hun leertijd en leermeesters binnen het ambacht. Dit 

aspect van het ambachtsgebeuren mag zeker en vast niet worden onderschat aangezien 

kennis van het vakgebied vaak cruciaal was voor een vlotte gang van zaken binnen het 

ambacht en de uitoefening van het beroep. Zoals we ook verder in deze scriptie zullen zien 

was het belangrijk voor een kruidenier om een uitstekende kennis van hun verkochte 

goederen te bezitten maar ook over klantenbenadering, onderhandelen met de 

groothandelaars en gebruik van kredieten bij commerciële transacties. De Carolijnse 

Concessie had ook haar gevolg voor dit cultureel kapitaal, verschillende ambachten werden 

gegroepeerd waardoor kennis zich concentreerde. De 53 ambachten van voor 1540 werden 

teruggebracht en dus gegroepeerd tot 21 nieuwe ambachten. Maar misschien nog 

belangrijker was de verplichte invoering van de leertijd binnen die 21 ambachten en de 

beperking van het leergeld. Zo zagen we dat het intredegeld bij de kruideniers vier maal 

lager lag in 1540 (240 groten Vlaams) dan ervoor (1920 groten Vlaams).22 Dit zorgde dus 

                                                        

21DAMBRUYNE, J., Corporatieve middengroepen., p.199. 
22Ibidem., p.185. 
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voor een betere opleiding van de ambachtslieden alsook een grotere toegankelijkheid door 

het gedaalde leergeld. De toetreding tot een ambacht werd dus meer een kwestie van kennis 

en kunde dan van zuivere financiële mogelijkheden en slagkracht. 

Het laatste soort kapitaal was het sociaal kapitaal en dit was ook van groot belang voor de 

ambachten. Relaties en contacten waren cruciaal voor de corporatieve organisaties, het was 

op die manier dat ze status verwierven en hun kansen vergroten op meer inspraak binnen 

het stedelijke bestuur. Men stapte mee in processies, toonde zich nadrukkelijk op 

jaarmarkten, hield herdenkingsmissen in de belangrijkste kerken, etc. De vele 

samenkomsten en gelagen die we tegenkwamen in de ambachtsrekeningen konden ook 

zeer zeker aan het sociaal kapitaal verbonden worden. De Carolijnse Concessie veranderde 

weinig aan dit systeem maar het werd wel een stuk moeilijker om als ambacht macht te 

vergaren in het stedelijke bestuur. 

Een tweede belangrijke periode voor de Gentse ambachten in de 16e eeuw was de 

Beeldenstorm van 1566. Gent kende al vroeg in de 16e eeuw een protestantse traditie en 

kreeg dus al gauw te maken met opstanden en repressies. Ook gedurende de Gentse opstand 

waren er reeds protestantse krachten aan het werk binnen de stad, iets wat Karel V ook niet 

al te licht opnam.23 Maar dit alles zou tot een cumulatiepunt leiden gedurende de Gentse 

Beeldenstorm van het ‘Wonderjaar’ 1566. In dat jaar was het calvinisme reeds wijd 

verspreid onder de bevolking en stond deze recht tegenover de elite en stadsnotabelen. De 

ambachten zagen hierin hun kans om met behulp van de steun van de bevolking de macht 

van de elite en het stadsbestuur te breken om op die manier opnieuw de machtsposities te 

bekleden zoals ze die hadden voor de Carolijnse Concessie. Deze gebeurtenissen zouden 

gevolg geven aan een laatste cruciale moment voor de ambachten in de 16e eeuw, de 

oprichting van de Gentse Calvinistische Republiek in 1577. De ambachten verkregen 

opnieuw meer macht binnen de stedelijke overheidsorganen en konden de Carolijnse 

Concessie gedeeltelijk opnieuw van zich afwerpen, dit gebeurde grotendeels door een 

afzwakking van de zittende macht en niet door gestructureerde acties vanuit de ambachten 

zelf.24 De periode 1577-1584 zou bekend worden als de laatste grote opstand van Gent tegen 

het centrale gezag. In die periode kregen de ambachten weer recht op 20 van de 26 

schepenzetels en bezaten ze 2/3 van de stemmen binnen de Gentse Collatie. Het leergeld en 

intredegeld stegen opnieuw en bereikten hoogtes die net niet de bedragen van voor 1540 

                                                        

23DECAVELE., J., De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen (1520-1565), 2 delen, , 1975..  
24DAMBRUYNE., J., Corporatieve middengroepen., p.644-645. 
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evenaarden. Zo bedroeg het intredegeld van het ambacht van de kruideniers 106 

zomerdaglonen in 1580 tegenover 12 in 1570 en 120 in 1540.25 Met de veroveringen van 

Farnese kwam er ook een einde aan de Gentse Republiek en kwamen ook de ambachten 

voor een voorlaatste keer zwaar ten val. De voorwaarden van de Carolijnse Concessie 

werden terug ingevoerd en de ambachten zouden institutioneel zwakker staan dan ooit.26 

Gedurende de 17e en 18e eeuw zouden de meeste ambachten verder in het verval raken en 

verkregen ze ook steeds minder en minder kopers waardoor ook hun financiële slagkracht 

naar een absoluut dieptepunt werd herleid. Maar dit was niet het geval voor de ambachten 

die zich specialiseerden in de kleinhandel, de meerseniers en de kruideniers.27 Beide 

ambachten zouden opmerkelijk goed stand houden en zouden hun hoogtepunt, op het vlak 

van het aantal leden, kennen gedurende de 18e eeuw. Dit onder invloed van enkele 

commerciële revoluties, zoals de Kleinhandelsrevolutie en de Consumentenrevolutie. Na de 

Eerste Coalitieoorlog in 1795 annexeerde Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden, met deze 

annexatie werd ook de wet Le Chapelier van kracht in Vlaanderen en kwam er een verbod 

op de corporatieve groeperingen.28 Na het Franse regime zouden er opnieuw 

beroepsverenigingen ontstaan maar niet meer op basis van de aloude ambachtsstructuur. 

Vandaag de dag bestaan er nog steeds gilden die het algemeen belang van de uitoefenaars 

van een beroepstak beschermen. Zo ontstond onlangs nog de Vlaamse Acteursgilde. In het 

daarbij horende persbericht had de oprichtende instantie het over het verdedigen van de 

belangen van de acteurs, op financieel, juridisch en sociaal vlak.29   

III. De Commerciële Revoluties 

III.1. De Consumentenrevolutie 

Een eerste belangrijke revolutie die we hier onder de loep zullen nemen is de 

Consumentenrevolutie. Deze revolutie kenmerkte zichzelf, om het even eenvoudig te 

verwoorden, door een gestegen consumptie op het einde van de 17e en begin van de 18e 

                                                        

25DAMBRUYNE., J., Corporatieve middengroepen.,  p.199. 
26Idem. 
27VAN WERVEKE., H., Gent, schets van een sociale geschiedenis., Gent, 1947, p.102. 
28STEVENS, F., Het coalitieverbod in België (1795-1886)., in: Liber Amicorum Prof. dr. Roger Blanpain, 1998, pp.395-

420. 
29DE COCK, C., Vlaamse acteurs richten voor het eerst vakbond op., gelezen op 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120716_00225234, De Standaard, (laatste 

consultatie 17.07.2012) 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120716_00225234
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eeuw van niet-levensnoodzakelijke consumptiegoederen.30 Diezelfde goederen waren 

voorheen diezelfde 17e en 18e eeuw niet of in zeer beperkte mate in West-Europa te vinden. 

Concepten als smaak en mode werden belangrijk en de mensen gingen voor minder 

duurzame en vaak duurdere producten kiezen.31 Als schoolvoorbeeld werd de toegenomen 

consumptie van thee, koffie, suiker en chocolade vaak naar voren geschoven. Uiteraard was 

het concept een heel stuk complexer dan enkel een stijging in de consumptie van deze 

exotische goederen, het ging om een geheel van hypotheses en onderzoeken naar de 

materiële leefwereld in West-Europa gedurende de 17e en 18e eeuw. Zo hadden en hebben 

demografie, inkomen, uitgavepatronen, huishoudelijk budget, kleinhandel en de 

wisselwerking tussen vraag en aanbod een belangrijke rol in dit verhaal van veranderend 

consumentengedrag, dat vandaag meer dan ooit tevoren het onderwerp is van onderzoek 

en discussie.  

De Consumentenrevolutie groeide het laatste decennium dus uit tot een volwaardig 

historisch onderzoeksobject maar dat was lang niet zo evident als men zou denken. Lang 

was het quasi ondenkbaar dat de historicus zich zou inlaten met een onderzoek naar 

dagdagelijkse gewoontes. Dergelijke gewoontes werden gezien als een zuivere invulling van 

de meest natuurlijke behoeften, de mens at, dronk en kocht wat nodig was om te overleven 

en verder waren er hier volgens verschillende 20e eeuwse historici geen structuren in te 

ontdekken of construeren.32 Men kon een voorzichtig begin van het onderzoek vaststellen 

in de jaren ‘70 van de 20e eeuw met Fernand Braudel en zijn ‘Civilisation materielle, économie et 

capitalisme XVe-XVIIIe siècle.’33 Hij was één van de eersten om te stellen dat consumptie een 

onderdeel was van een groter geheel en dat het consumeren als handeling pas een 

betekenis kon krijgen als men de ‘regels’ van het bovenliggende systeem kende. Het ging 

hier dus duidelijk om een sterk structuralistische benadering waarbij mensen 

consumeerden om te voldoen aan enkele structuralistische kenmerken. Rond diezelfde 

periode begon men ook in Engeland te denken in termen van een 18e eeuwse ‘materiële 

samenleving’, zo schreef Joan Thirsk het baanbrekende werk ‘Economy Policy and Projects: The 

development of a Consumer Society’34. Het was deze uitgave die de echte doorbraak van het 

                                                        

30SCHUURMAN, A., Aards geluk: Consumptie en de moderne samenleving., in: Aards Geluk: De Nederlanders en 

hun spullen., Balans, 1997, p.11. 
31SOLY, H., Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: een terreinverkenning., in: Oost-Vlaamse Zanten, 63, 1988, 

p. 14 
32SCHUURMAN, A., Aards geluk, consumptie en de modern samenleving, p. 11. 
33BRAUDEL, F., Civilisation materielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle., Parijs, 1979, 606p. 
34THIRSK, J., Economy Policy and Projects: The development of a Consumer Society., Londen, 1978, 199p. 
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onderzoek naar de Consumentenrevolutie zou betekenen. De materiële cultuur in Europa 

veranderde volgens haar reeds in de 17e eeuw en niet zoals zo vaak gesteld vanaf de 

Industriële Revolutie. Zo stelde ze: ‘’The emergence of a consumer culture in this period essentially 

created the modern world as we know it, with an abundance of finished goods available to all social 

classes…35’’. Dit was onder andere te danken aan de democratiserende trend in de 

historiografische wetenschap. Nadat men zich lange tijd beperkte tot onderzoek naar de 

elitaire groepen binnen de samenleving, de groothandelaars en uitzonderlijke 

gebeurtenissen kreeg men notie van o.a. de middenklasse en de tussencircuits. Algemeen 

gesteld ontstond er dus een interesse in het dagelijkse doen en laten van de Vroegmoderne 

mens. De sociale en culturele geschiedenis deed haar opmars en onderzoek naar gedrag en 

identiteit steeg in populariteit. In de jaren ’60 en ’70 hadden historici nog steeds meer 

interesse in de extremen binnen de samenleving, de armen en de elite, maar daar kwam 

kort nadien geleidelijk aan verandering in, tot op het moment dat het onderzoek naar de 

stedelijke middenklasse op het einde van de jaren ’80 van de 20e eeuw uiteindelijk volledig 

losbarstte.36 Een exponent van deze ontwikkeling was het werk uit 1994 van Jonathan Barry, 

‘The middling sort of people: Culture, Society, and Politics in England, 1550-1800’.37 De handelingen 

van de professionele middenklasse werden een onderzoeksobject. Onder deze handelingen 

van de Vroegmoderne mens vonden we uiteraard ook hun dagdagelijkse 

consumptiepatronen. Het consumeren van goederen werd plots een onderdeel van een 

grotere structuur, men kon groepen vormen aan de hand van hun consumptiepatronen, de 

consumptiesamenleving was geboren. Die consumptiesamenleving is een concept dat 

grotendeels werd gecreëerd door Mc Kendrick, Brewer en Plumb in hun toonaangevend en 

baanbrekend werk ‘The Birth of a consumer society. The commercialisation of eighteenth-century 

England.’38 Uiteraard kon die consumptiesamenleving er niet zomaar gekomen zijn en 

daarom verbonden de auteurs deze samenleving meer en meer met een concept van een 

revolutie, een revolutie die de naam ‘Consumer revolution’ of Consumentenrevolutie 

meekreeg. Het idee werd ook nadrukkelijk gelanceerd dat de Consumentenrevolutie de weg 

voorbereide voor de Industriële Revolutie. Een stijgende vraag naar consumptiegoederen 

stimuleerde de productie tot op het moment dat men verplicht was om grondige 

                                                        

35THIRSK, J., Economy Policy and Projects: The development of a Consumer Society., p.64. 
36DAMBRUYNE, J., Corporatieve middengroepen., pp.3-5. 
37BARRY, J., The middling sort of people: Culture, Society, and Politics in England, 1550-1800., Londen, 1994, 289p. 
38MCKENDRICK, N., BREWER, J., PLUMB, J.H., The Birth of a consumer society. The commercialisation of eighteenth-

century England., Londen, , 1982 
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wijzigingen door te voeren aan het productieproces en men overging naar een Industriële 

samenleving.39 Een hypothese die later nog vaak onder druk kwam te staan. 

Door het maken van de verbinding tussen Consumentenrevolutie en Industriële Revolutie 

kwamen we op het terrein van de tweestrijd binnen het onderzoek, namelijk die tussen de 

productie- of aanbodzijde en de vraagzijde. Wat opviel, eerst aangekaart door Thirsk maar 

ook in vele latere onderzoeken, was het uiterst beperkte belang dat al die jaren werd 

gehecht aan de vraagzijde van het economische en commerciële proces. Steeds opnieuw 

kende men meer waarde toe aan de productiezijde. Deels door een grotere beschikbaarheid 

aan bronnenmateriaal, maar ook omdat men vroeger opgestelde hypotheses niet wou 

ondermijnen. Een van de hypotheses die onder druk kwam te staan door het onderzoek 

naar de Consumentenrevolutie was die waarbij men stelde dat het onderscheid tussen de 

pre-industriële maatschappij en de industriële maatschappij zich kenmerkte door een 

overgang. Namelijk van een samenleving die gestuurd werd door productie en de aanvoer 

van consumptiegoederen naar een samenleving die haar dynamiek verkreeg door de vraag 

naar nieuwe producten en consumptiegoederen. Het idee van een economisch systeem op 

het einde van de 17e eeuw dat werd gestuurd door een gestegen vraag naar nieuwe 

consumptiegoederen paste dan ook niet in dit verhaal. De Industriële Revolutie was voor de 

economische historicus lang een Heilig Huisje en de bakermat van elke grondige 

verandering in de 18e eeuw.40 Onder andere Joël Mokyr ging hier tegenin met zijn onderzoek 

naar de consumptiepatronen van de Britse burger bij aanvang van de Industriële Revolutie 

op het einde van de 18e eeuw. Zo stelde hij vast dat er geen noemenswaardige 

veranderingen te zien waren in het consumptiepatroon van de middenklasse op het einde 

van de 18e eeuw dan dit het geval was bij de aanvang en in het midden van diezelfde eeuw.41 

Thirsk en Mokyr namen dus alle twijfel weg en de weg voor verder onderzoek naar de 

Vroegmoderne consumptiepatronen lag vrij en was voldoende gelegitimeerd. De 

Consumentenrevolutie verkreeg een prominente plaats, naast de Industriële Revolutie 

binnen het historisch onderzoeklandschap.  

                                                        

39CLARK, G., The Consumer Revolution: Turning point in human history of statistical artifact?, University of California, 
2010, pp.2-3. 
40LANDES, D.S., The Unbound Promotheus: Technological Change and Industrial Development in Europe from 1750 to the 
present., Cambridge, 1969, 577p. 
41MOKYR, J., Is there still life in the pessimist case? Consumption during the Industrial Revolution? 1790-1850., 

in: The Journal of Economic History, 48, 1988. 
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Maar om te voorkomen dat men de Consumentenrevolutie toch opnieuw zou laten 

uitgroeien en construeren tot een soort van pré-Industriële Revolutie kwam onder andere 

Jan De Vries met een verfrissend maar tegelijk gecontesteerd onderzoek. Het is ook deels 

vanuit dit onderzoek en zijn visie op de Consumentenrevolutie dat we deze masterscriptie 

hebben geconstrueerd. De ideeën van De Vries bleken het immers best bruikbaar voor het 

concept van de Kleinhandelsrevolutie die we hierna nog zullen bespreken. De Vries kwam 

op de proppen met de ‘Industrious Revolution’ of ‘Revolutie van de Vlijt’. Het ging om een 

concept dat zeer sterk steunde op het huishouden als basiseenheid, hiermee schaarde hij 

zich nadrukkelijk bij de groep van historici die de vraagzijde als drijvende factor zagen voor 

de 17e-18e eeuwse economische samenleving.42 De Vries vertrok vanuit een paradox dat zich 

stelde naar het einde van de 17e eeuw toe. Er deed zich een expansie voor in het materiële 

bezit van de huishoudens maar tegelijkertijd bevond men zich in een situatie van eerder 

stagnerende reële lonen (tabel 1) en dus ook een vrij stabiele koopkracht. Het is dus 

duidelijk dat men aan enkele verschuivingen moest doen binnen het huishoudbudget om 

zich de materiële nieuwigheden te kunnen veroorloven. 

Tabel 1: Reële lonen van ongeschoolde arbeiders te Londen en Amsterdam, 1500-1849 

(Index: Londen 1500-1549 = 100) 

(Jan De Vries, The Industrious Revolution, p. 83.) 

 

1500-1549 1650-1699 1700-1749 1750-1799 1800-1849 

Londen 100 96 110 99 98 

Amsterdam 97 98 107 98 79 

Dit op het eerste zicht  bizarre fenomeen stelde Jan De Vries te kunnen verklaren aan de 

hand van processen die zich voordeden binnen het Vroegmoderne huishouden. De 

huishoudens werden geconfronteerd met een prijzenschaar, dit hield in dat men te maken 

had met een dalende of stagnerende koopkracht die gepaard ging met stijgende prijzen van 

agrarische producten en stagnerende en zelfs licht dalende prijzen van enkele traditionele 

maar ook nieuwe luxegoederen. Om te overleven gingen de huishoudens volgens De Vries 

                                                        

42DE VRIES, J., The Industrious Revolution., New York, Cambridge University Press, 2008, p.24. 
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aan allocatie doen van hun tijd, arbeid en voorzieningen.43 Zo gingen ze zich richtten op het 

produceren van marktgerichte producten om tot een groter surplus inkomen te komen 

(tabel 2). Deze veranderingen leidden dus ook tot een groter aanbod van marktproducten 

maar tegelijkertijd, door het steeds groter wordende surplus, tot een groei in de vraag naar 

diezelfde marktproducten.  

Tabel 2: Groei van het Europese Surplusinkomen, 1500-1800 

(O’Rourke en Williamson, After Columbus, p20.)44 

1500-1600 -3% 

1600-1700 53% 

1700-1800 43% 

1500-1800 31% 

 

De huishoudens deden volgens De Vries dus aan de maximalisatie van hun nut.45 De 

inspiratie voor zijn concept van de allocatie van voorzieningen, arbeid en tijd haalde De 

Vries vooral van Becker met zijn ‘Theory of Allocation of Time’.46 Daarin richtte Becker zich 

vooral op het concept van ‘vrije tijd’ in de Vroegmoderne samenleving. Volgens hem 

moesten historici hun aandacht verschuiven van de tijd die in arbeid werd gestoken naar 

tijd die de gezinnen bezaten buiten hun professionele bezigheden, want het was dan dat 

men overging tot consumptie en dus investeerde in de lokale economie. De goederen die de 

huishoudens kochten in hun vrije tijd verzamelde hij onder de noemer van Z-goederen.47 

Huishoudens kochten industriële producten en luxeproducten naargelang hun inkomen en 

combineerden deze met arbeid en andere beschikbare voorzieningen om Z-goederen te 

bekomen. Deze Z-goederen konden volgens De Vries worden gelijkgesteld aan producten 

van de nieuwe materiële cultuur, die genot en plezier verschaften aan de huishoudens. Thee 

en koffie waren volgens De Vries dan ook ideale voorbeelden van Z-goederen. Thee en 

                                                        

43DE VRIES, J., De huishoudportemonnee en de spulletjes. Een poging om zicht te krijgen op de 

gezinshuishouding vanaf de vijftiende eeuw., In: Aards Geluk. De Nederlanders en hun spullen van 1555-1850, pp. 30-

31. 
44O'ROURKE, KEVIN H., en WILLIAMSON, J.G., After Columbus: Explaining Europe's Overseas Trade Boom, 1500-

1800., Journal of Economic History, 2002, v62, 417-456. 
45DE VRIES, J., The Industrious Revolution., p.., 
46BECKER, G.S., A Theory of the Allocation of Time., in: The Economic Journal, 75 (nr. 299), 1965, pp.493-517. 
47Becker heeft het over ‘Z-commodities’, Ibidem, p. 495. 
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koffie waren wel lichte Z-goederen, het vergde niet veel reorganisatie om het te bekomen, 

dit bv. tegenover kledij waarvoor een meer langdurig proces van reorganisatie nodig was.48 

Dit alles vormde dus de basis voor zijn totaalconcept van de Revolutie van de Vlijt. Een op 

het eerste zicht vrij positieve visie dus die de huishoudens meer vrijheid toeschreef in hun 

handelen. Ook al ging De Vries hoofdzakelijk uit van een stijgende interesse en vraag naar 

marktproducten als motor van het groeiende aanbod aan (luxe)goederen, toch waren dit 

zeker niet de enige zaken die meespeelden in dit proces. Hij benadrukte ook dat 

veranderingen in smaak en mode, wijzigende productie- en transportkosten, etc. een rol 

hebben in dit alles. In het hele gebeuren van stijgend materieel bezit, nieuwe smaken, groei 

in marktproducten, stagnerende reële lonen en allocatie van voorzieningen door de 

huishoudens namen de nieuwe exotische consumptiegoederen een vrij unieke plaats in. De 

nieuwe exotische producten, die steeds consumptiegoederen waren en nooit 

productiegoederen, passen volgens De Vries perfect in het plaatje van de veranderende 

smaken, stijgende toevoer aan marktproducten en creatie van Z-goederen.49 

De verspreiding van de Revolutie van de Vlijt was volgens De Vries vrij breed. Vanaf het 

einde van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw herkende hij de eigenschappen, die hij 

aan zijn revolutie had gegeven, in verschillende regio’s van de Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden. Deze verspreiding werd volgens hem ook niet gehinderd door mogelijke 

geografische en sociale verschillen.50 Deze nieuwe materiële cultuur en innovaties duidde 

hij aan als ‘New Luxury’. Deze zouden zorgden voor een groter gevoel van plezier en 

comfort in de huishoudens van de bezitters. Dit staat volgens hem dan ook tegenover ‘Old 

Luxury’, goederen die zorgden voor een ‘grandeur’, een bevestiging van een sociale positie. 

De New Luxury gaat volgens hem dus voorbij de sociale hiërarchie, iets wat perfect past in 

zijn beeld van de ongehinderde verspreiding van de nieuwe materiële cultuur.  

Samenvattend stelde De Vries dat de Revolutie van de Vlijt haar oorsprong kende in de late 

17e eeuw met een verandering van smaak en daardoor groter wordende vraag naar 

marktproducten, waaronder dus ook exotische producten zoals specerijen, koffie, thee, en 

suiker. Deze beschreef hij als Z-goederen, die de New Luxury vormden, goederen die 

zorgden voor meer plezier en comfort binnen het huishouden. Dit nieuw 

                                                        

48DE VRIES, J., De huishoudportemonnee en de spulletjes. Een poging om zicht te krijgen op de 
gezinshuishouding vanaf de vijftiende eeuw., pp.35-36. 
49 DE VRIES, J., The Industrious Revolution., p.26-27. 
50 Ibidem., p.45. 
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consumentengedrag moest volgens hem verklaard worden als een sprong van een oude 

staat naar een nieuwe staat, een sprong die er enkel maar kon komen door een combinatie 

van verschillende randfactoren zoals veranderende organisatie, productie en smaken maar 

ook door economische veranderingen. In deze context zou de Industriële Revolutie zich dan 

ook ontplooien, maar hij merkte ook onmiddellijk op dat dit een dynamisch proces was en 

dat er dus geen sprake was van een pré-Industriële Revolutie. De Vries bood ons dus een 

mooie uitvalsbasis voor een onderzoek naar de verspreiding van de goederen die hij 

beschreef als ‘New Luxury’. De Gentse kruideniers namen hier dus ook een speciale plaats in 

aangezien zij zowel goederen van de Old Luxury als van de New Luxury verkochten in hun 

winkels. Ook is de Revolutie van de Vlijt een ideaal concept om de stijging in het aantal 

winkels gedurende de 17e en 18e eeuw mee te helpen verklaren, aangezien de stijgende 

vraag naar de nieuwe goederen, Z-goederen, een stimulans was voor de uitbouw van d e 

kleinhandelsnetwerken. Die uitbouw van het kleinhandelsnetwerk werd verder onderzocht 

aan de hand van het concept van de Kleinhandelsrevolutie, dat deels kon gezien worden als 

kind van de Consumentenrevolutie maar zeker ook als een tegengewicht voor diezelfde 

revolutie. 

III.2. Kleinhandelsrevolutie 

De Consumentenrevolutie, zoals we die hiervoor hebben besproken, bracht dus mee dat 

consumenten een groeiende interesse toonden in minder duurzame producten en vooral 

exotische producten. De producten die we gebruikten als parameter voor deze (r)evolutie 

waren dan ook koffie, thee, suiker en chocolade. Wat we zagen was de opkomst van de 

verkoop van deze exotische goederen door kleinhandelaars en dit in de grootste delen van 

de Zuidelijke Nederlanden. Bruno Blondé, Ilja Van Damme en Laura Van Aert voerden 

onderzoek naar de Antwerpse situatie en Johan Dambruyne, Eric Van Der Hallen en Els Van 

De Weghe onderzochten de situatie in Gent maar beperkten zich tot de niet-

voedingsmiddelen. 51 Allen kwamen ze tot enkele interessante conclusies die we deels 

                                                        

51 VAN DAMME, I., Verleiden en verkopen, Antwerpse kleinhandelaars en hun klanten in tijden van crisis (1648-1748)., 

Amsterdam, 2007.;  BLONDÉ, B., ‘Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers: Aspecten van de kleinhandel 

en het verbruik in de 17e en 18e eeuw’., In: Bijdragen tot de Geschiedenis, 84, 2001, pp. 207-229.; VAN AERT, L.,  

'Buurtwinkels en winkelstraten.  De evolutie van het Antwerpse winkelbedrijf in de nieuwe tijd'. In 

Stadsgeschiedenis, 1, 2009, pp. 21-44.;  DAMBRUYNE, J., ‘De corporatief georganiseerde detailhandel in het 

Vroegmoderne Gent. Langetermijnevoluties in het meerseniersambacht (zestiende tot achttiende eeuw).’, In: 

MGOG, 58, 2004, pp. 163-215.; VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meerseniersambacht, 1540-1795., onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, UGent, 1995.; Bezit geen focus op Vlaanderen maar kan niet ontbreken: STEEGEN, E., 
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konden doortrekken naar de Gentse situatie betreffende de verkoop van exotische 

voedingsmiddelen in de 18e eeuw. 

De focus van de onderzoeken die werden gevoerd de laatste 10-15 jaar lag telkens op het 

meerseniersambacht. Dat meerseniersambacht werd beschreven als een ambacht van 

‘Faiseurs de rien, marchands de tout’ 52 Ze verkochten dus hoofdzakelijk afgewerkte 

gebruiksvoorwerpen, al dan niet (semi)-luxueus. De basis voor deze onderzoeken kwam 

voort uit de Angelsaksische traditie van onderzoek naar de zogeheten ‘Retail revolution’ in 

de 17e en 18e eeuw. De Angelsaksische onderzoekswereld hield zich wel afzijdig van de 

corporatief georganiseerde detailhandel, met uitzondering van het onderzoek van Kellet 

‘The breakdown of guild and corporation control over the handicraft and retail trade in London’53. De 

Angelsaksische onderzoeken waren dan ook voornamelijk gericht op het in kaart brengen 

van de binnenlandse handelsnetwerken en hadden dus een hoofdzakelijk economisch 

karakter. De belangrijkste werken in deze context waren ‘The most necessary luxuries: the 

mercers’ company of Coventry, 1550-1680’54 van Berger en ‘The mercers’ company, 1579-1959’55 van 

Doolitle. Beide werken uit de jaren ’90 die een belangrijke invloed hadden op de doorbraak 

van het onderzoek in Vlaanderen en Nederland. Die Vlaamse en Nederlandse onderzoeken 

waren meer sociaal en cultureel getint met een nadruk op het winkelgedrag als een sociale 

exponent en het winkelen als een culturele activiteit. Maar op hetzelfde ogenblik ontstond 

in Vlaanderen, door het corporatieve karakter van de kleinhandel, een hernieuwde 

interesse in de stedelijke ambachten en ambachtsstructuren, een echte revival van de 

ambachtsonderzoeken 

Maar wat was nu precies de inhoud van de Kleinhandelsrevolutie zoals die werd en nog 

steeds wordt onderzocht in Vlaanderen en Nederland? Het was het proces waarbij 

kleinhandelaars zich ontwikkelden naar de nieuwe noden van de 18e eeuwse consument. Dit 

ontwikkelingsproces konden we herkennen aan enkele concrete zaken. Een eerste punt was 

de wijziging in het goederenaanbod. De kleinhandelaars gingen zich focussen op goederen 

van ‘de nieuwe mode’ of zoals De Vries ze omschreef, ‘New Luxury’. Dit waren de goederen 

die overeenkwamen met de nieuwe smaken die heersten bij de 18e eeuwse consument. 

                                                                                                                                                                             

Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de Vroegmoderne tijd, Maaslandse 

monografieën 69, Hilversum, 2006.  
52 VIDAL, P., DURU, L., Histoire de la corporation des marchands merciers, grossiers, joaillers, Paris, 1912, p. 23. 
53 KELLET, J.R., The breakdown of guild and corporation control over the handicraft and retail trade in 

London., in: The Economic History Review, 10, 1958, pp.381-394. 
54 BERGER, R.M., The most necessary luxuries: the mercers’ company of Coventry., 1993, 397p.  
55 DOOLITLE, I.G., The mercers’ company, 1579-1959., 1994, 248p. 
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Goederen die als voornaamste doel hadden, het verschaffen van comfort en genot. Deze 

evolutie werd onder andere uitstekend in beeld gebracht door Blondé en Van Damme in 

hun onderzoek naar de Antwerpse meerseniers gedurende de 17e en 18e eeuw. (Grafiek 1) 

Grafiek 1: Nieuwe meerseniers te Antwerpen, handelend in thee, koffie en chocolade 

(Blondé en Van Damme., Een crisis als uitdaging? p. 8) 

 

De kleinhandelaars te Antwerpen speelden dus duidelijk in op de consumptiewijzigingen en 

integreerden de nieuwe goederen vrij snel in hun assortiment. Maar de kleinhandelaars 

pasten zich niet enkel aan, ze konden ook de consumptiepatronen stimuleren.56 Het is net 

door de invulling van deze ‘actieve rol’ door de kleinhandelaar  dat we kunnen spreken van 

een katalysator binnen de Consumentenrevolutie. De kleinhandelaar stond helemaal niet 

aan de zijlijn van dit fenomeen maar nam er actief aan deel en zorgde voor de totale 

ontplooiing van de Consumentenrevolutie in de steden verspreid over de Nederlanden. 

Verder in dit onderzoek onderzochten we ook de evolutie van het aantal kopers binnen het 

ambacht van de kruideniers te Gent en ook daar merkten we een positieve trend op in deze 

evolutie. 

Een tweede punt van de Kleinhandelsrevolutie was de vermoedelijke achteruitgang van het 

aantal marktkramers ten voordele van winkels die gevestigd waren in panden doorheen de 

stad, zowel als deel van woonhuizen als winkels in hun geheel.57 Uiteraard verdween de 

markt niet helemaal en speelde ze in de 18e-20e eeuw nog een belangrijke rol van betekenis. 

Zo zal bijvoorbeeld de handel in lokale productiegoederen nog lang een onderdeel blijven 

                                                        

56BLONDÉ, B., en VAN DAMME, I., Een criris als uitdaging? Kleinhandelsevoluties en verbruiksveranderingen te 

Antwerpen (ca. 1648 – ca. 1748)., p. 16. 
57BLONDÉ, B., Werk aan de winkel: De Antwerpse meerseniers., p. 215. 
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van het stedelijke en landelijke marktgebeuren58. Ze gingen zich wel meer van elkaar gaan 

differentiëren, de markten bleven de lokale producten aanbieden terwijl de winkels zich 

gingen richten op de verkoop van de meer vreemde, exotische goederen. Gent heeft een 

traditie als stad van vele markten, maar de traditionele markten op vrijdag en zaterdag 

waren vooral markten van meerseniersproducten.59 Ook was er nog de jaarlijks 

wederkerende jaarmarkt, in Gent de Halfvastenfoor genoemd. Deze Halfvastenfoor zou een 

omgekeerde evolutie doormaken in vergelijking met de ‘gewone’ markten. Rond 1750 zou 

ze opnieuw in belang toenemen om rond 1800 dubbel zoveel kramen te hebben staan dan in 

1725.60 Dit plotse succes kan men hoogstwaarschijnlijk verklaren aan de hand van de 

verkochte goederen, het ging voornamelijk om (exotische) gebruiks- en luxegoederen en 

daar was in die periode een grote vraag naar. Wat ook opkwam in de 18e eeuw waren de 

veilingen of openbare verkopen.· Boedels van winkels en particulieren die hun schulden niet 

meer konden aflossen werden verkocht in herbergen en later op openbare plaatsen, zoals 

de Vrijdagmarkt in Antwerpen en de Korenmarkt in Gent. Men kon dus spreken van een 

soort van continue concurrentie tussen deze drie handelscentra, een concurrentie die de 

winkeliers tot nieuwe strategieën dwong. De jacht op de consument werd in de loop van de 

18e eeuw duidelijk echt ingezet. 

Daardoor komen we automatisch tot het derde kenmerk van deze Kleinhandelsrevolutie. 

Het gebruik van uitstalramen, toonbanken, uithangborden en advertenties om de klant naar 

de winkel te lokken. Veel historici plaatsten de echte doorbraak van dit laatste kenmerk pas 

in de 19e eeuw met de opkomst van de grote winkelcentra61, maar er zijn genoeg 

aanwijzingen dat men reeds in de 18e eeuw, al dan niet kleinschalig, overging tot diverse 

praktijken om aan klantenwinning te doen. Over de interieurs en uitstalramen van de 

Gentse kruideniers en meerseniers konden, we door een gebrek aan sluitende bronnen, heel 

weinig vertellen. Maar betreffende de opkomst van advertenties en advertentiebladen 

beschikten we wel over enkele bruikbare bronnen. Enkele uitstekende voorbeelden hierbij 

waren de onderzoeken naar het 18e en 19e eeuwse advertentiewezen in Gent, Antwerpen, 

                                                        

58RONSIJN., W., Commerce and the countryside. The role of urban weekly markets in Flemish rural society, 

1750-1900., In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 41, 2011, pp.598-599. 
59VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meereniersambacht 1540-1795., p.86. 
60Ibidem, p.87. 
61GRAHAM, K., Gone to the shops: Shopping in Victorian England., Londen, 2008, pp. 20-21. 
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Brugge en Brussel.62 Op de concrete invulling en frequentie van deze advertenties komen 

we later in dit onderzoek nog terug. 

IV. De Oostendse haven en de Oostendse compagnie 

Van groot belang voor de aanvoer van de door de kruideniers verkochte producten was de 

Oostendse haven, en samenhangend met de haven ook de Oostendse handelscompagnie. 

Met de vrede van Münster en dus ook het einde van de 80-jarige oorlog in 1648 werden de 

Zuidelijke Nederlanden geïsoleerd van de internationale handelsnetwerken en kenden ze 

tot het begin van de 18e eeuw voortdurende dreiging vanuit Frankrijk.63 Na de Spaanse 

successieoorlog echter vielen de Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de 

Oostenrijkse Habsburgers en dit betekende een nieuwe start voor het handelsleven in de 

Zuidelijke Nederlanden. Ideeën voor een Zuid-Nederlandse handelscompagnie werden 

gesmeed zodanig dat men handel zou kunnen drijven zonder dat de VOC of EIC hen hierin 

zou kunnen verhinderen. In 1722 werden deze ideeën gebundeld en vond men voldoende 

financiering bij handelaars uit o.a. Brussel, Antwerpen en Gent om over te gaan tot de 

oprichting van de Generale Keijserlijkcke Indische Compagnie of de Oostendse Compagnie. 

In december 1722 ondertekende Karel VI een octrooi  dat het monopolie op de Oost-

Indische zeevaart voor de Oostendse Compagnie veilig stelde maar het zou wachten zijn tot 

in 1724 vooraleer de eerste schepen uit de haven van Oostende zouden vertrekken richting 

het Verre Oosten onder de vlag van de Oostendse Compagnie.64 Het zouden korte maar 

krachtige jaren worden want al in 1727 liep het octrooi af en in 1734 werd de compagnie 

afgeschaft door het Verdrag van Wenen. De grote Europese handelsnaties Engeland, 

Frankrijk en de Republiek waren duidelijk niet opgezet met het snelle succes van de 

Oostendse Compagnie, zo had die al gauw 42% van de Europese thee-import op haar naam 

in de korte periode 1724-1727.65 Maar ook na het opdoeken van de Oostendse compagnie 

bleef de haven van Oostende de plaats bij uitstek waar exotische producten en 

                                                        

62RONSSE, R., De consumptierevolutie in het 18e en vroeg 19e eeuwse Gentse advertentiewezen., Gent, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, 2007, 259 p.; VANSTEENBRUGGE, L., De consumptierevolutie in het vroeg 19e eeuwse Brugse 

advertentiewezen., Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2008,  184p.; ,VAN LEUFFEL, S.,  

Reclameadvertenties als socio-economische bron in de achttiende en negentiende eeuw., Leuven, onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, 1996, 69p. 
63VERMEIR, R., e.a., Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd., 2008, pp.60-61. 
64PARMENTIER, J., Oostende & Co: Het verhaal van de Zuid-Nederlandse Oost-Indiëvaart 1715-1735., Gent, 2002,  pp. 14-
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65SERRUYS, M.W., Oostende en de Oostendse Compagnie: het economische effect van koloniale zeehandel op een Zuid-
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voedingsmiddelen aan land kwamen in de Zuidelijke Nederlanden. Het zou pas in de 2e 

bloeiperiode van de haven zijn dat de handel in exotische voedingsmiddelen haar echte 

doorbraak kende.66 Ronsse gebruikte in zijn onderzoek naar de internationalisering van de 

Oostendse haven in de 2e helft van de 18e eeuw cijfers van Farasyn uit 1998.67 1779 was een 

jaar waarin de scheepstrafiek verdubbelde68 en dit betekende dan ook onmiddellijk de start 

van de hierboven aangehaalde 2e bloeiperiode. Vanuit het Verre Oosten kwamen toen onder 

andere producten als thee, peper, indigo, zijde, damast en porselein in grote aantallen toe.69 

Een evolutie die van cruciaal belang zou zijn voor de evolutie van het hier besproken Gentse 

kruideniersambacht. 

DEEL II: HET GENTSE AMBACHT VAN DE KRUIDENIERS 

Wat nu volgt is het traditionele ambachtsonderzoek waarbij getracht werd om het kader 

van de corporatieve organisatie in beeld te krijgen zodanig dat het makkelijker werd om 

deze te plaatsen in het, voor ons interessante, netwerk van Gentse kleinhandelaars. Dit 

deden we aan de hand van een onderzoek naar de structuur, leerlingen, kopers, rekeningen 

en ommestellingen van het ambacht. In het tweede deel van deze scriptie integreerden we 

deze bevindingen in de context van de 18e eeuwse commerciële revoluties, de 

Consumentenrevolutie en de Kleinhandelsrevolutie. 

Het Gentse kruideniersambacht ging terug tot de 14e eeuw maar had toen wel een heel 

andere invulling. Tot 1540 was het immers verbonden met de corporatie van de apothekers 

en verkochten de kruideniers nog overwegend kruiden met een medicinale werking. De 

voedingsmiddelen werden toen overwegend verkocht door de fruiteniers, bakkers en 

slagers. Na 1540 echter werden de kruideniers afgescheiden van de apothekers en werden 

ze gekoppeld aan de kaaskopers waardoor men zich veel meer ging richten op de verkoop 

van alledaagse voedingsmiddelen.70 Tot in de 18e eeuw zouden de kruideniers zich 

voortdurend aanpassen aan de opkomst van nieuwe producten en dus ook in aantal stijgen. 

Een interessante visie op hoe het ambacht zichzelf beschouwde kregen we door de lezing 

                                                        

66RONSSE, S., De internationalisering van de Oostendse haven in de tweede helft van de 18e eeuw., onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, 2009, p.11. 
67FARASYN, D., 1769 - 1794. De 18de eeuwse bloeiperiode van Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1998, 249p. 

(Oostendse Historische Publicaties, 2). 
68 RONSSE, S., De internationalisering van de Oostendse haven in de tweede helft van de 18e eeuw., p 11. 
69 Ibidem, p.11.  
70 DE POTTER, F., Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad., deel III, 1882, p.328. 
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van de ambacht enquête uit 1784.71 Zo vertelde deze bron ons dat ‘Het ambacht werd gesticht 

door Karel V en zijn concessie van 5 april 1540’, ze verwezen dus niet naar de historische 

stichting maar naar de heroprichting door Karel V na de Gentse opstand. De privilegies 

werden hen toegekend ‘door de majesteit en deels door de magistraat’. Ze bevestigden dus de 

macht van zowel de stad als de centrale overheid. De vrijheden van het ambacht werden als 

volgt beschreven: ‘Een lid van het ambacht van de kruideniers mag exclusievelijk alle soorten van 

kruidenierswaren verkopen daarboven hebben we het recht van te ijken alle soorten van in ijser 

gegoten gewichten en om de zeep ende kruyden te warranderen.’. Er werd dus verwezen naar de 

kerntaken van het kruideniersambacht, zijnde het verkopen van kruidenierswaren en de 

kwaliteitscontrole op de gewichten en de goederen. Men had het niet over politieke rechten 

waaruit blijkt dat naar het einde van de 18e eeuw het ambacht zich waarschijnlijk meer 

concentreerde op haar professionele verplichtingen dan op een mogelijke politieke carrière 

van de individuele leden. Men kon lid worden van het ambacht indien men twee leerjaren 

doorliep bij een meester kruidenier en het leergeld van 2 schellingen Vlaams betaalde, ook 

moest de leerling poorter zijn van de stad Gent. Het ambacht zelf bestaat uit één hoofdman 

die werd aangesteld door de magistraat, zes gezworenen (twee kruideniers, twee 

kaaskopers en twee kaarsgieters) en twee warrandeerders van de zeep en kruiden. De 

gezworenen en warrandeerders werden verkozen door de hoofdman en de laatste vier 

gezworenen en warrandeerders, maar het stadsbestuur had ook hier het laatste woord. Wat 

nu volgt is een meer uitgebreide kijk op de hier opgesomde aspecten van het ambacht  

I. DE AMBACHTSSTRUCTUUR VAN DE GENTSE KRUIDENIERS 

De Gentse ambachten mochten dan wel in hun handeling beperkt zijn door de Carolijnse 

Concessie, maar de macht van een ambacht lag nog steeds in handen van, het deels vrij 

verkozen ambachtsbestuur. Zij stonden in voor het dagelijks bestuur en kwamen geregeld 

samen om de handelingen van het ambacht uit te tekenen en te bespreken. Een 

ambachtsbestuur had een vaste structuur van één overste, twee gezworenen en twee 

warrandeerders. 

I.1. Overste van het ambacht 

De samenstelling van het ambachtsbestuur veranderde, zoals reeds besproken in de 

inleiding, grondig met de invoering van de Carolijnse Concessie in 1540. De dekens, die voor 

                                                        

71 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 58 (Kruideniers Verscheidene 1781-1787) 
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de concessie aan het hoofd stonden van het ambacht werden vervangen door oversten. Die 

oversten hadden geen enkele connectie met het ambacht en behoorden meestal tot de 

stedelijke elite.72 Dit was een uniek gegeven binnen de Habsburgse Nederlanden, in geen 

enkele andere stad werden de ambachten bestuurd door personen die geen affiniteit 

hadden met het ambacht of het beroep dat binnen het ambacht werd beoefend.73 In het 

geval van de kruideniers zagen we als oversten onder andere een stedelijke ontvanger, een 

advocaat van de Raad van Vlaanderen, een advocaat-meester in beide rechten, dokters en 

verscheidene jonkheren. Deze werden allemaal aangesteld door de hoog baljuw en de 

schepen van de keure. Johan Dambruyne sprak over een ambtstermijn van 1 jaar maar bij de 

kruideniers in de 18e eeuw waren ambten van 5 jaar en meer zeker geen uitzondering. 

Hoogstwaarschijnlijk hadden deze in theorie dus wel degelijk een termijn van 1 jaar74, maar 

werd deze termijn gemakkelijk enkele jaren na elkaar verlengd. In 95 jaar tijd had het 

ambacht van de kruideniers 20 verschillende oversten. Dat betekende dat ieder overste 

gemiddeld ongeveer 5 jaar aan het hoofd stond van het ambacht stond. In realiteit zien we 

echter dat er een grote verscheidenheid heerst. 5 van de 20 oversten (25%) leidden het 

ambacht langer dan 5 jaar met uitschieters van 12 en zelfs 20 jaar.75 15% bleef slechts 1 jaar 

aan het hoofd, 20% 2 jaar, 10% 3 jaar, 20% 4 jaar en 10% 5 jaar.  

 

 

                                                        

72 DAMBRUYNE, J., Corporatieve Middengroepen., p. 294. 
73 Ibidem., p. 323. 
74 DAMBRUYNE, J., Corporatieve middengroepen., p.64. 
75 Joannes De Graeve stond als overste aan het hoofd van het ambacht van 1775 tot de afschaffing in 1795.  

Grafiek 2: Verspreiding aantal ambtsjaren oversten in de 
periode 1700-1795 

(SAG Reeks 172 Register 4) 
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Ook Els Van De Weghe kwam tot dit besluit voor de Gentse meerseniers gedurende de 18e 

eeuw. Wat bij de meerseniers wel voorkwam en bij de kruideniers niet, was het feit dat 

oversten vaak hun ambt overdroegen aan familieleden.76 Waarschijnlijk had dit te maken 

met het feit dat de meerseniers uit historisch oogpunt een belangrijker ambacht waren dan 

de kruideniers en er dus ook meer prestige te verwerven was als overste van de Gentse 

meerseniers dan dat dit het geval was bij de Gentse kruideniers. 

Maar dit wou zeker en vast niet zeggen dat er bij de Gentse kruideniers geen belangrijke 

personen aan het hoofd stonden gedurende de 18e eeuw.  Jean De Graeve, de overste met de 

langste ambtstermijn, van 1775 tot en met 1795, bood ons, met zijn ambtstermijn, de 

perfecte casus om aan te tonen wie er nu net tot overste werd aangeduid bij de Gentse 

kruideniers en ter uitbreiding ook in de Gentse ambachtswereld na 1540. De familie De 

Graeve maakte faam en fortuin in de graanhandel gedurende de 17e eeuw, zodat Jean De 

Graeve kon rentenieren en zich kon toeleggen op zijn carrière binnen de stedelijke politiek. 

Toen hij in 1775 aan het hoofd kwam van het ambacht van de kruideniers, kaaskopers en 

kaarsgieters was hij procureur bij de Raad van Vlaanderen. Tevergeefs trachtte hij, ondanks 

steun van bovenaf, toe te treden tot de schepenbank van Gedeele. Van 1783 tot 1790 zetelde 

hij wel in de Gentse Collatie en in 1792 zetelde hij ook in de Keure. De Graeve was ook lid 

van de Sint-Antoniusgilde, één van de vier hoofdgilden van Gent.77 Het ging hier dus 

duidelijk om de absolute stedelijke elite die zich vaak meer bezighielden met hun 

persoonlijke weg naar de poleke top dan met het welzijn van het ambacht. Om deze reden 

maar ook om de onervarenheid van de overste in het uitoefenen van het ambacht te 

compenseren, werden er 2 gezworenen aangesteld.  

I.2.  De gezworenen van het ambacht 

Deze gezworenen oefenden wel het beroep van kruidenier uit en zorgden bij wijze van 

spreken voor de professionele verbinding tussen de overste en de ambachtslieden. De 

gezworenen werden niet aangesteld door de stedelijke overheid, maar werden verkozen 

door de overste en de gezworenen van de laatste 2 jaar. Maar uiteindelijk was het toch de 

stedelijke overheid die zich het laatste woord toekende in dit verkiezingsmechanisme, zij 

had namelijk de macht om de verkozenen al dan niet te aanvaarden of af te wijzen en een 

                                                        

76 VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meerseniersambacht., p. 104. 
77 SCHRANS, G., Vrijmetselaars te Gent in de 18e eeuw., Gent, pp. 194-195. 
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nieuwe verkiezing in te stellen.78 Deze werkwijze werd ook bij de kruideniers strikt 

nagevolgd, voor de verkiezing van de gezworenen in 1792 vonden we een stemoverzicht79 

en daaruit bleek vooral duidelijk dat die verkiezingen een vrij gesloten karakter kenden. De 

gezworenen en ex-gezworenen stemden meestal op elkaar, zodanig dat een kleine elite de 

posten steeds stevig in handen had. In het ambacht van de kruideniers zagen we dat 

gezworenen meestal voor een aantal jaar op hun post zaten en vaak ook nog eens gingen 

voor een 2e termijn binnen het ambacht. Als voorbeeld halen we er de figuur van Paulus 

Neirinck bij, hij kende een carrière van ongeveer 25 jaar bij het ambacht van de Gentse 

kruideniers. Neirinck begon zijn carrière binnen het ambacht in 1704 als 1e gezworene. Na 

zijn twee jaar als 1e gezworene volgden twee jaar als warrandeerder, drie jaar 1e gezworene, 

drie jaar warrandeerder, twee jaar 1e gezworene, twee jaar warrandeerder, twee jaar 1e 

gezworene en tenslotte nog vijf jaar als warrandeerder tot in 1728. De volledige lijst met alle 

gezworenen vindt men achteraan deze scriptie. (Bijlage 1) 

Een belangrijke functie van de gezworenen was, naast het dichten van de kloof tussen 

overste en de leden, ook het bijspringen in de kosten bij eventuele tekorten na een 

boekjaar. Het waren de gezworenen en de warrandeerders die instonden voor de grootste 

bijdragen bij tekorten van de ambachtsrekeningen. En, zoals we verder in dit onderzoek 

nog zullen zien, gingen die maar al te vaak in het rood. Het staat dus buiten kijf dat men als 

gezworene behoorde tot de meer begoede groep binnen het ambacht, iets wat ook gold voor 

de warrandeerders van het ambacht. 

I.3. Warrandeerders en knapen van het ambacht 

De gezworenen oefenden dus vaak in de tijd tussen een nieuwe termijn als 1e of 2e 

gezworene het ambt van warrandeerder uit. Warrandeerders stonden in voor de controle 

op de kwaliteit van de verkochte producten en dan specifiek de kwaliteitscontrole op de 

kruiden en de Spaanse zeep. Hun aanstelling gebeurde opnieuw via een verkiezing, maar 

opnieuw lag de uiteindelijke beslissing in handen van het stadsbestuur. Over de specifieke 

invulling van hun ambt hebben we het verder nog in deze scriptie op het moment dat het 

aspect van kwaliteitscontrole dieper wordt besproken. 

De laatste functie binnen het ambacht van de kruideniers, naast die van meester kruidenier, 

was die van knaap van het ambacht. Dit was zeker en vast geen bestuursfunctie, de knaap 

                                                        

78 DAMBRUYNE, J., Corporatieve middengroepen., p.270. 
79 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 60 (Kruideniers: Verscheidene) 
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kon je het best vergelijken met de loopjongen van het ambacht. Hij zorgde voor het 

onderhoud van de lokalen, de flambeeuwen, etc., hielp mee met de organisatie van 

vieringen en processies en zorgde voor de tijdige bezorging van allerlei documenten en 

kleine leveringen. De knaap werd een jaarlijks bedrag betaald en kreeg rond de viering van 

de patroonheilige ook vaak een nieuw paar schoenen.  

De concrete taken van het ambachtsbestuur waren dus hoofdzakelijk de bescherming van 

de meester kruideniers, zowel economisch als juridisch, de vertegenwoordiging naar de 

buitenwereld toe via de organisatie van processies en misvieringen en het opzetten van 

kwaliteitscontroles op producten, maten en gewichten en dit op geregelde basis. Zaken die 

konden herleid worden tot de 3 verschillende kapitalen zoals Bourdieu ze voorstelde en 

zoals ze hiervoor reeds werden besproken. 

I.4. Ambachtsvergaderingen 

Het ambachtsbestuur kwam verschillende malen per jaar samen om de kerntaken te 

bespreken en om feestdagen en andere speciale gelegenheden gezamenlijk af te sluiten. 

Voor 1540 vonden deze plaats in het eigen ambachtshuis maar de Carolijnse Concessie had 

ook als gevolg dat de eigendommen van de ambachten werden geconfisqueerd.80 Veel van 

de vergaderverslagen werden bewaard en bieden ons een inkijk in de alledaagse werking 

van het ambacht. Voor elke vergadering werden diegenen wiens aanwezigheid vereist was 

opgeroepen door de knaap van het ambacht. Zo overliepen ze telkens de nieuwe kopers van 

het ambacht en gingen ze in op de meest actuele ijking van de gewichten of warandering 

van de kruiden of de zeep. Verder werd er ook nog besproken welke stappen men zou 

nemen tegen personen die het ambacht schade berokkenden door o.a. clandestiene 

handelspraktijken. Enkele voorbeelden van zo’n praktijken en de handelingen die het 

ambacht er tegen ondernam vinden we terug in het hoofdstuk omtrent het 

productengamma van de kruideniers. De vergaderingen gingen ook vaak gepaard met een 

uitgebreid drinkgelag waardoor ze een grote hap namen uit het ambachtsbudget.  

II. LEERLING KRUIDENIERS EN HUN LEERTIJD 

Personen die wouden toetreden tot het ambacht van de kruideniers moesten eerst hun twee 

jaar durende leertijd bij een meester doorlopen. Die leertijd was opnieuw een gevolg van de 

Carolijnse Concessie, ze werd ingesteld zodanig dat men niet langer enkel op basis van 

                                                        

80Het ambachtshuis van de kruideniers bevond zich tot 1540 in Klein Turkije. Dit vonden we terug in: DE 

POTTER, F., Gent, van den oudsten tijd tot heden. Geschiedkundige beschrijving der stad., deel III, p.327 
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kapitaal kon toetreden tot het ambacht maar ook door blijk te geven van enkele 

noodzakelijke vaardigheden die belangrijk werden geacht bij het uitoefenen van het 

desbetreffende beroep.  

 

Voor de meesterkinderen golden dezelfde voorwaarden, ook zij waren verplicht om 2 

opeenvolgende jaren in leer te gaan bij hun vader of andere kruidenier alvorens ze 

aanspraak konden maken op de meestertitel. In 1738 bijvoorbeeld zagen we een aanvraag 

van kruidenier Hendrik Van de Voorde voor een inschrijving van zijn dochter Catharine 

Joanne Van de Voorde als leerling onder zijn voogdij en meesterschap.81 In 1740 

vervolmaakte ze haar 2 jaar durende opleiding en kon ze net zoals de niet-meesterkinderen 

aanspraak maken op het kopen van de meestertitel bij de kruideniers.  Er was dus geen 

sprake van bevoordeling bij de meesterkinderen en bronnen over mogelijke dispensatie van 

de leerjaren vonden we ook niet onmiddellijk terug in de bronnen van het ambacht.  

Dambruyne merkte in zijn onderzoek naar de Gentse meerseniers een trend op naar 

vervrouwelijking bij de leerlingen van het ambacht. Voor de periode 1720-1769 kwam hij tot 

een 3537 tal leerlingen waarvan er 64,4% meisjes waren en 35,6% jongens.82 Deze 

‘vervrouwelijking’ alarmeerde het ambacht echter en het overhaalde hen om in 1721 Karel 

VI aan te spreken. Ze hadden het over het mogelijke ruïneren en verderven van het 

ambacht door de niet te stoppen toestroom aan vrouwelijke leerlingen. Als maatregel werd 

vastgelegd dat de 2-jarige opleiding enkel bij een meester kon worden gevolgd. Dit getuigde 

dus toch van een laagdunkende visie op vrouwelijke leerlingen en meesteressen door het 

mannelijke ambachtsbestuur. De grote aanwezigheid aan vrouwen in het ambacht van de 

Gentse meerseniers mag dus zeker en vast niet gezien worden als een vorm van acceptatie 

van de vrouwelijke inbreng. 83  

Als we de cijfers even bekijken van de leerlingen binnen het Gentse ambacht van de 

kruideniers dan zien we dat de er ook hier sprake was van een stijgende trend met een 

overwegend vrouwelijke invulling. We beschikten over leerlingenregisters die ons 

informeerden voor de periode 1720-179584. De registers vermeldden ons de naam van de 

leerlingen, de naam van hun meester, de datum van hun inschrijving alsook de datum van 

het afronden van hun opleiding. Al merkten we dat dit laatste vrij onregelmatig werd 

                                                        

81 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 7 (Leerlingenboek 1720-1771) 
82 DAMBRUYNE, J., De corporatief georganiseerde detailhandel., pp.205-207 
83 Ibidem., p.211. 
84 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 7 & Register 10 (Leerlingenboeken 1720-1795) 
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opgetekend en men vaak overging tot een korte vermelding zoals bijvoorbeeld ‘Volmaakt’. 

Een inzicht in de gemiddelde duur van de leerjaren konden we dus niet verkrijgen. 

Grafiek 3: Evolutie van leerlingenaantal Gentse kruideniers + Genderverdeling (1720-1795) 

(Reeks 172, Register 7 & Register 10) 

 

Gedurende de volledige 18e eeuw waren er meer vrouwelijke dan mannelijke leerlingen 

waardoor het dus grotendeels de leermeisjes waren die hielpen om de stijgende evolutie 

van het leerlingenaantal in stand te houden. Dambruyne telde een verdeling van 64,4% 

meisjes en 35,6% jongen voor de periode 1720-1769. Bij de kruideniers zagen we, voor die 

periode, een quasi gelijkaardige verdeling van 61% meisjes en 39% jongens. Voor de 

volledige periode van 1720-1795 vonden we een verdeling van 58,6% meisjes en 41,4% 

jongens. Naar het einde van de 18e eeuw toe zagen we dat de leerlingenaantallen zich meer 

en meer gelijklopend tot elkaar verhielden. Uiteraard gingen niet alle leerlingen, omwille 

van onder andere het gebrek aan financiële slagkracht, over tot het kopen van het 

meesterschap.  

III. KOPERS VAN HET MEESTERSCHAP VAN HET AMBACHT 

De toegang tot het meesterschap binnen de Gentse ambachten werd een heel stuk 

makkelijker met de Carolijnse Concessie. De hoge sommen werden ingeperkt zodanig dat 

een bredere bevolkingsgroep toegang kreeg tot de ambachten. Karel V ging uit van het feit 

dat het de economie ten goede zou komen indien niet enkel de begoede klasse toegang 

kreeg tot het ambacht maar ook de technisch goed onderlegden zonder uitgebreide 
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financiële mogelijkheden. De concessie had het over 6 carolusgulden of 240 gr. Vl. wat 

overeenkomt met 20 sch. Vl. of 1 lb. Vl. Het kosteloos overdragen van het meesterschap op 

de nakomelingen werd ook afgeschaft.85 Het archief van het ambacht van de kruideniers 

omvatte inschrijvingslijsten voor de hele 18e eeuw86. De inschrijvingslijsten boden ons een 

inzicht in de algemene structurele evolutie van een ambacht. Aan de hand van deze 

inschrijvingslijsten konden we ons echter ook een beeld vormen van de mate waarin het 

ambacht van de kruideniers nog aantrekkelijk was voor Gentse ondernemers in de 18e eeuw. 

Een belangrijke parameter voor het succes van een ambacht was nu eenmaal het aantal 

leden dat ze jaarlijks nog kon aantrekken. Naast deze kwalitatieve analyse konden we ook 

een blik werpen op de genderverdeling binnen het ambacht. De Gentse ambachten stonden 

lang negatief ten opzichte van vrouwelijke kopers dus was het zeker interessant om na te 

gaan in welke mate dit ook bij de Gentse kruideniers het geval was. 

III.1. Kwantitatieve analyse van het aantal kopers 

Grafiek 4: Evolutie aantal kopers van de Gentse kruideniers (1700-1795) 

(SAG, Reeks 172, Register 4 en Register 9) 

 

                                                        

85 DAMBRUYNE, J., Corporatieve middengroepen., p. 304. 
86 SAG., Oud Archief. Reeks 172, Register 4 en Register 9 (Inschrijvingsboeken 1699-1795).  
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De stijging van het aantal kopers van het ambacht doorheen de 18e eeuw was vrij duidelijk 

maar we konden duidelijk perioden onderscheiden van groei, stagnatie en terugval. Indien 

we de cijfers van de kruideniers naast die van de meerseniers87 legden zagen we enkele 

opvallend tegengestelde bewegingen. 

 

                                                        

87 VAN DE WEGHE, E., De Gentse meerseniers., p.129. 
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Vooral de periode van 1725-1775 is een periode waarin dalingen bij de meerseniers zich 

afspiegelden tegen stijgingen bij de kruideniers en omgekeerd. De periode 1690-1730 werd 

in Gent gekenmerkt door een daling in het aantal inwoners, het aantal ging van 52 000 naar 

40 000.88 Dit kan een verklaring vormen voor de quasi stabiele evolutie aan het begin van de 

18e eeuw. Vanaf 1730 zien we dat beide ambachten plots onderhevig zijn aan een 

opmerkelijke instabiliteit van het aantal kopers. Pieken bij kruideniers wisselden zich af 

met dalen bij de meerseniers en omgekeerd. Pas rond 1780 kenden beide een samenlopende 

stijgende trend, niet geheel toevallig liep deze samen met de 2e bloeiperiode van de 

Oostendse haven die zich aftekende vanaf 1779.89 De schommelingen voordien kunnen we 

waarschijnlijk het best verklaren aan de hand van de theorie van Jan De Vries en de 

schommelingen binnen het huishoudbudget. Had men een groot surplusinkomen, dan ging 

men voor Z-goederen met een grotere werklast, waarvan vooral de meerseniers 

profiteerden. Lag het surplusinkomen lager dan opteerde men eerder voor de basis 

voorzieningen en  goedkopere exotische voedingsmiddelen, waar de kruideniers dan 

opnieuw hun voordeel in hadden. Tot een gedetailleerd onderzoek naar deze fenomenen 

zijn we echter niet gekomen, deels omdat dit ons te ver van ons centrale thema zou hebben 

gebracht. 

Een evolutie van het totaal aantal leden van het ambacht konden we jammer genoeg niet 

schetsen wegens het ontbreken van de nodige bronnen daarvoor, maar we konden wel aan 

de hand van de ledenlijsten bij de ommestellingen kijken naar de verhoudingen tussen de 

ledenaantallen uit 1758 en 1795. In 1758 betaalden 337 leden mee aan de ommestellingen, 

terwijl dit in 1795 het geval was voor een totaal van 828 leden. Een stijging op zo’n 40 jaar 

van maar liefst 245%, dit getuigde nog maar eens van de enorme aantrekkingskracht die het 

ambacht kende in de 2e helft van de 18e eeuw. 

III.2. Genderverhoudingen 

De vroegmoderne ambachtswereld was zeker en vast geen omgeving waar veel vrouwen in 

gedijden. Enkel voor weduwen werden er uitzonderingen gemaakt zodanig dat ze het 

ambacht van hun man konden doorzetten om zo min mogelijk aan inkomen te hoeven 

inboeten. De ambachten met de laagste participatie van vrouwen vond men bij de 

producerende ambachten, aangezien zware arbeid nu eenmaal met mannen werd verboden 

                                                        

88DEVOS, I., LAMBRECHT, T., e.a., Bevolking, voeding en levensstandaard in het verleden., p.46. 
89RONSSE, S., De internationalisering van de Oostendse haven., p.11. 
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en er werd aangenomen dat vrouwen daar helemaal niets te zoeken hadden.90 En toch was 

er ook in die ambachten gedeeltelijk plaats voor de vrouw, namelijk in het verhandelen van 

de goederen. Ze werden niet geregistreerd als koper van het ambacht maar hadden dus wel 

degelijk een noodzakelijke functie in het hele gebeuren.91 Zo kwam het ook dat de 

ambachten van de meerseniers en de kruideniers vaak veel meer openstonden voor 

vrouwelijke kopers, aangezien het verhandelen van goederen niet enkel aan mannen werd 

gelinkt maar dus ook grotendeels aan vrouwen. Johan Dambruyne voerde een onderzoek 

naar de genderverdeling bij de kopers van het Gentse meerseniersambacht voor de periode 

1700-1794 en kwam tot de volgende bevindingen. 

Tabel 3: Genderverhoudingen bij de kopers van het Gentse meerseniersambacht (1699-1794) 

(DAMBRUYNE, J., De corporatief georganiseerde detailhandel in het vroegmoderne Gent., p.205) 

Periode Totaal aantal kopers Aantal meesters  Aantal meesteressen  

1699-1709 142 72  70  

1710-1719 185 75  110  

1720-1729 268 76  192  

1730-1739 230 77  153  

1740-1749 255 70  185  

1750-1759 314 91  223  

1760-1769 305 122  183  

1770-1779 335 163  172  

1780-1789 360 157  203  

1790-1794 128 46  82  

 

De vrouwelijke kopers waren dus in de meerderheid gedurende bijna de volledige 18e eeuw. 

Zowel de mannelijke als vrouwelijke kopers kenden een positieve evolutie, maar deze 

evolutie was dus duidelijk meer uitgesproken bij de vrouwelijke leden van het ambacht. 

Tegen het einde van de 18e eeuw konden de mannelijke kopers opnieuw aanknopen bij het 

aantal vrouwen, maar die laatsten bleven toch duidelijk in de meerderheid. Dambruyne 

concludeerde dan ook dat het de vrouwen waren die het ambacht van de meerseniers met 
                                                        

90VAN AERT, L., VAN DEN HEUVEL, D., Sekse als de sleutel tot succes? Vrouwen en de verkoop van textiel in de 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, 1650-1800., in: Winkeldochters: Vrouwen in de handel en als consument van 

textiel., Textielhistorische Bijdragen, 47, 2007, p. 7. 
91DAMBRUYNE, J., De corporatief georganiseerde detailhandel., p. 205. 
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het hoofd boven water hielden gedurende de 18e eeuw en dat ze op die manier een 

opvallende positieve evolutie verzekerden voor het ambacht, dit in tegenstelling tot het 

merendeel van de producerende Gentse ambachten in Gent.92 

Voor het ambacht van de kruideniers beschikten we ook over ledenlijsten voor de volledige 

18e eeuw waardoor, we aan de hand van deze bronnen ook een blik konden werpen op de 

genderverhoudingen binnen het ambacht. 

 

Tabel 4: Genderverhouding binnen de kopers van het ambacht v.d. kruideniers (1700-1793) 

(SAG, Reeks 172, Register 4 en Register 9) 

Periode Totaal aantal kopers  Aantal meesters Aantal meesteressen 

1700-1709 150 17 133 

1710-1719 196 54 142 

1720-1729 190 58 132 

1730-1739 196 77 119 

1740-1749 264 97 167 

1750-1759 265 107 158 

1760-1769 253 95 158 

1770-1779 297 96 201 

1780-1789 336 107 229 

1790-1793 164 86 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

92DAMBRUYNE, J., De corporatief georganiseerde detailhandel in het vroegmoderne Gent., p.206.  
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Grafiek 7: Genderverdeling binnen de kopers van het ambacht v.d. kruideniers (1700-1789) 

(SAG, Reeks 172, Register 4 en Register 9) 

 

Ook bij het ambacht van de kruideniers zagen we dat het aandeel van de vrouwen bij de 

kopers evolueerde in stijgende lijn. De absolute aantallen zijn niet zo overweldigend als bij 

de meerseniers maar zeker en vast niet verwaarloosbaar. Het aandeel steeg vanaf het 

midden van de 18e eeuw en zorgden dus duidelijk mee voor de positieve evolutie in het 

kopersaantal gedurende die periode. Het feit dat de meerseniers nog een grotere 

vertegenwoordiging kennen van vrouwen binnen het ambacht kunnen we 

hoogstwaarschijnlijk verklaren aan de hand van de verkochte producten. De meerseniers 

verkochten namelijk voornamelijk productiegoederen van de ‘nieuwe moden’93 en het 

waren niet die producten (porselein, textiel, sierraden, etc.) die een enorme populariteit 

kenden onder de vrouwelijke bevolking. Het was onderdeel van de heersende 

‘pronkcultuur’94. 

We konden dus besluiten dat doorheen de 18e eeuw er steeds meer meesters toetraden dan 

meesteressen maar dat de positieve evolutie van de vrouwelijke kopers toch opmerkelijk te 

noemen was. Het feit dat er wel meer meisjes opgetekend werden in de leerlingenregisters 

dan er eigenlijk echt toetraden, door het meesterschap te kopen, kwam 

                                                        

93VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meerseniersambacht., pp.64-65. 
94DIBBITS, H.C., Pronken as Practice. Material Culture in The Netherlands, 1650-1800., In: Rittersma, E.C. (ed.), 

Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present., Brussel, 

2010, p.141. 
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hoogstwaarschijnlijk door het feit dat het opstarten van een eigen kruidenierswinkel toch 

nog een stap bleek te zijn die niet evident was voor vrouwen om te zetten. Vele meisjes die 

de leertijd voltooiden kwamen waarschijnlijk terecht in winkels van bestaande kruideniers 

als winkelhulp. Maar dit alles deed niets af van het feit dat het kruideniersbestaan meer en 

meer een vrouwelijke invulling kreeg, een evolutie die ook in de 19e eeuw zou worden 

verder gezet95. 

IV. DE AMBACHTSREKENING EN DE OMMESTELLINGENEN  

Elke organisatie en dus ook een ambacht, kon pas goed functioneren met de aanwezigheid  

van een correct en punctueel financieel beheer. Een ambacht was dus ook afhankelijk van 

een reeks van inkomsten om een hele reeks aan uitgaven zo goed mogelijk te kunnen 

dekken. De ambachtsrekening was op die manier een uitstekende getuige van deze steeds 

uitdagende evenwichtsoefening. Het waren, net zoals dit het geval was bij de klassieke 

stadsrekeningen niet zomaar fiscale bronnen, maar eerder weerslagen van de interne 

handelingen van een organisatie.96 Net na de Gentse opstand, waar ook de ambachten een 

belangrijke rol hadden gespeeld, werd de stad Gent, zoals hierboven reeds vermeld, beperkt 

in haar macht door de Carolijnse Concessie. Karel V wou zijn vorstelijk gezag herstellen 

door de voornaamste belangengroepen binnen de stad hard te treffen. Zo werden ook de 

ambachten beknot in hun macht en dagelijkse handelingen. De toetredingsvoorwaarden 

werden versoepeld, de leertijd werd ingevoerd, het leergeld werd geüniformeerd en sterk in 

prijs verlaagd, het dekenambt werd afgeschaft en vervangen door een door de overheid 

aangestelde overste, verschillende ambachten werden afgeschaft en andere werden 

samengevoegd, hun toegang tot politieke ambten werd vermoeilijkt en er kwam een strikte 

controle op de financiële handelingen van de ambachten. De ambachten zouden nadien nog 

wel opnieuw aan macht winnen maar, helemaal de oude zouden ze nooit meer worden. De 

Carolijnse Concessie zou voor altijd haar invloed hebben op het Gentse ambachtswezen. 

Maar het waren hoofdzakelijk de financiële maatregelen die we duidelijk zouden moeten 

terugvinden in de ambachtsrekeningen. Niet tegenstaande dat de andere maatregelen ook 

hun weerslag hebben gehad op de ambachtsrekeningen. 

                                                        

95BUYSSE, L., & DE CLERCQ, N., De Gentse Kruidenier 1850-1950., onuitgegeven werkstuk 2e kandidatuur 

Geschiedenis, Universiteit Gent, 2004, p. 40. 
96’T HART, M. & VAN DER HEIJDEN, M.,  Het geld van de stad. Recente historiografische trends in het 

onderzoek naar stedelijke financiën in de Nederlanden., In: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3, 

2006, pp. 4-5. 
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Hoe was zo een rekening nu opgebouwd? Het ging hier in de 18e eeuw nog steeds om een 

enkelvoudige boekhouding. De inkomsten en uitgaven werden onder elkaar genoteerd 

zonder oog voor het beschikbare kapitaal of reeds uitgegeven bedrag. Men had pas zicht op 

de balans op het einde van het boekjaar. Eerst kwamen de inkomsten die beschreven 

werden als ‘ontfanck’. Nadien volgden via dezelfde onderverdeling de uitgaven. Op het 

einde werd steeds een overzicht gegeven van het boekjaar en werd er vermeld of men winst 

of verlies had gemaakt. Het gaat dus om vrij uniforme rekeningen die voor de volledige 18e 

eeuw dezelfde vorm aannamen. Helemaal vooraan de rekening merkten we ook enkele 

notities op van zij die de rekening hadden gecontroleerd, een eerste duidelijke teken van de 

strenge controle die werd ingevoerd door de Carolijnse Concessie. 

Om een zicht te krijgen op de structuur van de ambachtsrekening analyseerden we de 

rekening van het jaar 1750 volledig. Voor de volledige verdere en vroegere 18e eeuw mag 

uitgegaan worden van een soortgelijke structuur en verwoording van de ambachtsrekening. 

Er werd geopteerd voor een thematische bespreking van de rekening en dus niet op basis 

van de oorspronkelijke chronologie. Dit om het inhoudelijke karakter van het document te 

laten primeren op het puur structurele karakter. 

IV.1. Prototype van een ambachtsrekening: De rekening van 175097 

a. Opening van de rekening 

Rekeninghe, bewijs ende reliqua die bij desen doen ende overgheven: Jonkheer Balduinus De Coninck, 

licentiaat in beide de rechten en heren Francois D’Hooghe ende Marinus Dick, overste ende 

geswoornen vanden neeringhe van cruydeniers binnen dese stadt. En dat vande handelinghe, 

ontfanck ende administratie bij hemlieden over de selve neeringhe ghedaen soo in uytghegheven als 

ontfanck ghehadt ende ghenomen gheduerende den jaere begons Kerstavont 1749 ende gheyndight 

Kerstavont 1750, midtsgaeders tot den daeghe van het presenteren vande requeste tot het creeren van 

nieuwe geswoornen ghebeurt in meie 1751 aen mijn edele heren onderbaillu ende schepenen vander 

keure der stadt Ghendt. 

Uit de aanvang van de ambachtsrekening konden we reeds enkele interessante zaken 

afleiden. Ten eerste vonden we hier de namen terug van de overste en de twee gezworenen 

van het ambacht, Jonkheer Balduinus De Coninck, Francois D’Hooghe en Marinus Dick en in 

                                                        

97 SAG, Reeks 172 (Ambacht van de kruideniers), register 20 (rekeningen 1747-1777) 
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dit geval ook de opleiding van de overste namelijk, licentiaat in beide rechten98. Hieruit 

bleek nog maar eens dat de overste van het ambacht geen enkele affiniteit bezat met de 

kruidenierssector. Deze vermeldingen waren wel geen exclusiviteit voor deze bron want 

dezelfde informatie vonden we terug in de inschrijvingsboeken van het ambacht, zoals 

hiervoor reeds besproken. Ten tweede zien we over welk termijn de rekening ging, in dit 

geval van kerstavond tot kerstavond. De keuze voor de startdatum kan volgens Dambruyne 

variëren van ambacht tot ambacht en soms werd ook geopteerd voor de feestdag van de 

patroonheilige als start- en einddatum. Maar de Gentse kruideniers opteerden hier dus 

duidelijk niet voor de feestdag van Maria Magdalena, die op 22 juli viel. De keuze voor 

kerstavond was een keuze die wel door meerdere ambachten werd genomen, stelde 

Rubrecht in haar onderzoek naar de 17e eeuwse Gentse ambachtswereld. Dit was het geval 

bij 11 van de 13 ambachten die ze aan een controle had onderworpen.99 

b. Controle van de stedelijke overheid 

Ghepresenteert den 7 junij 1751 bij de rendanten in persoone, Jonkheer Amandus Benedictus 

Schoorman en d’heer Jacques Van Berleere, schepenen benevens den onderschreven secretaris. Mits 

absente vanden heere onderbaillu ten aanhoren van heren Guillaume D’Hooghe, Christiaen De Weert, 

Gillis Drieghe, Dierick Saveur, Daniel van Beveren en Albericus Goossens, Jan Baptiste Vincke, Frans(is) 

Verhegghe, Jan Baptiste Le Maitre, Jan Gineels, Leopoldus Defour, Balthazar Cornelis, Fransis Arnout, 

Joseph Vermeere, Jan Defour, Guillaume Van Quathem, Adriaen van Stuyf, Daniel Rosseel, Geeraert 

Schepens ende Thomas de Bruynemaer dien Simon Bertholomeus als cnaepe gherelateert hadde alle 

de suppoosten ghedaghvaert hebben tot het commen aanhoren vande rekeninghe ende is voorts 

ghepresenteert als volght. 

Het ging hier om een apostille die geplaatst werd door de secretaris van de stad. Deze 

apostille maakte duidelijk dat de rekening aan een controle werd onderworpen en dat de 

voorlezing gebeurde in aanwezigheid van enkele schepenen, de onderbaljuw en een reeks 

suppoosten van het ambacht. De onderbaljuw moest in dit welbepaalde geval, om 

onbekende redenen, wel verstek geven. Ook vonden we hier de naam terug van de knaap 

van het ambacht, deze vonden we voor deze periode niet terug in de inschrijvingsboeken. 

Deze apostille diende uiteindelijk om de rekening te ratificeren en juist te verklaren. Het 

                                                        

98De noemer ‘Licentiaat in beide rechten’ werd gebruikt als benaming voor een geleerde in zowel het Romeinse 

Recht als het Canonieke Recht. 
99RUBRECHT., N., Gentse ambachten in de zeventiende eeuw. Een analyse van reputatie en aanzien binnen de 

corporatieve wereld. , Universiteit Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2010, p. 13.  
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belang van deze verklaring van juistheid in bijzijn van de gezworenen en suppoosten zal bij 

de slotsom pas echt duidelijk worden aangezien het de gezworenen en suppoosten waren 

die uiteindelijk het mogelijke deficit moesten bijpassen. Andere tekenen van de controle 

van de centrale overheid waren de vele verwijzingen naar de Carolijnse Concessie doorheen 

de rekening. 

c. Intredegeld 

Ontfanck vande coopers vanden vrijdom der selve neerijnghe. Alvooren ontfaen van Joannes 

Vaeyntiens, Marie Therese Sauveur, Michiel Van Assche, Catharine Van Assche, Joanne Van Assche 

over den coop vande voorseyde neerijnghe, allen tot twintigh schellinghen grooten. In conformiteyte 

vande concessie Caroline. 5 pond grooten Vlaams. 

Elk jaar opnieuw werden de kopers bij naam vernoemd en groepeerde men hen in groepjes 

van vijf, waarschijnlijk om de simpele reden dat het op die manier makkelijker rekenen was 

op het einde van een boekjaar. Het koopgeld bedroeg de volledige 18e eeuw 20 schellingen 

Vlaams wat gelijk stond aan 1 pond Vlaams. Dit was een bedrag dat, zoals de bron ook 

vermeldde, werd vastgelegd in de Carolijnse Concessie van 1540. 

d. Rente, ijkingen en extraordinaire inkomsten 

Item ontfaen over het uytgaen vanden Standaert ter begraevenisse van heer Steenkiste ende Pieter 

Carolus saemen 10 schellingen grooten Vlaams. 

Wordende alhier te kennen ghegeven dat de doenders geenen ontfancken hebben ghenomen vanden 

ijck vande groote ghewichten midts den selven ijck maer ghebeurt alle twee ofte drij jaeren. 

Soos sij van ghelijcken geen renseinghe en doen vande cheyns ende sourenten de neerijnghe 

competerende midts die oock maer alle twee a drij jaeren worden gheint. 

Somme vanden voorstaende ontfanck beloopt 29 ponden 10 schellingen grooten Vlaams. 

We zien dat de inkomsten van het ambacht zich dus niet beperkten tot de intredegelden 

maar ook bestonden uit renten, inkomsten uit de ijkingen en extraordinaire inkomsten. Na 

de ontvangsten van de intredegelden zagen we dat het ambacht 10 sch. Vl. verkreeg voor 

het uitlenen van hun standaard. Deze inkomsten vielen op zich te verwaarlozen maar 

duiden toch op het nauwgezette karakter van de ambachtsrekeningen. Zowel de  inkomsten 

uit de ijkingen als uit de renten werden in 1750 niet vermeld aangezien ze maar om de 2 tot 

4  jaar worden opgetekend. Deze inkomsten moeten we ook zeker en vast niet overschatten 

aangezien de Carolijnse Concessie ook hier de schaar had ingezet. Johan Dambruyne 

bevestigde dit in zijn werk omtrent de 16e eeuwse Gentse ambachtswereld. De ambachten 
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speelden veel van hun roerende bezittingen kwijt en daardoor ook de renten die daarop 

werden geheven en hun recht tot het innen van boetes bij het overtreden van de 

ambachtsregels werd ook zeer sterk beperkt.100 De inkomsten uit de ijk van de grote 

gewichten was dan weer een exclusief recht van de kruideniers. Om toch een zicht te 

krijgen op deze inkomsten haalden we hier enkele passages aan omtrent de ijking van de 

gewichten uit de rekening van het jaar 1749101 en omtrent de renten, cijnzen en boetes uit 

de rekening van 1755102. 

Item wort alhier ghebracht over het provenu ende derde deel deser neerijnghe vanden ontfanck 

vanden ijck vande groote ghewichten. Dies de costen daervan dependerende hiernaer in het cappitel 

van d’uytgheef sullen ghebracht worden. Dus compt tot 9 pond 18 schellingen 4 denieren grooten 

Vlaams. 

Item over het derde deel deser neeringhe vanden ontfanck van de cheijns ende sourenten. De 

neeringhe competerende volghens de rekeninghe danof overghegheven bij sieurs Dierick Sauveur ende 

Joannes Marmien als waranderen vande selve neeringhe ende ghesloten den seven en twintighsten 

octobre 1755. Al hier ghesien daerbij blijckt dat sij meer ontfanghen dan uytghegeven hebben ter 

somme van 13 ponden 4 schellingen 5 groten. Dies compte over het gemelde derde deel deser neeringhe 

ter somme van 4 pond 8 schellingen. 

Item compt over het derde deel deser neeringhe van ontfanck van eenighe aangheslaeghen ende 

geconfiqueerde cruydenierswaeren. Gheprocedeert is tot 17 ponden 18 schellingen. 

Ondanks de confiscatie uit 1540 zagen we dat het ambacht er toch in slaagde om wat geld op 

te halen onder de noemer van renten en cijnzen. Het ging hier echter niet om onroerende 

goederen maar om geld uit ijkingen en aangeslagen kruidenierswaren. Deze extra 

inkomsten waren van groot belang voor het ambacht, aangezien ze met enkel de 

intredegelden hun financiële gezondheid niet konden verzekeren. Al konden de extra 

inkomsten uit de ijking, rentes en boetes uiteindelijk niet op tegen de zeer hoge uitgaven 

die we hierna bespreken. Een negatief saldo op het einde van een rekening was dan ook 

vaak geen verrassing voor de leden van het ambacht. 

 

 
                                                        

100 DAMBRUYNE., J.,  Corporatieve middengroepen, p.143. 
101 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 20 (rekeningen 1747-1777) 
102 Idem.  
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e. Juridische uitgaven 

Kosten die een grote hap namen uit het budget van het ambacht waren de ‘rechtskosten’. 

Ambachten gingen vaak tot het uiterste om hun leden gerechtelijk te beschermen tegen 

fraudeurs, schuldeisers, wanbetalers, etc. Verschillende procureurs en advocaten werden 

aangehaald en telkens werd hen een loon uitbetaald ‘naar werken’. 

Item betaelt aenden procureur Bauters over het derde deel deser neerijnghe, over de costen alhier in 

vierschaere gheresen in de saecke van dese neerijnghe jeghens Joseph Pieters ter causen van de 

redressoire sententie inden grooten raede verleent per quittantie. 1 pond 5 schellingen 5 grooten. 

Item betaelt over ghelijck derde deel dese neeringhe aen den procureur Van der Meersel over de costen 

inde voorseyde saecke gheresen inden raede van Vlaenderen ter causen van de ghemelde sententie per 

quittantie.  1 pond 3 schellingen 1 grooten. 

Interessant is ook dat we op deze manier zagen hoe ver het ambacht ging in de rechtsgang. 

In de bovenstaande fragmenten zagen we dat er loon werd uitbetaald voor een zaak in de 

Vierschaar maar blijkbaar werd deze verdergezet in de Raad van Vlaanderen wat gold als 

hoger beroepsorgaan gedurende de 18e eeuw. 

Item betaelt aen Joseph Peeters over het derde deel deser neerijnghe over de costen vanden voorseyde 

processe tot Mechelen ghebeurt, ten quittantie. 6 pond 5 schellingen 1 grooten. 

Item betaelt aen den procureur Van Wincken tot Mechelen over het import van sijnen sallaris inde 

voorseyde saecke over de neerijnghe ghedaen ende ghemeritteert compt over ghelijck derde deel deser 

neerijnghe, per quitantie 2 pond 3 schellingen 3 grooten.  

Tenslotte werd de zaak beslecht te Mechelen, het hoogste beroepshof van het Graafschap 

Vlaanderen gedurende de 18e eeuw. 

Item betaelt aen den secretaris Helias 1 pond 7 schellingen 4 grooten over de rechten vande enquette 

inde voorseyde saecke beleed. Compt over ghelijcke derde deel. 9 schellingen 3 grooten. 

Item betaelt ter eerste secretaris van desen college over het deel deser neerijnghe in d’oncosten van de 

rescriptie aende majesteyt benevens de gheswoornen van de neeringhe vande mercheniers op de 

vervolghen ghedaen bij Jan Baptiste Coppens, Joannes Bettens ende Musschebrouck compt over het 

derde part deser neerijnghe. 1 pond 3 schellingen. 

Ook de kleinere spelers in de rechtszaken werden niet vergeten, zoals in dit geval enkele 

secretarissen en medewerkers van de schepenbank en de rechtbanken. 
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f. Heilig Sacramentsdag en Feestdag Maria Magdalena (patroonheilige) 

Item over de flambeeuwen bij de voornoemde gheswoorne deser neerijnghe verbesight op Heyligh 

Sacramentsdagh inde processe ghenerael ende eenighe anderlinghen daertoe gheroepen midtsgaeders 

over de keerse dienende tot de torsen ghemaeckt ten jaere 1713. 3 pond 3 schellingen. 

Item over het draeghen vande selve torssen a l’ordinaire 4 schellingen. Item over het draeghen vanden 

standaert a l’ordinaire 4 schellingen 

De uitgaven hierboven zijn uitgaven in het kader van Heilig Sacramentsdag, de feestdag 60 

dagen na Witte Donderdag. Om deze feestdag te vieren ging er een processie uit in de stad 

waar alle belangrijke bevolkingsgroepen, dus ook de ambachten, vertegenwoordigd waren. 

Hier gaat het om een betaling van de kaarsen en de flambeeuwen, de metalen toortsen 

waarin de kaarsen werden geplaatst. Vervolgens volgt er ook een betaling aan zij die de 

toortsen hebben gedragen gedurende de processie. 

Item betaelt aen sieur Joan Claude Baune over sdoenders deel inde lairijnghe tsijne huyse ghedaen op 

Heyligh Sacramentsdag voornoempt benevens den heuversten ende gheswoornen vanden neerijnghen 

midtsgaeders diversche anderlijnghen ende suppoosten ter somme van 5 ponden 11 schellingen en 2 

grooten. In conformiteyte van het selve reglement ende daerbij ghevought 13 schellingen 4 grooten 

over ordinaire wijngelden compt saemen 6 pond 4 schellingen 6 grooten. 

Hier ging het om de betaling voor de huur van een huis waar het ambacht samenkwam om 

Heilig Sacramentsdag te vieren. Tijdens deze samenkomsten werd er regelmatig wat 

gedronken en dat was deze keer niet anders, de relatief hoge kostprijs toont het prestige dat 

aan deze feestdag werd gekoppeld.  

Item betaelt aen den ontfangher van St-Nicolays Kercke over het celebreren van den goddelijcken 

dienst op Sinte Marie Maghdaleene dagh, patronesse deser neerijnghe par acquit 1 pond 5 schellingen 

Item over het croonen vanden autaer ten selven daeghe. 3 schellingen 4 grooten. 

Item over het wasch ten selven daeghe op den voornoemde autaer verbrant. 7 schellingen 

Item over het vertransporteren vande voorseide twee torssen midtsgaeders vande vier torssen vanden 

neerijnghen vande caescoopers ende kersgieters uyt de huysen vande respective geswoornen naer de 

voornoemde kercke omme te dienen tot cieraert vande cappelle. A l’ordinaire 7 schellingen. 

Item betaelt voor de misse van requiem daghs daernaer. Ghedaen a l’ordinaire 2 schellingen 

Na Heilig Sacramentsdag was de feestdag van de patroonheilige uiteraard ook van groot 

belang voor het ambacht. Maria Magdalena werd gevierd met een mis in de kapel gewijd 
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aan Maria Magdalena in de Gent Sint-Niklaaskerk103 en het is voor deze viering dat deze 

betalingen werd gedaan aan de ontvanger van de kerk. In het kader van deze viering moest 

er ook nog betaald worden voor de  versiering van het altaar, de kaarsen en het transport 

van de toortsen en kaarsen naar de Sint-Niklaaskerk.  Ook is er de dag nadien nog een 

herdenkingsmis.   

Item betaelt aen sieur Joan Claude Baune over d’ordinaire lairinghe ten selven daeghe tsijnnen huyse 

ghedaen. Present den heuversen ende gheswoornen van de neeringhen midtsgaeders diversche 

suppoosten in conformiteyte met het selve reglement. 5 pond grooten. 

Uiteraard werd er ook voor deze gelegenheid samengekomen, opnieuw in het huis van ene 

Jean Claude Baune. De eenheid van het ambacht werd dus verschillende malen per jaar  

bevestigd met behulp van samenkomsten en drinkgelagen.  

g. Andere samenkomsten en gelagen 

Item over d’ordinaire hairiijnghe dieder ghebeurt ten daeghe van het doen vanden eedt ter presentie 

vanden heuversten ende gheswoornen van de neerijnghe van de cruydeniers, in conformiteyte van het 

eerste articule van het reglement bij heer ende weth ghemaeckt ende ghedecreteert den twintighsten 

septembre 1676 nopende het doen vande hairinghen der selver meerijnghe ter somme van 13 

schellingen 4 groten. 

Deze betaling was er één in het kader van de huur van de ruimte waar de verkiezing van de 

gezworenen werd gehouden, alsook de aanstelling van de overste en diezelfde gezworenen. 

Er werd verwezen naar het 1e artikel van het reglement, namelijk de jaarlijkse verkiezing 

van de gezworenen binnen het ambacht van de kruideniers.  

Item over d’ordinaire lairinghe dieder ghebeurt in het doen vande ommeganghen soo in het visiteren 

ende examineren vande ghewichten, het waranderen van de cruyden als andersints oock in ghevolghe 

het selve reglement. 5 pond grooten. 

Ook na de visitaties waarbij de gewichten werden geijkt en de goederen werden gekeurd, 

kwam het ambachtsbestuur samen. Opnieuw werd er 5 pond Vlaams uitgegeven, een 

aanzienlijk bedrag. 

                                                        

103 Zie bijlage 3 voor een grondplan van de Gentse Sint-Niklaaskerk en de onderverdeling van de kapellen. 
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Item betaelt aenden voornoemden Joan Claude Baune over d’ordinaire lairijnghen tsijnen huyse 

ghedaenin het kiesen van nieuwe gheswoorne, in conformiteyte van het achste articule van het selve 

reglement. 1 pond 6 schellingen 8 grooten. 

Item wordt alhier ghebrcht over het doen vande ordinaire lairinghe in het tauxeren vande 

ommestellijnghen in conformiteyte van het selve reglement. 1 pond grooten. Item over den segel aen 

de selve ommestellijnghe. 1 pond grooten. 

Verder hebbenhadden we ook nog samenkomsten in het kader van de verkiezing van de 

nieuwe gezworenen en de verdeling van de ommestellingen waarbij men de schuld van het 

ambacht verdeelde onder haar leden. Aan dit document werd vervolgens ook een zegel 

gehangen, waar ook voor betaald diende te worden.  

h. Verloning van ambachtsbestuur en knaap 

Item betaelt over het pensioen vanden selven heuversten. 1 pond 

Item betaelt over het pensioen vanden beide geswoornen. 1 pond 

Item betaelt over het pensioen vanden beide warrandeerders, 1 pond 

Item over d’ordinaire gaigen van den cnaepe. 1 pond 10 schellingen 

Iten aenden selven over eenighe diensten extraordinaire ghedaen aenden voornoemde neerijnghe. 10 

schellingen 

 

De laatste belangrijke uitgaven die we terugvinden in de rekeningen zijn de jaarlijkse 

verloningen die werden uitbetaald aan het ambachtsbestuur en aan de knaap van het 

ambacht. De overste van het ambacht kreeg 1 pond, terwijl de gezworenen en de 

warrandeerders elk 10 schellingen kregen. Opvallend genoeg was het de knaap die met het 

hoogste loon naar huis ging, namelijk 1 pond en 10 schellingen plus nog een vergoeding 

voor enkele extra diensten ter waarde van nog eens 10 schellingen, in totaal verkreeg de 

knaap dus 2 pond of 40 schellingen.  

i. Andere (kleine) uitgaven 

Item over doncosten ter causen van het stellen ende presenteren requeste omme thebben nieuwe 

warrandeerders vande zeepe en de cruyde met den segel ordonnantie ende het gonne daer van 

voorden dependeert a l’ordinaire. 7 schellingen 6 grooten 

Het opstellen van de nodige papieren en de algemene organisatie voor de verkiezing van de 

nieuwe warrandeerders waren voorbeelden van de kleinere kosten die het ambacht had 

Een andere kleine uitgave was de betaling aan de stadssecretaris voor zijn geleverde werk 

bij het in orde maken van de nodige documenten voor de voorstelling van de rekening en 
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de aanstelling van de nieuwe gezworenen. En zo stonden er nog talloze voorbeelden in de 

rekeningen van het ambacht, bijvoorbeeld voor het maken van dubbels, het hangen van de 

zegels, het voorlezen van de rekening, het transport van de rekening naar het stadhuis, etc. 

j. De balans 

Soo hebben de rendanten meer uytgegheven als ontfganghen,  37 ponden 17 schellingen 5 grooten. 

Aldus ghehoort, ghesloten ende ghearresteert ten jaere, maende ende daeghe mits overstaenen 

aenhooren als in prevenu deser vermeldt als secretaris. 

Op het einde van de rekening kregen we steeds de balans te zien en voor de rekening van 

1750 zien we dat het deficit toch nog vrij groot was, namelijk 37lb. 17sch. 5gr.Vl. Dit tekort 

kon worden overgedragen naar een volgend boekjaar, maar door het systematisch in het 

rood gaan besloot het ambacht om ieder jaar ommestellingen te organiseren en de leden te 

laten bijpassen voor het geleden financiële verlies. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 

bepaalde leden zich soms vragen stelden bij onder andere de grote kosten die gedaan 

werden bij de vele gelagen waarmee de vergaderingen gepaard gingen. Els Van de Weghe 

vond in het kader van haar onderzoek naar de Gentse meerseniers een rekwest terug van 

enkele leden om de kosten van de drinkgelagen drastisch te beperken. Het ging hier om een 

rekwest van 31 januari 1692 (SAG 178/5) waarbij, men de bedragen die men mocht uitgeven 

aan het gelag verbond aan de gebeurtenis van de dag.104 Ook bij de Gentse kruideniers kwam 

het tot zo’n regelgeving en dat reeds in 1676.105 De bedragen die werden vastgelegd waren in 

dalende volgorde: 2080 gr. Vl. voor Heilig Sacramentsdag, 600 gr. Vl. voor zowel de visitaties 

als de viering van de patroonheilige, 480 gr. Vl. voor de verkiezingen, 360 gr. Vl. voor de 

ommestellingen en tenslotte 240 gr. Vl. voor de aflegging van de eed. Op die manier kregen 

we ook zicht in de graad van belang van iedere gebeurtenis waaraan het ambacht 

participeerde.  

We controleerden de balans van de rekeningen van de kruideniers voor de periode 1700-

1764. Vanaf 1764 vonden we enkel nog verslagen waarbij men de balans vermeldde van 2, 3 

of 4 jaren samen. Hierdoor werd het onmogelijk om een beeld te krijgen op de jaarlijkse 

balans van die rekeningen. 

                                                        

104 VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meerseniersambacht., p,148. 
105 DE POTTER, F., Gent, van den oudsten tijd tot heden., deel III, p.517. 
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Tabel 5: Inkomsten, uitgaven en balans van de ambachtsrekeningen van de kruideniers voor 

de periode 1700-1764, uitgedrukt in groten Vlaams.106 

(SAG, Reeks 172, Register 18, Register 19, Register 20) 

Jaar Inkomsten Uitgaven Balans 

1700 2640 9288 -6648 

1701 3600 9150 -5550 

1702 2880 10070 -7190 

1703 2400 9995 -7595 

1704 3600 12613 -9013 

1705 4080 14679 -10599 

1706 3600 10318 -6718 

1707 3600 9741 -6141 

1708 3600 8832 -5232 

1709 4080 8942 -4862 

1710 5040 9794 -4754 

1711 4320 9821 -5501 

1712 6240 8889 -2649 

1713 3600 8529 -4929 

1714 4320 9368 -5048 

1715 3120 9682 -6562 

1716 2640 9438 -6798 

1717 5040 9813 -4773 

1718 5280 10370 -5090 

1719 5520 8616 -3096 

1720 5280 8631 -3351 

1721 5040 10688 -5648 

1722 6000 769 5231 

1723 5040 10071 -5031 

1724 4800 8510 -3710 

1725 4800 10707 -5907 

1726 5760 8269 -2509 

1727 4560 8981 -4421 

1728 2160 10276 -8116 

1729 2880 10304 -7424 

1730 5040 11422 -6382 

1731 4080 13667 -9587 

1732 4705 11191 -6486 

1733 3840 11447 -7607 

1734 6140 12320 -6180 

1735 6612 13217 -6605 

                                                        

106 SAG., Reeks 172, Register 18-19-20. 
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Jaar Inkomsten Uitgaven Balans 

1736 5040 10497 -5457 

1737 4283 11389 -7106 

1738 7200 13076 -5876 

1739 8185 12389 -4204 

1740 6000 11674 -5674 

1741 8400 14835 -6435 

1742 9120 11461 -2341 

1743 5415 13088 -7673 

1744 7200 10438 -3238 

1745 5391 12069 -6678 

1746 9120 12076 -2956 

1747 6994 14125 -7131 

1748 7061 11204 -4143 

1749 9340 20187 -10847 

1750 7080 16170 -9090 

1751 7937 15200 -7263 

1752 5280 16996 -11716 

1753 5490 14738 -9248 

1754 8121 21840 -13719 

1755 10964 31838 -20874 

1756 8880 17441 -8561 

1757 11773 21521 -9748 

1758 7872 21614 -13742 

1759 9164 19734 -10570 

1760 5520 25306 -19786 

1761 11501 21328 -9827 

1762 6160 20536 -14376 

1763 7129 18747 -11618 

1764 3448 17523 -14075 
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Grafiek 8: Evolutie van de inkomsten 1700-1764 
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Grafiek 9: Evolutie van de uitgaven 1700-1764  
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Grafiek 10:  Evolutie van de balans 1700-1764 
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Wat opviel aan deze analyse van de ambachtsrekeningen was dat er een voorzichtig 

stijgende evolutie was in zowel de inkomsten als uitgaven tot het midden van de 18e eeuw. 

Vanaf de 2e helft van de 18e eeuw viel het op dat zowel inkomsten als uitgaven een enorme 

stimulans kregen. Dit viel grotendeels te verklaren door het feit dat het ambacht vanaf de 2e 

helft van de 18e eeuw een enorme stijging kende van het aantal leden. En als we de functie 

van het ambacht in het achterhoofd houden, namelijk de bescherming van haar leden op 

financieel, juridisch en sociaal vlak, dan vielen de gestegen uitgaven makkelijk te verklaren. 

De inkomsten kenden ook een stijging door het toegenomen ledenaantal, eerst en vooral 

door de stijging van het inschrijvingsgeld maar evenzeer werden er meer gewichten geijkt 

en goederen gewaardeerd. Uiteindelijk konden de gestegen inkomsten helemaal niet op 

tegen de gestegen uitgaven en zien we dat de balansen van de rekeningen steeds stevig in 

het rood gingen op het einde van het boekjaar. Het waren vooral de juridische kosten die 

een hele hap uit het budget namen. De tekorten die het ambacht opstapelde werden dus 

gecompenseerd met behulp van de jaarlijkse ommestellingen. 

IV.2. De ommestellingen 

De ommestellingen hadden vooral de bedoeling om het tekort van de ambachtsrekening bij 

te passen indien nodig. Nu zagen we dat het ambacht van de kruideniers de hele 18e eeuw 

jaarlijks in het rood ging dus waren de ommestellingen dan ook van cruciaal belang. De 

structuur van zo’n ommestellingen kunnen we het best omschrijven als een ledenlijst 

waarbij men de verschuldigde bedragen vermelde en, vaak maar zeker niet altijd, ook het 

adres van de leden, in de vorm van de straatnaam. De ommestellingen die we in het kader 

van deze scriptie bespraken zijn die van 1756 en 1795107, dit omwille van het feit dat het hier 

ging om de vroegste en laatste overgebleven ommestellingen van de Gentse kruideniers in 

het Gentse stadsarchief. Op deze manier verkregen we dus inzicht in de evolutie van de 

ommestellingen voor de 2e helft van de 18e eeuw, een periode, zoals we reeds hebben 

ondervonden, die van groot belang was voor het Gentse ambacht van de kruideniers. We 

gingen na hoe de verdeling van de ommestellingen nu net in haar werk ging en in welke 

mate er sprake was van een evenredige verdeling over alle leden van het ambacht. 

 

                                                        

107 SAG., Oud Archief, Reeks 172, Register 27 (Ommestellingen van het ambacht van de kruideniers) 
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De ommestellingen van 1756108 

343 leden van het ambacht betaalden in 1756 mee aan de ommestellingen, om het gat in de 

begroting van het ambacht te dichten. In totaal werd er 72 pond 1 schelling en 3 groten 

Vlaams opgehaald (17295 groten Vlaams). Indien men dit bedrag op een evenredige basis 

zou hebben opgehaald dan zou dat betekend hebben dat elk lid gemiddeld zo’n 50-51 groten 

Vlaams had betaald (4 schelling en 2 groten Vlaams). Maar als we even kijken naar de reële 

situatie van de ommestellingen dan komen we uit op de volgende verdeling van de schuld. 

Er werd gewerkt met categorieën op basis van het betaalde bedrag in schellingen Vlaams. 

Tabel 6: Verdeling van de ommestellingen van het jaar 1756 

(Reeks 172 Register 27) 

Bedrag in Gr. Vlaams. 
Aantal 
leden 

Procentueel gewicht 

0 t.e.m. 60 277 80,76% 

61 t.e.m. 120 50 14,57% 

121 t.e.m. 180 4 1,17% 

180+ 12 3,50% 

 Totaal Totaal 

 
343 100,00% 

 

 

 

 
                                                        

108 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 27 (Ommestellingen van het ambacht) 

Grafiek 11 :Verdeling van de ommestellingen van het 
jaar 1756 (in groten Vlaams) 
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Wat uiteraard onmiddellijk opviel was de overgrote meerderheid van de leden die een 

bedrag betaalden dat niet boven 60 groten Vlaams of 5 schellingen Vlaams kwam, zo’n 277 

leden of 80,76%. Ons gemiddelde dat we zelf hebben berekend bevond zich ook in deze 1e 

categorie, maar dat wil niet zeggen dat de ommestelling daarom evenredig was verdeeld in 

1756. De 2e categorie omvatte 50 leden of zo’n 14,57% van het totale ledenaantal. Het 

samenvallen van het gemiddelde met de best vertegenwoordigde categorie kunnen we dan 

ook verklaren aan de grote hoeveelheid leden die minder dan 2 schellingen moesten 

betalen en zelfs 6 leden die niet moesten bijdragen aan de ommestellingen. 4 leden 

betaalden tussen 120 groten en 180 groten terwijl er 12 leden meer betaalden dan 180 

groten Vlaams of 15 schellingen Vlaams. Die 16 leden van de laatste 2 categorieën waren 

dus minstens goed voor 2640 groten oftewel 11 ponden Vlaams. Op een totale ommestelling 

van zo’n 72 pond betekende dat 4,67% van de leden bijdroeg voor 15,72% van de 

ommestelling. De hoogste bijdragen stonden op naam van de ex-, huidige of toekomstige 

gezworenen en ex-, huidige of toekomstige warrandeerders van het ambacht. De 

allerhoogste bijdrage stond op naam van Francois Verhegghen met een betaling van 2 pond 

groten Vlaams (880 groten Vlaams) of zo’n 17 keer het door ons uitgerekende gemiddelde 

bedrag in een situatie van evenredige verdeling. Verhegghe vervulde echter nooit een 

functie in het ambachtsbestuur van de kruideniers, het ging dus waarschijnlijk gewoon om 

een kapitaalkrachtig lid van het ambacht. De overste van het ambacht betaalde niet mee 

aan de ommestellingen, wat op zich uiteraard begrijpelijk was aangezien hij geen enkele 

affiniteit bezat met het ambacht of het beroep van kruidenier of detailhandelaar in het 

algemeen.  

De ommestellingen van 1795109 

Ook voor de ommestellingen van 1795 maakten we eenzelfde analyse. Deze ommestellingen 

echter geven ook de woonplaatsen mee van de verschillende leden van het ambacht. Op 

deze manier konden we ook kijken welke locatie de leden innamen met een lage bijdrage 

aan de ommestellingen en welke locatie diegenen innamen met een hogere bijdrage aan de 

ommestellingen. In 1795 zien we dat 828 leden meebetaalden aan de ommestelling. 

 

 

                                                        

109 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 27 (Ommestellingen van het ambacht) 
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Tabel 7: Verdeling van de ommestellingen van het jaar 1795 

(Reeks 172 Register 27) 

Bedrag in gr. Vlaams. 
Aantal 
leden 

Procentueel gewicht 

0 t.e.m. 60 634 76,57% 

61 t.e.m. 120 157 18,96% 

121 t.e.m. 180 29 3,50% 

180+ 8 0,97% 

 Totaal Totaal 

 
828 100,00% 

 

 

We zagen in de verdeling van de ommestellingen dat er zich quasi dezelfde situatie 

voordeed als in 1756. ¾ van de leden betaalden maximaal 5 schellingen terwijl, slechts 0,97% 

meer dan 15 schellingen bijdroeg aan de ommestellingen. Er bevonden zich ook geen 

uitschieters boven het pond in de ommestellingen van dit jaar dus kunnen we stellen dat er 

sprake was van een vrij gelijke verdeling van de schuld. Over de verdeling op basis van 

locatie konden we ook enkele zaken besluiten. Het is duidelijk dat de grootste groep, zij die 

maximum 60 gr. Vl. betalen, verdeeld wonen over de hele stad maar in mindere mate de 

kern van het stadscentrum en de invalswegen gingen bezetten. Zo zagen we dat de mensen 

die de 3e en 4e  categorie vormden zich vooral vestigden op locaties als de Hoogstraat, 

Burgstraat, Steendam, Onderbergen, Korenmarkt, Veldstraat en Vrijdagmarkt. Deze 

bevindingen kwamen vrij goed overeen met de conclusies die we verderop in deze scriptie 

construeerden betreffende de locatie van de meester kruideniers.  

 

Grafiek 12 :Verdeling van de ommestellingen van het 
jaar 1756 (in groten Vlaams) 
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Besluit ommestellingen 

De bronnen die we konden raadplegen in verband met de ommestellingen toonden ons dus 

dat het deficit van het ambacht van de kruideniers zeker voor een groot deel werd gedragen 

door het ambacht in haar geheel, maar dat de aanwezigheid van enkele kapitaalkrachtige 

leden toch van noodzaak was om de minder begoede leden niet in de problemen te brengen. 

Het systeem van de corporatieve organisatie was bij de Gentse kruideniers dus zeker en vast 

nog niet dood, ondanks dat het hier ging om het laatste volledige werkjaar van de Gentse en 

Zuid-Nederlandse ambachten in het geheel.  

V. Het productengamma van de Gentse kruideniers 

Wat een 18e eeuwse Gentse kruidenier nu net verkocht was een hele klus om te weten te 

komen, aangezien we geen bronnen terugvonden die ons hieromtrent een eenduidig 

sluitend antwoord bezorgden. Maar we vonden wel enkele aanwijzingen die ons toonden 

dat het gamma aan producten duidelijk kon variëren van kruidenier tot kruidenier. Veel 

hing af van de contacten die de kruideniers bezaten (met o.a. makelaars) en hun persoonlijk 

investeringskapitaal. Maar het stond hoe dan ook buiten kijf dat een inzicht in het 

productengamma van absolute noodzaak was voor dit onderzoek, het is namelijk op deze 

manier dat we het snelst, via aanwijzingen naar de verkoop van exotische 

voedingsmiddelen, de directe rol van het ambacht in de besproken commerciële revoluties 

konden onderzoeken.  

In het archief van de Gentse kruideniers vonden we alvast een document uit 1742, gericht 

aan de landvoogdes en het stadsbestuur omtrent de afbakening van de goederen die men 

omschreef als ‘kruidenierswaren’.110 Deze aanvraag kwam er omdat er steeds meer en meer 

handelaars opdoken binnen de stadsmuren die zich inlieten met de verkoop van specerijen 

en andere droge producten. De producten die het ambacht trachtte te beschermen als 

‘kruidenierswaren’ waren de volgende.  

 

 

 

                                                        

110SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 14.6 (Stuks rakende het verkopen van kruidenierswaren waarover een 

reglement gemaakt werd). 
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Tabel 8: Kruidenierswaren zoals opgesomd in het document gericht aan de landvoogdes uit 

1742 (SAG, Reeks 172, Register 14.6) 

Amandelen Anijs Wijnruit Nagelbollen Nagelhout 

Olijfolie Broodsuiker Meel Kandijsuiker Zoete siroop 

Peper Kruidnagel Noten Zaden Kaneel 

Rijst Wijnsteen Orego  Komijn Zuivelwaren 

Saffraan Hertshoorn Spaanse Zeep Zoethout Koriander 

 

Het assortiment omvatte dus zowel traditionele kruiden en planten als producten uit de 

‘Nieuwe Wereld’. Wijnkruid, orego en hertshoorn hebben een voornamelijk geneeskrachtig 

effect en stamden dus nog deels uit de apothekersachtergrond van de kruideniers. Peper, 

kaneel, kruidnagel, suiker en rijst waren dan weer producten die voor de 17e eeuw amper of 

niet terug te vinden waren in de Zuidelijke Nederlanden, dit konden we beschouwen als een 

eerste aanwijzing naar de rol die de kruideniers bezaten in de verkoop van exotische 

voedingsmiddelen. En het waren net deze producten die vaak het onderwerp waren van 

discussie en rechtszaken tussen het ambacht en clandestiene verkopers.111 Bijvoorbeeld in 

1718, tegen Jan Coenraet wegens het verkopen van suiker zonder hij daartoe het recht had. 

In 1721 tegen ene Pieter Mulle, wegens het onrechtmatig verkopen van peper of in 

datzelfde jaar tegen Judocus Grenier, die op clandestiene manier suiker had verkocht. Vaak 

waren de aanklachten gericht aan groothandelaars die toch in het detail goederen 

verkochten, zo werd grossier Joseph Pieters in 1758 aangeklaagd omdat hij een vat siroop 

aan particulieren zou hebben verkocht. Grossier Jan Labaenst werd aangeklaagd zonder 

vermelding van de verkochte goederen maar wel met het feit dat hij ‘in den detail verkocht’. 

In 1775 kwam het zelfs tot een algemene oproep aan de grossiers van kruidenierswaren en 

eigenaars van suikerraffinaderijen om niet in detail te verkopen.112 

In 1751 werd er opnieuw een brief opgemaakt waar de kruideniers nog maar eens 

bescherming vroegen voor hun kruidenierswaren. Men kon dus stellen dat gedurende die 

kleine 10 jaar er nog steeds commerciële conflicten waren tussen de kruideniers en ‘onvrije 

lieden’ en dat de markt in kruidenierswaren allesbehalve gesloten was. Het ambacht was 

duidelijk verplicht om zich te wapenen tegen deze invloeden van buitenaf. Letterlijk werd 

er gesteld dat: ‘Op vertooghe gedaen aen haere majesteyt door de overste en geswoorne, anderlingen 

                                                        

111SAG, Reeks 172 (Ambacht van de kruideniers), Register 61 (Verscheidene) 
112 Idem. 
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ende gemenen suppoosten der vrije neeringhe van de cruydeniers binnen de stadt Gendt. Tenderende 

tot het bekomen declaeratie dat alle de specien van goederen in hunne requeste  gheenenmeer 

begrepen sijn onder de kruydenierswaeren ende drogen. Om byde ghene in suppliants neeringhe 

vrijdom becommene hebbende te worden ghestelt ten winckele ende vercocht, ter exclusie van alle 

andere onvrije persoonen. Ende ten aensien vande onvrije cooplieden ende grosiers, dat sylieden 

hunne ontboden ende ontfangen cruydenierswaren niet sullen mogen vercopen ende debiteren als in 

het gros.’ 113 

De nadruk lag dus duidelijk op het feit dat onvrije personen zich niet mochten mengen in de 

verkoop van de door hen beschouwde droge kruidenierswaren. Zoals we vermeld hadden 

kwam het regelmatig voor dat groothandelaars zich inlieten met de verkoop van 

kruidenierswaren in detail, iets waar het ambacht duidelijk niet mee kon leven. ‘Vordende 

mits dezen aende coopmans ende grossiers welk daenighe negotie sij souden mogen doen wilende 

expresselijck geinterdiceert eenige den voorseynde specien aen particuliere vercoopen ofte debiteren 

in detail.’ Dit alles op straffe van een verbeuringverklaring van de verkochte goederen, een 

boete van 2 pond groten Vlaams en een verbod om nog te verkopen aan de suppoosten van 

het ambacht van de kruideniers.114 

Producten die in dit document stonden vermeld, maar niet in het document van 1742 waren 

pruimen, vijgen, rozijnen en mosterd. De kruideniers hadden het in hun laatste reglement 

wel over de positie van de apothekers en de fruitverkopers. Zo mochten de apothekers 

overgaan tot het verkopen van geneeskrachtige kruiden, zoals hertshoorn, saffraan en 

zoethout en waren de fruitverkopers vrij om in hun kramen beschadigde en ‘overjaarse’ 

vijgen, pruimen en rozijnen te verkopen. Dit met de reden dat het altijd zo geweest is; ‘sij te 

allen tijde gewoone geweest sijn in hunne winckels te debiteren’. Beiden kwamen dus in aanraking 

met het aanbod in kruiden en gedroogde fruiten van de kruideniers maar daar zag het 

ambacht dus blijkbaar geen erg in. Van de exotische producten thee, koffie en chocolade, 

was er voorlopig nog geen spoor. Ook werd er niet gesproken over andere handelaars die 

zich zouden kunnen hebben beziggehouden met deze verkoop. Konden het de meerseniers 

zijn? Van De Weghe en Dambruyne vermeldden het alleszins niet in hun onderzoeken, 

beiden hadden ze het over de verkoop van textielwaren (katoen, vlas, wol en zijde), 

lederwaren, kleurstoffen, versieringen, metaalwaren, huisraad, gereedschap, sloten, 

                                                        

113SAG, Reeks 172 (Ambacht van de kruideniers), Register 14.7 (Stuks rakende het laatste artikel van het 

reglement van de kruideniers). 
114 Idem.  
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flambeeuwen en juwelen. Zelf vonden we deze lijst terug in een advertentie uit 1790 van 

een verkoper van meersenierswaren. 

Meester blikslager en merçenierpatriotique, sabres, cinturons, kanonen, trommels, vaendels, pluymen 

en cocardes, balancen voor de goud en zilver smeden, juweliers en apothekers, orgelkens, 

horlogemakers gereedschap, knopen met leeuwen, Engelsch papier, om het ijzer en staal te kuisen, 

alsmede alle soortennieuwe mode nacht en andere lampen, met de wieken en glazen, alle soorten van 

zak- en zaallantaarns, alle soorten van Fransche, Duytsche, Hollandsche, Engelsche en Nurembergsche 

mercerygoederen, Engelsche cabarets, een assortiment Engelsche compositie, als kandelaars, 

kaarsensnuiters, porte-caraffen, kaffékannen, kaffé-en thélepels, fourchetten en ronde louchen, 

horlogeketens, suikertangen, effenaars, ivoren appels voor stokken, bolketten, naeldekokers, 

vingerhoeden, nieuw kinder-speeldingen en mechanique werkende zaken, pluymen borstels voor 

spiegels, lusters en branchen, fijne comete-kaarten en andere, Hollandsche tafelmatten, schippers-

dweilen, Engelschen, Franschen en Venetiaanschen chocolat, lotto-spelen, Engelsche ros- en 

paardekammen, koetse-borstels, spongien, Parysche marabouts, blaes-balgen, Engelsche muylen en 

schoenen, tabletten om de laarzen te doen blinken, savonetten van kruiden, verlakte en geschilderde 

thébussen, porte-mouchettes, kleer-borstels, tabak-dozen, thé-magazynen, inktpotten, Lak, potlood- 

en blikken pennen, vorms voor de keuken.115 

Het was dus duidelijk dat de meerseniers zich hoofdzakelijk inlieten met de verkoop van 

materiële gebruiksvoorwerpen en luxegoederen, maar we zagen wel een vermelding van de 

verkoop van Engelschen, Franschen en Venetiaanschen chocolat. Het is op zich dus vreemd dat 

enkel chocolade als voedingsmiddel tussen deze grote verscheidenheid aan materiële 

spulletjes stond. Het kon gelden als een aanwijzing in de richting van het vrij speciale 

karakter dat de exotische consumptiegoederen bezaten. 

Maar rond 1750 konden we er dus zeker van uitgaan dat volgende producten in Gent hun 

verspreiding kenden onder invloed van het ambacht van de kruideniers. De beschrijving 

van de kruiden en specerijen alsook hun geschiedenis stonden uitgebreid beschreven in het 

werk van Jack Turner, ‘Specerijen, een geschiedenis van verlokking en verleiding’.116 

 

 

                                                        

115 UBG, Gazette van Gent, 1790. 
116 TURNER, J., Specerijen, een geschiedenis van verlokking en verleiding., 2005, 447p. 
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‘’Traditionele’’ producten 

Amandelen 

Zowel de zoete variant als de bittere variant zijn de vruchten van de amandelboom, een 

boom die van oudsher terug te vinden was in het Midden-Oosten. Via de vele handelsroutes 

die de regio doorkruisten, werd de vrucht al gauw verspreid in de Mediterrane regio en de 

rest van Europa. We kunnen dan ook besluiten dat de vrucht ook voor de 18e eeuw terug te 

vinden was in het assortiment van de kruideniers. Volgens ‘Den nieuwen kleine Herbarius’ uit 

1785 waren amandelen en dan vooral de amandelolie, onder andere goed tegen buikloop en 

bloedverlies en versterkte het de ‘mannelijke krachten’.117   

Saffraan 

Saffraan was een product dat zijn natuurlijke oorsprong kende in het Midden Oosten. Via 

handelsroutes en migraties kwam het kruid in Spanje om van daaruit te verspreiden over de 

rest van Europa. Het is een uiterst kostbaar kruid dat ook werd verbouwd in Zuidoost Azië 

en het Verre Oosten. Het is een voorbeeld van een specerij dat de omgekeerde richting 

uitging dan bijvoorbeeld kaneel en kruidnagel,118 het bestaan van deze ‘2e weg’ moet dan 

ook steeds in het achterhoofd gehouden worden zodanig dat we specerijen niet automatisch 

koppelen aan de landen die ze bij wijze van spreken adopteerden. 

Koriander 

Koriander was terug te vinden in het Nabije Oosten maar ook in onze regio en had een 

uitgesproken fruitige en notige smaak. De Nieuwe Herbarius heeft het over het gebruik van 

koriander in wijn en bier om de smaak te verstevigen, het gebruik van het kruid bij het 

suikerbakken en ook over medicinaal gebruik door het stoppen van het kruid in de 

neusgaten. Ook werd het gebruikt om een welriekende mond te hebben.119 

Wijnruit  

Wijnruit kende haar oorsprong in Oost- en Zuid-Europa en is een kruid met uitgesproken 

geneeskrachtige eigenschappen, dat de dag van vandaag eerder wordt gebruikt als 

sierplant. De Nieuwe Herbarius had het ook over het zaaien van het kruid in de hoven, maar 

evenzeer over het eten van het kruid op een boterham met boter, dit in ‘warme tijden’. Het 
                                                        

117 JACOBSZ, H., Den nieuwen Kleyne Herbarius ofte kruyd-boeksken., Gent, 1785, p.8.  
118 Ibidem., p.389. 
119 Ibidem., p.407. 
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maken van thee met dit kruid was ook een mogelijkheid en bleek goed te zijn voor de 

ogen.120 

Hertshoorn 

Hertshoorn wordt in de Nieuwen Herbarius omschreven als een plant die veel te vinden is 

langs de wegen tussen het hout. Het heeft geen uitgesproken geneeskrachtige 

eigenschappen en kan ook gedroogd worden tegen de winterkoude. Men kon het in de azijn 

leggen en eten bij het vlees.121 

Nagelhout 

Nagelhout of nagelholt, was een vreemde eend in de bijt bij de kruideniers, aangezien het 

hier om vlees ging. Echter gaat het om gedroogd vlees en past het dus in het concept van de 

droge (kruideniers) waren. Het gaat om rundsvlees dat enkele maanden werd gedroogd na 

een behandeling met kruidnagel of nootmuskaat. De benaming komt van de wijze waarop 

men het vlees droogde, namelijk met nagels aan een houten plank.122 

Orego 

Orego, ook wel Wilde Marjolein of Oregano genoemd, was een kruid dat reeds bij de Grieken 

gekend was, het groeit veelvuldig in het zuiden van Europa. Daar waar het nog een rituele 

betekenis had bij de Grieken, zou het in de 18e eeuw uitgroeien tot een medicinaal kruid. 

Men haalde olie uit de plant om te dienen als verdovend middel. We kunnen dus stellen dat 

ook dit kruid een erfenis was van de samenwerking met de apothekers.123 

Wijnsteen 

Wijnsteen, ook droesem genoemd, is de kristalstructuur die gevormd wordt in wijnvaten en 

wijnflessen die enige tijd hebben staan rusten, het is dus eens soort van bezinksel. Indien 

men dit nog verder liet drogen werd het zeer hard en maakte men er poeder van. Het is dit 

poeder dat door de kruideniers werd verkocht. Wijnsteen werd onder andere gebruikt door 

zilversmeden om het zilver te polijsten en ververs gebruikten het in hun verf, ook diende 

                                                        

120JACOBSZ, H., Den nieuwen Kleyne Herbarius ofte kruyd-boeksken., deel 2, p.200. 
121Ibidem, deel 6, p.502. 
122Informatie gevonden op ztrdg.nl, http://www.ztrdg.nl/2011/03/verhalen/artikel/sjiek-vlees-nagelholt/ 

(laatste consultatie op 12.07.2012) 
123 TURNER, J., Specerijen., p.96. 

http://www.ztrdg.nl/2011/03/verhalen/artikel/sjiek-vlees-nagelholt/
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het als geneesmiddel tegen allerhande kwaaltjes.124 Later in de 18e eeuw zouden de 

kruideniers nog meer huishoudelijke producten verkopen. 

Mosterd(zaad) 

Mosterdplantjes (zowel de gele als de zwarte) hadden hun oorsprong in het Middellandse 

Zeegebied maar kenden een snelle verspreiding in de rest van Europa, rond 1800 en reeds 

voordien groeide het op verschillende akkers doorheen de Nederlanden, aangezien het 

sterk onkruidachtige eigenschappen vertoonde. Uit de planten werden mosterdzaadjes 

gewonnen en het waren hoogstwaarschijnlijk deze zaadjes die door de kruideniers werden 

verkocht. Het werd beschreven als een uiterst scherp smakend zaad dat een vette olie 

uitscheidt bij het uitpersen. Deze olie kan met water, azijn en zout worden vermengd tot 

één van de scherpste specerijen van de 18e eeuw volgens het artsenijkruid boekje.125  

Zoethout 

Zoethout kwam in twee varianten, glad en wild. Glad zoethout kende een wijde verspreiding 

doorheen Europa. De wortels van dit kruid zijn zoet en het afkooksel heeft een uitgesproken 

medicinale werking op de nieren. De wilde variant is minder zoet en meer bitter en kon 

men vinden in de bergachtige gebieden van Zuid-Italië (Apulië) en doorheen de Kaukasus. 

126 

Olijf(olie) 

Olijfbomen, olijven en olijfolie zijn uiteraard producten die hun oorsprong kenden in de 

Mediterrane wereld. De olie werd in de achttiende eeuw zowel gebruikt voor het aanmaken 

van lantaarns, het bereiden van voedsel, als het genezen van verschillende kwalen. Ook had 

het een sterke religieuze betekenis.  

Spaanse Zeep 

Spaanse zeep is de harde zeepvariant die net als Marseillezeep, grotendeels uit olijfolie 

werd verwerkt. Oorspronkelijk kwam deze zeep uit het Zuiden van Europa maar doorheen 

de 18e eeuw zouden er meer en meer zeepraffinaderijen opgericht worden in de omgeving 

                                                        

124CLUSIUS, C., Cruydt-boeck Remberti Dodonaei, Antwerpen, 1644, p.696. 
125Afbeeldingen der artseny-gewassen, deel 4, p.250. 
126Ibidem, deel 3, pp.262-263. 
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van het Gentse en kon men zich op lokale schaal bevoorraden.127 Met dit product werd het 

nog duidelijker dat de kruideniers zich ook begaven op het gebied van de 

drogisterijproducten.  

Gedroogde pruimen, rozijnen en vijgen 

Deze drie producten vielen onder de noemer ‘gedroogde vruchten’. Het was een belangrijk 

deel van de verkoop voor de kruideniers en ze werden dan ook gebruikt in de bereiding van 

allerhande snoepjes en gebakjes. De verse varianten werden verkocht door de 

fruitverkopers (fruiteniers) ,die hun kramen hadden op de markt, maar sinds 1540 niet 

meer verenigd waren in een ambacht.128 

Koloniale consumptieproducten 

Anijs 

Ook anijs werd door de Nieuwe Herbarius omschreven als een zaad dat te verkrijgen was bij 

bijna elke kruidenier 129 , maar het was ook gemeengoed bij de apothekers.130Anijs was reeds 

te vinden in de Mediterrane wereld, maar kende ook pas haar doorbraak in de rest van 

Europa bij de opkomst van de grote handelscompagnieën. Ze worden gekenmerkt door hun 

uitgesproken zoete en aromatische smaak. 

Komijn 

Komijn vond men zowel in de streek van Turkije, Syrië en Iran als in India. Opnieuw zou het 

sterk aromatische kruid pas haar grote doorbraak kennen in de Europese keuken vanaf de 

17e eeuw, samen met de oprichting van de grote handelscompagnieën. Volgens de Nieuwe 

Herbarius werd het kruid veel gebruikt in kaas- en broodbereidingen. 

Rijst 

Rijst was een product dat haar oorsprong kent in Zuidoost Azië. Pas vanaf de 15e eeuw 

kende het verspreiding in onze contreien, met een echte doorbraak vanaf de 17e eeuw. Rijst 

kwam te lande in grote balen uit de ‘Vreemde landen’ volgens de Nieuwen Herbarius. Rijst 

was dus een nieuw product, maar werd reeds snel een algemeen verspreid 
                                                        

127 VAN MOORHEM., T., Sociaal  economisch  survey  van  een  aantal nieuwe  nijverheden  te  Gent. 1750 -1830 

inzonderheid de suiker- ,tabaks-, zeep-, zout- en papierindustrie., p.119. 
128 DAMBRUYNE, J., Corporatieve middengroepen., p. 254. 
129 JACOBSZ, H., De Nieuwe Kleyne Herbarius., p. 165. 
130 Afbeeldingen der artseny-gewassen, deel 2, p.112. 
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consumptieproduct. Volgens het artsenijkruid boekje was rijst zeer aangenaam voedsel, maar 

bevatte het minder calorieën dan dat het gezonde stoffen bevat.131 Ook werd er geschreven 

dat het bij de rijke lieden beter gekend was dan bij de armen.  

Kaneel 

Kaneel was een typisch product dat in onze gewesten terecht kwam onder invloed van de 

Europese overzeese expansie. Kaneel was een product dat oorspronkelijk te vinden was op 

het eiland Ceylon, het huidige Sri Lanka. Achtereenvolgens hebben de Portugezen, de 

Nederlanders vanaf 1630 en de Britten vanaf 1795132 het kruid geëxporteerd richting Europa. 

In de Nieuwe Herbarius spreken ze van een kruid ‘dat men in bijna alle kruidenierswinkels te koop 

vindt.’133 Kaneel bevat ook een sterke geur, waardoor het ook veelvuldig werd gebruikt in 

parfum- en oliebereidingen.134 

 

Kruidnagel 

De Molukken waren altijd al de enige plaats ter wereld geweest waar de kruidnagelboom 

groeide en waar dus ook de kruidnagelhandel haar oorsprong kende.135 Na de Portugese 

verovering van de Molukken richtte ook de VOC haar pijlen op deze lucratieve handel en al 

gauw controleerden ze de handel met harde hand. Illegale kruidnagelbomen werden 

                                                        

131 Afbeeldingen der artseny-gewassen., deel 6, p.587. 
132 TURNER, J., Specerijen., p.380. 
133 JACOBSZ, H., Kleyne Herbarius., p.38. 
134 TURNER, J., Specerijen., p.277. 
135Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduytsche en Latynsche beschryvinghen, Amsterdam, 1796, 

deel 4, p. 398. 
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verbrand en smokkelaars werden hardhandig aangepakt. Door dit monopolie bleef de 

verspreiding van kruidnagel op hetzelfde niveau als de jaren die eraan voorafgingen, 

hierdoor behield het kruid lang haar exclusiviteit en dus ook haar hoge prijs.136 

 

Peper 

Peper is een specerij dat de tand des tijd uitstekend heeft doorstaan en nog steeds een 

prominente plaats inneemt in onze hedendaagse eetcultuur. Reeds bij de Romeinen en Oude 

Grieken kende men peper maar het zou pas vanaf de 15e-16e eeuw zijn dat peper haar echte 

doorbraak kent in de Europese keuken. Hierin had vooral de VOC een belangrijke rol in, de 

monopolisering van de peperhandel was immers één van de drijfredenen voor de opstart 

van de VOC. Peper was lange tijd een uiterst duur product, vandaar ons woordgebruik 

‘peperduur’. Peper is ook het ideale voorbeeld van hoe een specerij zich verspreid over 

verschillende bevolkingsgroepen naar mate het meer en meer betaalbaar wordt. In het 

begin van de 15e eeuw zien we bijvoorbeeld dat de autoriteiten in Londen de prijs van peper 

aan banden wilden leggen ter bescherming van de consument, maar het zou pas aan het 

begin van de 16e eeuw zijn dat peper betaalbaar werd voor de modale arbeider. Door deze 

prijsdaling en de wijdere verspreiding van de specerij, verloor de adel meer en meer haar 

aandacht voor peper aangezien het haar exclusief karakter bijna helemaal had 

                                                        

136 TURNER, J., Specerijen., pp.370-371. 
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kwijtgespeeld.137 Economische veranderingen hebben dus duidelijk een invloed op de 

sociale leefwereld, iets wat we later ook zullen zien bij de verspreiding van koffie en thee.138 

 

Ook verkochten de kruideniers nog allerhande zuivelwaren zoals boter, kaas en melk, 

bakmeel en zoete siropen maar een speciale vermelding is wel op zijn plaats voor suiker, 

zowel in de vorm van broodsuiker als kandijsuiker. Het was namelijk suiker dat naast koffie, 

thee en chocolade gezien werd als één van de traditionele exotische consumptieproducten 

die hun doorbraak kenden in Europa gedurende de 17e en 18e eeuw. Suiker kende een sterke 

correlatie met koffie en thee aangezien het veelvuldig werd gebruikt als zoetmiddel voor de 

warme dranken. Dankzij professor Chris Vandenbroeke zijn we uitstekend ingelicht 

betreffende de invoer van voedingsmiddelen gedurende de 2e helft van de 18e eeuw en 

kunnen we dus ook een blik werpen op de invoer van suiker, koffie en thee in de 

Oostenrijkse Nederlanden.139 

Suiker 

Suiker was, naast koffie en thee, een typisch exotisch consumptieproduct dat in de 18e eeuw 

haar doorbraak kende in Europa en ook Vlaanderen. Suiker kende men reeds in de 

Middeleeuwen, maar door de uiterst hoge prijs van het goedje, bleef haar verspreiding 

                                                        

137Veel info omtrent de specerijen die de VOC verhandelde en de VOC in het algemeen is te vinden op de site 
van het VOC-kenniscentrum, een initiatief van Koninklijk Instituutvoor Taal-, Land- en Volkenkunde. 
http://www.voc-kenniscentrum.nl/ (laatste raadpleging op 01.08.2012) 
138TURNER, J., Specerijen., pp.192-194. 
139VANDENBROEKE, C.,  De landbouw- en levensmiddelenpolitiek in de Oostenrijkse Nederlanden, Gent, onuitgegeven  

doctoraatsverhandeling, 1971, 5 delen. 
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beperkt tot de elite en werd het vaker gebruikt als geneesmiddel dan als echt 

consumptieproduct. Tot laat in de 15e eeuw hadden de Venetianen een groot aandeel in de 

suikerproductie, maar die situatie zou een volledige ommekeer kennen met de Europese 

overzeese expansie. De Europese grootmachten richtten suikerplantages op de Caraïbische 

Eilanden en in Azië waardoor de aanvoer richting Europa helemaal explodeerde. De 

slavernij zou er haar drieste hoogtepunt kennen.140 In de loop van de 18e eeuw zouden er 

ook steeds meer en meer suikerraffinaderijen verschijnen op het Europese vasteland.141 

 

We konden duidelijk zien dat de invoer van suiker, met uitzondering van enkele kleine 

terugvalletjes, voortdurend steeg in de loop van de 2e helft van de 18e eeuw waardoor men 

aan het einde van de 18e eeuw een stijging van ongeveer 500% had in vergelijking met de 

importgegevens uit 1759. Kandijsuiker was voor de Gentse kruideniers dan ook een uiterst 

belangrijk product, aangezien zij de exclusieve rechten bezaten van de verkoop aan 

particulieren.142 Een ander interessant aspect was de plaatselijke productie van suiker door 

de opkomst van verscheidene suikerraffinaderijen in de omgeving van Gent gedurende de 

tweede helft van de 18e eeuw. De eerste Gentse suikerraffinaderij kwam er in 1750 in de 

Veldstraat en vervolgens kwamen er nog meer in 1751, 1754, 1768 en 1772.143 Maar ondanks 

                                                        

140KEIJSER, P., Suikerriet, suikerverdriet. Slavernij in enkele 18e-eeuwse teksten., 1985, pp.83-85. 
141Universiteit Wageningen, Geschiedenis van Suiker, http://www.food-

info.net/nl/products/sugar/history.htm, (laatste bezoek op 13.06.2012) 
142 SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 14.7 (Stuks rakende het laatste artikel van het reglement van de 

kruideniers). 
143 VAN MOORHEM., T., Sociaal  economisch  survey  van  een  aantal nieuwe  nijverheden  te  Gent. 1750 -1830 

inzonderheid de suiker- ,tabaks-, zeep-, zout- en papierindustrie., pp.28-29. 
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Grafiek 16: Invoer van kandijsuiker in de Oostenrijkse 
Nederlanden in de 2e helft van de 18de eeuw (pond/jaar) 
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de oprichting van deze raffinaderijen, en de vele anderen in Antwerpen, Brugge en Brussel, 

zagen we dus toch een opmerkelijke stijging in de importhoeveelheden, wat dus wees op 

een zeer wijdverspreide suikerconsumptie in de Oostenrijkse Nederlanden. 

Koffie en Thee 

Maar hoe zat het nu met, de belangrijkste exotische importproducten, koffie en thee? De 

documenten waar het ambacht de landvoogdes vroeg om de kruidenierswaren exclusief aan 

hen toe te wijzen, dateerden van 1742 en 1751 en lieten ons dus in het ongewisse over de 

producten die nadien op de Gentse markt verschenen. Stijn Ronsse had het, in zijn 

onderzoek naar het Gentse advertentiewezen, over een stijging in het aantal aangeboden 

kruideniersproducten vanaf 1760-1770.144 De producten die hij met deze stijging relateerde, 

stonden echter reeds in het document van 1742, toch zijn er aanwijzingen dat de 

kruideniers tegen het einde van de 18e eeuw een steeds uitgebreider gamma aan producten 

verkochten, waaronder ook vele producten die in Europa te verkrijgen waren sinds de 

Europese overzeese expansie. Als we even kijken naar Britse bronnen die spraken over 

‘grocers’, dan viel het uitgebreide aanbod aan (exotische) goederen op het einde van de 18e 

eeuw sterk op. We beschikten over twee duidelijke bronnen die ons meer vertelden over de 

winkelvoorraad van de Britse kruideniers, één uit 1750 van de heer John Watkinson145 en 

één uit 1782 van de heer John Seaton.146 De opmerkelijkste producten in de inventaris van 

1750, die niet in de Gentse lijst uit 1742 stonden, waren koffie, thee, cacao en tabak. De 

kruideniersinventaris uit 1782 adverteerde zelfs zeer nadrukkelijk met hun uitgebreide 

aanbod aan verschillende soorten thee, koffie en chocolade. Een kroniek uit de Republiek 

daterend uit 1752 maakte gewag van een brand bij een kruidenier te Steenwijk, hierbij 

somde men op welke kostbare goederen verloren gingen in de vlammenzee. Het ging om 

‘een groote meenigte kruidenierswaren’ bestaande uit peper, suiker, thee en koffiebonen.147  Dus 

zowel in Engeland als in de Republiek adverteerden kruideniers met hun voorraad aan 

                                                        

144 RONSSE, R., De consumptierevolutie in het 18e en vroeg 19e eeuwse Gentse advertentiewezen., p.106. 
145 John Watkinson, grocer, tea-dealer, &c. next door to the coffee-house, in Newbrough, Scarbrough, sells the following 

articles at the lowest prices, viz. sugar, treble refined ... [York?],  [1750?]. Eighteenth Century Collections Online. 

Gale.  
146 John Seaton, grocer, at no. 13, on Lower Ormond-Quay, Dublin, begs leave to acquaint the public, that he sells the 

following articles at very low prices, for ready money: ... [Dublin],  [1782?]. Eighteenth Century Collections Online. 

Gale.  
147Nederlandsche Jaerboeken van het Koninkrijk der Nederlanden inhoudende een verhael van de merkwaerdigste 

geschiedenissen die voorgevallen zijn binnen den omtrek van de Verenigde Provinciên., zesde deel, 1752, pp.150-151. 
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koffie, thee, suiker en chocolade. Wat kunnen we daaruit besluiten voor de casus van de 

Gentse kruideniers? 

Stijn Ronsse maakte een onderscheid in zijn thesisonderzoek tussen de verkoop van 

kruidenierswaren en de verkoop van koffie en thee, maar een kijk in de Gazette van Gent 

toonde ons toch een beeld waaruit we konden besluiten dat de twee schijnbaar toch niet zo 

ver uit elkaar lagen. Verschillende makelaars in kruidenierswaren adverteerden namelijk 

ook met koffie en thee. Zo adverteerde ene makelaar Heyvaert in 1790 met de verkoop van 

koffie en thee, naast lijnzaad, Spaanse zeep en saffraan148, drie traditionele 

kruideniersproducten die ook nog eens exclusief aan de Gentse kruideniers werden 

toegeschreven. Een andere makelaar maakte in 1780 reclame voor zijn koffie, thee en cacao 

die hij verkocht aan handelaars, naast enkele kazen en olijfolie,149 opnieuw traditionele 

kruideniersproducten. In 1830, buiten de hier onderzochte periode, maar daarom niet 

minder belangrijk, kondigde kruidenier Choquet aan dat hij zijn handel in kruidenierswaren 

stopzette. De artikelen die in de advertentie als meest opvallend werden bestempeld waren 

de grote voorraad thee, de koffiemolen en de pepermolen.150 Na het doornemen van al deze 

bronnen leek het ons vreemd dat de Gentse kruideniers helemaal geen hand zouden hebben 

gehad in de verkoop van koffie, thee en misschien ook chocolade. De verbondenheid tussen 

kruideniers en makelaar was namelijk bijzonder groot, aangezien het om een sterke 

vertrouwensrelatie ging tussen beide. 

De verkoop van koffie, thee en chocolade via de Gentse kruideniers werd ons ook deels 

bevestigd door lijstjes die we terugvonden voor de periode 1700-1800.151 Op deze lijsten 

vonden we overzichten terug van bestellingen die geplaatst werden bij verschillende Gentse 

kruideniers. De lijsten toonden ons de verschillende aangekochte producten samen met de 

gewenste hoeveelheid en de betaalde prijs. De lijsten werden opgesteld door de kruideniers 

zelf en waren bedoeld voor de klant en konden dus gezien worden als een soort van 

afrekeningen. Het ging hier ook duidelijk om betalingen op krediet aangezien men de 

rekening verschillende maanden liet oplopen alvorens te betalen, bij het begin van een 

nieuw jaar werd ook steeds het nog aan de kruidenier verschuldigde bedrag vermeld. Wel 

moet er worden opgemerkt dat het grootste deel van deze lijstjes afkomstig zijn uit de 

huishoudens van de absolute elite, waaronder enkele gravinnen, baronessen, hertogen en 
                                                        

148UBG, Gazette van Gent, 1790. 
149UBG, Gazette van Gent, 1780. 
150UBG, Gazette van Gent, 1830. 
151UBG, Fonds Vliegende Bladeren, Epiciers 1702-1791. 
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baronnen. Het is opvallend dat de meeste lijsten geadresseerd zijn aan vrouwen, het waren 

dus hoogstwaarschijnlijk zij die instonden voor het inkopen van de kruidenierswaren. 

De eerste lijst uit 1703 toonde ons dat er reeds Oost-Indisch suiker, kaneel en peper werd 

verkocht door de Gentse kruideniers en in 1704 werd hieraan ook koffie toegevoegd. 

Chocolade vonden we terug in een lijst uit 1705, terwijl het voor thee wachten is tot in 1737. 

Zowel koffie, thee als chocolade vonden hun weg naar de consument via de kruidenier en 

dit reeds voor de opmaak van de lijst uit 1742. De kruideniers lieten dus 

hoogstwaarschijnlijk de verkoop van die exotische dranken deels over aan andere 

handelaars, al is het niet onmiddellijk duidelijk wie deze taak dan opnam. Wel kunnen we 

stellen dat de kruideniers wel degelijk besef hadden van de opkomst van deze exotische 

producten en dat ze ook overgingen tot de verkoop van die producten. Vanaf 1740 tot 1800 

kwamen koffie en thee veelvuldig terug in de lijstjes, terwijl chocolade beperkt bleef tot 

enkele sporadische meldingen. De kruideniers, waar het hier om ging, hadden ook niet 

noodzakelijk een bestuursfunctie binnen het ambacht, slechts één maal ging het om een 

bestuurslid, namelijk Paulus Neirinck.152 Ook in het Fonds Vliegende Bladeren vonden we 

nog een inventaris, uitgaande van een Amsterdamse koopman die in 1768 in Oostende 

adverteerde met kruidenierswaren. Wat we in die inventaris vonden kwam grotendeels 

overeen met de goederen die we terugvonden op de ‘boodschappenlijstjes’ en de 

documenten uit 1742 en 1751 met betrekking tot de Gentse kruideniers. De producten die 

niet in de documenten van 1742 en 1751 stonden opgenomen maar wel veelvuldig 

terugkwamen in de lijstjes en werden verkocht door de Gentse kruideniers waren: 

Tabel 9: Producten vermeld in de productenlijstjes die niet vermeld staan als exclusieve 

kruidenierswaren in 1742 en 1751 

(Universiteitsbibliotheek Gent, Fonds Vliegende Bladeren, Epiciers 1702-1791) 

Koffie Thee Chocolade Foelie Kersen  

Hennepzaad Gerst Gember Levertraan Abrikozen 

Biscuit Pruimen Stokvis Rondvis Azijn 

Blauwsel Stijfsel Perziken Citrusvruchten Gist 

                                                        

152Paulus Neirinck zetelde in het ambachtsbestuur gedurende de periode 1712-1727, een gedetailleerd 

overzicht van zijn carrière binnen het ambacht kan men vinden in het onderdeel omtrent de gezworenen van 

het ambacht. Andere kruideniers die we in deze bron terugvonden maar waar  we verder over geen informatie 

beschikken waren Francis Dhaese, Mathijs Maricko, Johan van Hees, Jan de Vriese , Jan De Rijcke, Jacques 

Balcaen, Balthasar Weyffels, Guillaume Oudenrogge, Pieter Frans Van Overbeke, Frans Delvael en Pieter 

Magherman. 
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Naast koffie, thee en chocolade zagen we ook blauwsel en stijfsel, 2 producten die er ons 

nog eens op wezen dat de kruideniers ook meer en meer drogisterijproducten gingen 

verkopen. In de verdere loop van de 18e eeuw evolueerde de kruidenier dan ook meer en 

meer naar een buurtwinkel waar men terecht kon voor de meest noodzakelijke 

voedingsmiddelen en huishoudproducten. Nu we ervan mochten uitgaan dat de Gentse 

kruideniers zich wel degelijk inlieten met de verkoop van koffie en thee was het handig om 

even dieper in te gaan op deze twee exotische consumptieproducten aangezien ze van groot 

belang zijn geweest voor de achttiende eeuwse Europese consumentensamenleving in het 

algemeen. Koffie en thee kwamen in Engeland en de Republiek reeds veelvuldig voor in de 

loop van de 17e eeuw, maar voor de Zuidelijke Nederlanden is het wachten tot het begin van 

de 18e eeuw. Chris Vandenbroeke citeerde in zijn doctoraat een memoire van het 

Regiebureau uit 1791: ‘’Ce ne fut que vers l’année 1721 qu’on commence à y faire usage du caffé, on 

ne s’y feroit du thé beaucoup plus tard’153 

Over de Gentse theeconsumptie werden we uitstekend ingelicht door het boedelonderzoek 

van Van Cauwenberghe154 uit 2010, waarin hij de theeconsumptie binnen Gent vergeleek 

met het iets meer landelijke nabijgelegen Eeklo. Wel was het handig om eerst even naar de 

importcijfers te kijken alvorens we dieper in gingen op de Gentse situatie. 

 

(Vandenbroeke, p.700) 

                                                        

153 VANDENBROEKE, C., Landbouw en voedingspolitiek in de Oostenrijkse Nederlanden., p.410 
154 VAN CAUWENBERGHE, F., Tea is liquid wisdom.  
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Wat we zien is een eerder stabiele en licht dalende trend in de import van thee binnen de 

Oostenrijkse Nederlanden. Het traditionele hoogtepunt van het theeverbruik in Europa 

werd rond 1750-1760 geplaatst.155 Van Cauwenberghe nam 5 steekproeven van de Gentse 

theeconsumptie aan de hand van boedelbeschrijvingen uit 1720, 1735, 1750, 1765 en 1780. Er 

werd gezocht naar goederen voor de bereiding van thee, het drinken van thee en 

theemeubeltjes.156 

Tabel 10: Theeconsumptie aan de hand van de aanwezigheid van aan thee gerelateerde 

goederen in boedelbeschrijvingen in Gent in 1720 per vermogenscategorie 

Vermogenscategorie Bereiding van thee Drinken van thee Theemeubels 

<100 pond 11,10% 11,10% 0,00% 

100-300 pond 27,50% 6,80% 3,40% 

>300 pond 48,80% 23,20% 16,20% 

 

Tabel 11: Theeconsumptie aan de hand van de aanwezigheid van aan thee gerelateerde 

goederen in boedelbeschrijvingen in Gent in 1735 per vermogenscategorie 

Vermogenscategorie Bereiding van thee Drinken van thee Theemeubels 

<100 pond 20,00% 0,00% 0,00% 

100-300 pond 72,70% 27,20% 9,00% 

>300 pond 40,90% 27,20% 31,80% 

 

Tabel 12: Theeconsumptie aan de hand van de aanwezigheid van aan thee gerelateerde 

goederen in boedelbeschrijvingen in Gent in 1750 per vermogenscategorie 

Vermogenscategorie Bereiding van thee Drinken van thee Theemeubels 

<100 pond 50,00% 6,20% 12,50% 

100-300 pond 70,00% 10,00% 10,00% 

>300 pond 58,30% 16,60% 16,60% 

 

 

                                                        

155 SHAMMAS, C., The pre-industrial consumer in England and America., pp.84-85. 
156 VAN CAUWENBERGHE, F., Tea is liquid wisdom., pp.57-64. 
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Tabel 13: Theeconsumptie aan de hand van de aanwezigheid van aan thee gerelateerde 

goederen in boedelbeschrijvingen in Gent in 1765 per vermogenscategorie 

Vermogenscategorie Bereiding van thee Drinken van thee Theemeubels 

<100 pond 45,50% 0,00% 0,00% 

100-300 pond 77,70% 0,00% 0,00% 

>300 pond 90,30% 48,30% 19,30% 

 

Tabel 14: Theeconsumptie aan de hand van de aanwezigheid van aan thee gerelateerde 

goederen in boedelbeschrijvingen in Gent in 1780 per vermogenscategorie 

Vermogenscategorie Bereiding van thee Drinken van thee Theemeubels 

<100 pond 77,00% 0,00% 0,00% 

100-300 pond 57,10% 14,20% 7,10% 

>300 pond 81,40% 25,90% 18,50% 

 

We kunnen aan de hand van deze gegevens opmerken dat de theeconsumptie in de loop van 

de 18e eeuw een hele sociale evolutie heeft doorgemaakt. Daar waar het in 1720 nog gaat om 

een elitaire drank, zien we dat rond 1750 al sprake is van een vrij algemene verspreiding. 

Het hoogtepunt van de elitaire consumptie lag rond 1765, daar waar het hoogtepunt voor de 

lagere klassen eerder rond 1780 te vinden viel. Als we deze gegevens naast de 

importgegevens plaatsen, dan kunnen we stellen dat Gent achterliep op de algemene 

evolutie in de Zuidelijke Nederlanden en dat het hoogtepunt van de theeconsumptie dus 

nog na 1760 te vinden was, iets wat ook strookte met onder andere de ledenevolutie van het 

Gentse kruideniers 

Voor de koffieconsumptie per hoofd beschikten we niet over exacte gegevens maar we 

konden opnieuw beroep doen op de cijfers die Chris Vandenbroeke ons heeft aangereikt in 

zijn doctoraatsonderzoek. 
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Net zoals bij suiker, was er een stijgende trend doorheen de hele 2e helft van de 18e eeuw 

met een echte doorbraak vanaf 1781 en een ware explosie in 1789. Men kan dus besluiten 

dat koffie in de 2e helft van de 18e eeuw thee voorbijstak als favoriete exotische drank in de 

Zuidelijke Nederlanden, een schakelmoment waar we tot op de dag van vandaag de 

gevolgen van merken. De verhouding tussen koffie en suiker was dus duidelijk en daaruit 

konden we afleiden dat beide producten onderdeel waren van eenzelfde consumptietrend. 

Suiker was onder andere het zoetmiddel bij uitstek voor koffie en thee. We berekenden de 

correlatiecoëfficiënt van suiker en koffie en kwamen tot een sterke correlatie van 88,87%. 

Uiteraard waren er een pak meer omstandigheden die de import van beide producten 

beïnvloedden maar helemaal zonder betekenis wass deze correlatie zeker en vast niet. Door 

deze sterke correlatie leek het nog meer waarschijnlijk dat de kruideniers ook koffie 

verkochten naast suiker. 

Besluit 

Uit onze bevindingen kunnen we dus stellen dat de inventaris van een Gentse kruidenier in 

de 2e helft van de 18e eeuw bestond uit een verzameling van de volgende producten. De lijst 

bevat de producten uit beide rekwesten aan de landvoogdes en de producten die werden 

gevonden in de afrekeningen van de kruideniers. 
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Tabel 15: Overzicht producten die te vinden waren bij de verschillende Gentse kruideniers 

gedurende de 2e helft van de 18e eeuw 

Amandelen Anijs Wijnruit Nagelbollen Nagelhout 

Olijfolie Abrikozen Meel Kandijsuiker Zoete siropen 

Peper Kruidnagel Noten Zaden Kaneel 

Rijst Wijnsteen Orego  Komijn Zuivelwaren 

Saffraan Hertshoorn Spaanse Zeep Zoethout Koriander 

Perziken Koffie  Thee Foelie Lijnzaad 

Hennepzaad Gerst Gember Levertraan Biscuits 

Rozijnen Pruimen Stokvis Rondvis Azijn 

Blauwsel Stijfsel Kersen Citrusvruchten Gist 

 

Het ging om een uitgebreide verzameling van goederen die we zowel konden plaatsen 

onder de noemer van traditioneel voedingsmiddel (noten, zaden, zuivelproducten, meel, 

gist, zoethout, etc.) als onder de noemer van nieuw exotische consumptieproducten. De 

belangrijkste exotische consumptieproducten die we konden terugvinden in de 

inventarissen van de Gentse kruideniers waren koffie, thee, suiker, peper, kaneel en 

kruidnagel. Over chocolade konden we ons niet volledig uitspreken, aangezien het slechts 

eenmalig werd vermeld in de door ons onderzochte bronnen. Maar de verkoop van de hier 

genoemde exotische producten kon ons wel overtuigen om te stellen dat de kruideniers 

zich dus wel degelijk actief mengden in het concept van de Consumentenrevolutie ,zoals we 

het in de inleiding hadden beschreven, en dat ze onderhevig waren aan de gevolgen van de 

Kleinhandelsrevolutie zoals ook die hierboven werden besproken. Met de verkoop van de 

exotische voedingsmiddelen namen ze een positie in die door onderzoekers vaak aan de 

kant werd gelaten, namelijk die tussen de consument en de handel van de grote 

handelscompagnies. De Gentse kruideniers bezaten dus een niet te onderschatten functie in 

de ontplooiing van de Consumentenrevolutie binnen Gent gedurende de 18e eeuw. Het feit 

dat ze overgingen tot de verkoop van exotische voedingsmiddelen bevestigde ook onze 

hypothese dat de kruideniers, net zoals de meerseniers, onderhevig waren aan de evoluties 

die de Kleinhandelsrevolutie met zich meebracht. De kruideniers luisterden namelijk naar 

de wil van de consument en daarmee werd deze consument een nog belangrijkere pion in 

het commerciële landschap. Deze strijd om de consument ging dan ook gepaard met enkele 

nieuwe fenomenen, waaronder het gebruik van de stedelijke advertentiepers. 
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VI. KRUIDENIERS EN HET ADVERTENTIEWEZEN 

Zoals we konden zien, speelden de kruideniers dus wel degelijk in op de veranderende 

smaken en wensen van de 18e eeuwse Gentse consument, maar de vraag bleef nog steeds 

hoe de consument nu werd ingelicht op het wijzigende goederenaanbod van de kruideniers. 

Ten eerste moesten we in acht nemen dat de 18e eeuwse consument wel degelijk werd 

ingelicht over de nieuwe exotische producten, niet onmiddellijk door advertenties, maar 

wel door enkele literaire werken waarin men ofwel de exotische goederen aanprees, ofwel 

onder vuur nam. Julie De Geyter nam in haar masterscriptie betreffende de theeconsumptie 

in de Zuidelijke Nederlanden enkele voorbeelden van zo’n werken op in haar onderzoek. De 

grootste kritieken omtrent het drinken van de nieuwe exotische dranken bestonden vooral 

uit het feit dat ze heel veel tijd in beslag namen, tijd die men volgens de criticasters beter 

nuttig kon invullen.157 Zo had de Gentse kroniekschrijver het over ‘Ghemeijne borgherij, den 

vrouwen assemblee, die quisten hunnen tijt in kaffe en den thee’158. Ook de toegenomen ijdelheid 

en de roddels die in de context van de theekransjes ontstonden, deden de tegenstanders 

huiveren. Men kon die tegenstanders dus zien als beschermers van het oude regime, een 

regime waar geen ruimte was voor publiekelijk vertier. Maar lang niet iedereen stond zo 

negatief ten opzichte van de nieuwe exotische invloeden, want er waren zeker en vast ook 

meer gematigde en zelfs positieve klanken te horen in vele schrijfsels betreffende de thee- 

en koffiecultuur. Cornelis Bontekoe, de befaamde theedokter, nam het reeds in de 17e eeuw 

op voor de consumptie van thee, zo schreef hij een heus theetraktaat. De inhoud van dat 

traktaat bestond uit een opsomming van alle mogelijke deugden dat het drinken van thee 

met zich mee droeg.159 Op zich dus niets verwonderlijks voor een theetraktaat, maar wat wel 

interessant was voor dit onderzoek was de reactie van de publieke opinie op het werk van 

Bontekoe, want hij werd namelijk beschuldigd van openlijk propaganda te voeren voor de 

theehandel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.160 Het publiek, en dus ook de 

consument, had oog voor mogelijke reclame en kon het dus duidelijk niet verkroppen dat 

die reclame op een verdoken manier op de publieke opinie werd los gelaten. 

                                                        

157DE GEYTER, J., De kracht van een Oosterse drank: De theeconsumptie in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw., 

onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 2011, p.91. 
158BRAEKMAN, W.L., Leven en werk van de Gentse rederijker Jacobus Hije (1667-1749)., in: Facultés universitaires 

Saint-Louis: Studiecentrum 18de –eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde,Cahier nr.21,pp.16-18 
159BONTEKOE, C., Tractaat van het excellenste kruyd thee, ’s Gravenhage, 1678. 
160SCHWEIKARDT, C., More than just a propagandist for tea: Religious argument and advice on a healthy life in 

the workof the Dutch physician Cornelis Bontekoe (1647-1685)., in: Medical History, 47, 2003, p. 359. 
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Het is duidelijk dat de consument werd geconfronteerd met debatten omtrent de nieuwe 

drinkcultuur en dat men op die manier ook interesse kreeg in de nieuwe 

consumptieproducten die deze drinkcultuur met zich meebracht. Maar de consument werd 

zeker en vast ook op een meer directe manier ingelicht, door advertenties in de Gazette van 

Gent. Ook Ronsse had het in zijn onderzoek naar het Gentse advertentiewezen in de Gazette 

van Gent over de advertenties voor kruidenierswaren en kwam tot de volgende 

bevindingen. Ten eerste zag hij een geringe opkomst van het aanbod van voedingswaren in 

1719 en 1737. Ten tweede een positieve evolutie van de geadverteerde voeding vanaf 1760. 

Ten derde was er een ineenstorting van het aanbod in de vroege 19e eeuw. Hij plaatste het 

hoogtepunt van de kruideniersadvertenties tussen 1760 en 1800, een hoogtepunt dat hij zelf 

ook relateerde aan de tweede bloeifase van de Oostendse haven.161 De producten die hij 

onder de noemer plaatste van kruidenierswaren, kwamen grotendeels overeen met de 

producten die we opsomden in het vorige hoofdstuk maar hij vergat wel enkele cruciale 

producten te vermelden, zoals suiker, thee, koffie, nootmuskaat, kruidnagel, saffraan, anijs 

en gember. Zo vonden we zelf in het kader van dit onderzoek zo’n 60 advertenties terug in 

de loop van de 18e eeuw die producten adverteerden die hoogstwaarschijnlijk werden 

verkocht door de Gentse kruideniers, dus op basis van de goederen die we opsomden in het 

vorige hoofdstuk. Het ging hier zeker en vast niet om een exhaustieve lijst, maar eerder om 

een situatieschets op basis van de bronnen die we zelf hadden verzameld betreffende het 

goederenaanbod van de Gentse kruideniers doorheen de 18e eeuw. 

De eerste vermelding van een kruideniersproduct vonden we terug in een advertentie uit 

1706, er werd geadverteerd dat men een publieke verkoop ging organiseren van 

Braziliaanse suiker in de Florentijnse Lelie, hoogstwaarschijnlijk een herberg. Ook in 1710 

en 1719 kwamen we advertenties tegen voor de verkoop van suiker, in beide gevallen ging 

het om advertenties van groothandelaars. De advertentie uit 1719 vertelde ons wel iets 

interessant omtrent het mogelijke assortiment van de kruideniers.  

‘Bruine muscovado en witte suikers, katoen, wat indigo, chocolade en confijten  lemmetjes. Bij Isaak 

Van Dijck, Ian Sary en andere makelaars’.162   

Suiker en geconfijt fruit werd door deze makelaars samen verkocht met chocolade. Dit 

bevestigde dus deels ons vermoeden dat we kregen na de inkijk van de productenlijstjes in 

                                                        

161RONSSE, S., Het Gentse advertentiewezen., p.105. 
162SAG, Gazette van Gent 1719. 
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het vorige hoofdstuk. Vervolgens is het wachten tot 1737 om opnieuw enkele advertenties 

te vinden die het hebben over de door ons omschreven kruidenierswaren. Hier ging het 

vooral om advertenties van allerhande soorten thee, opnieuw op initiatief van enkele 

groothandelaars geadverteerd. Een mooi voorbeeld is: 

Jacobus Maurits is tot Oostende gearriveerd met allerlei goederen: schone porseleinen, Japanse 

kassestelsels, tafelstelsels, thé-boey, thé-pecco, thé-congo, thé choisson, keysers en groene thee, alsook 

een grote partij brodery, zoals neusdoeken, mutsen, coseen, toiletten ende handschoenen, schone Oost-

indische papieren om kamers te behangen, neteldoek, zijde stoffen en schone verlakte cabarets.163  

Het valt dus op dat thee werd geadverteerd samen met wat op het eerste zicht vooral 

meerseniersgoederen leken te zijn. Hieruit zouden we kunnen concluderen dat de 

meerseniers zich wel degelijk ook inlieten met de verkoop van de exotische dranken maar 

hier leek het ons eerder te gaan om een grote partij aan Oost-Indische goederen die 

waarschijnlijk zowel door meerseniers als door kruideniers werden opgekocht. Het zou wel 

zo kunnen zijn dat de meerseniers vooral in de eerste helft van de 18e eeuw wel degelijk ook 

een hand hadden in de verkoop van vooral thee, want pas na 1780 zouden we een nieuwe 

trend ontdekken in de advertenties van de exotische dranken, namelijk het adverteren 

samen met enkele typische kruidenierswaren. Vanaf 1760 zagen we reeds de opkomst van 

de advertenties in kruidenierswaren met o.a. advertenties voor Spaanse zeep, olies en 

opnieuw suiker, maar de echte doorbraak zou er pas komen in de periode 1770-1780. Vanaf 

1770 vonden we advertenties terug die niet langer geplaatst werden onder de noemer van 

‘makelaar’ of ‘grossier’, maar eerder op naam en voornaam. Uit 1770 kwam onder andere de 

volgende advertentie 

Verkoop van nieuwen Antwerpse ansjovis, provence-olie, Franse olijven, Spaanse kappers van twee 

soorten, nieuwe Morillen, gebroken peper, Parmesaan en Engelse kaas, kaas van Gruyére, schonen 

Vermicelli, Dixmuidse en Roeselaarse boter. Bij Weduwe Pieter van Overbeke.164 

Deze weduwe was hoogstwaarschijnlijk een kruidenierster en daarmee ook één van de 

eersten die voor eigen winkel wijze adverteerde in de Gazette van Gent. De producten die 

werden aangeboden, ansjovis, olie, olijven, kappertjes, peper, kaas en boter, waren typische 

producten die verkocht werden door de leden van het kruideniersambacht. In dit geval 

combineerde deze weduwe hoogstwaarschijnlijk haar kruidenierswinkel met een winkel in 
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boter en kaas. Ook in 1770 vonden we nog enkele persoonlijke advertenties zoals: Verkoop 

van superfijne Franse olie en ook andere kruidenierswaren bij J.P. Van Wiendendaele en Gebroken 

peper, Parmesaan en Engelse kaas, kaas van Gruyére, schonen Vermicelli, Dixmuidse en Roeselaarse 

boter. Bij G.F. De Brouwer.165 

In enkele advertenties uit 1780 konden we zien dat thee, koffie en chocolade nu 

nadrukkelijk werden geadverteerd in combinatie met enkele kruidenierswaren, zoals 

bijvoorbeeld: Verkoop van Gruyerekaas, van superfijne olie van Aix en Provence en van alle soorten 

nieuwen Thé, Kaffé en Chocolat bij Leopoldus Du Four.166 Deze trend zou zich verderzetten 

gedurende het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw. Uit een editie van de 

GvG uit 1790 haalden we volgende advertentie:  

Verkoop van Riga lijnzaad alsmede Spaensche zeepe, alsook rode wyn, Kaffé en groene thée, alsook alle 

soorten van wynen, saffraen, anchovis, Lixbonsche china-appelen. Bij JB Heyvaert. 

We konden op basis van onze bevindingen tot enkele conclusies komen betreffende het 

gebruik van de advertentiepers door de Gentse kruideniers. Het is duidelijk dat we moeten 

wachten tot diep in de 2e helft van de 18e eeuw alvorens we echt advertenties vinden 

waarbij kruideniers adverteerden voor hun eigen winkel. Reeds voordien vonden we 

advertenties waarbij men allerhande soorten kruidenierswaren aanbood, maar telkens ging 

het om publieke verkopen of verkoop in bulk door groothandelaars. Opvallend is dat het tot 

1770-1780 wachten was alvorens thee, koffie en chocolade nadrukkelijk werden 

geadverteerd met andere kruidenierswaren daar waar we in het vorige deel toch konden 

opmerken dat er kruideniers waren die reeds in de 1e helft van de 18e eeuw overgingen tot 

de verkoop van die koloniale dranken. Nog opvallender was dat thee en koffie voor 1770-

1780 zelfs nadrukkelijk in verband werden gebracht met hoofdzakelijk 

meerseniersgoederen. Aangezien de kruideniers koffie en thee in hun rekwesten aan de 

landvoogdes nooit beschermden als kruidenierswaren lijkt het ons wel degelijk kunnen dat 

meerseniers zich gedeeltelijk inlieten met de verkoop van koloniale consumptiegoederen in 

de 1e helft van de 18e eeuw. Al willen we hier zeker geen sluitende uitspraken over doen 

aangezien zowel Van De Weghe in 1995 en Dambruyne in 2004 helemaal geen melding 

maakten van deze mogelijke handel in koffie en thee. Het is dus vooral na 1770 dat 

kruideniers zich waagden aan de advertentiepers. Het is ook vanaf 1770 dat het ambacht 

van de kruideniers haar laatste boost kende in haar ledenaantal. We kunnen dus stellen dat 
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de kruideniers reeds vroeger overgingen tot de verkoop van de exotische 

consumptieproducten, maar dat ze er zich pas mee ging profileren in de Gentse 

advertentiepers diep in de 2e helft van de 18e eeuw. Ook was het zo dat de advertentiepers 

lang niet de enige vorm van contact met de consument was, een groot deel van de 

kruideniers zal het eerder moeten hebben gehad van mond-tot-mond reclame en de locatie 

van zijn of haar kruidenierswinkel. Die mond-tot-mond reclame ging vooral uit van het 

hebben van een goede reputatie en daarvoor waren de kwaliteitscontroles van groot belang. 

VII. KWALITEITSCONTROLE: IJKEN EN WARRANDEREN  

Een belangrijke functie van het ambacht van de kruideniers was de controle op de kwaliteit 

van de verkochte goederen en op de juistheid van de gewichten waarmee men de prijs van 

de goederen bepaalde. De consument werd dus beschermd en dus beperkte het ambacht 

zich niet tot het persoonlijke belang. Al was het uiteraard wel zo dat een tevreden klant met 

vertrouwen veel meer in het laatje bracht dan een ontevreden sceptische variant. Het was 

dus duidelijk dat kwaliteitscontrole een belangrijk onderdeel was van de relatie die de 

kruidenier met zijn klanten onderhield. De kwaliteitscontrole spreidde zich over twee 

belangrijke terreinen. Een eerste terrein was de ijking van de gewichten. Om de juistheid 

van de verkochte hoeveelheden te vrijwaren werden de kruideniers verplicht om hun 

gewichten te laten ijken bij een officieel daartoe aangestelde ambtenaar. Deze ambtenaar 

was, zoals in de reglementen vastgelegd, steeds een lid van het ambacht van de kruideniers.  

Een 2e terrein was het warranderen van de kruiden, wat inhield de controle op de kwaliteit, 

vermaling en verpakken van de verkochte kruiden. Voor beide terreinen vonden we 

ordonnanties terug waarin de kruideniers en andere detailhandelaars werden opgeroepen 

om zich aan enkele concrete afspraken te houden, zodanig dat niemand zou worden 

benadeeld in de loop van het verkoopproces.  

VII.1. Ijken van de gewichten 

In de ambachtenquête van 1784167 vermeldde het ambacht als één van hun vrijheden ‘het 

exclusieve recht van te ijken alle soorten van ijser gegoten gewichten’. En in verband met deze 

vrijheid vonden we een ordonnantie uit 1794168, die teruggaat op een ordonnantie uit 1704 

waarbij men de gebruikers van ijzeren gewichten wees op enkele plichten alvorens men 

deze gewichten mocht gebruiken in een handelstransactie. Als reden voor deze ordonnantie 

                                                        

167SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 58 (Kruideniers Verscheidene 1781-1787). 
168SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 13.4 (Stukken rakende het ijken van grote gewichten). 
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werd vermeld dat ‘de gewigten, gebruykt door de gene verkoopende eenige waeren ende goederen, 

naemendlyk die van den 20. February 1704 niet behoorlyk werd onderhouden.’ Men merkte dus op 

dat veel van de gebruikte gewichten door kleinhandelaars niet goed werden onderhouden 

en dat er op die manier niet correct werd gehandeld ten opzichte van de consument. Wat 

volgde waren vijftien concrete punten, die ervoor moesten zorgen dat er een einde kwam 

aan deze situatie van willekeur. 

De detailhandelaars die werden aangesproken waren de vleeshouwers, visverkopers, 

kaaskopers en kruideniers en iedere andere ambachtsman die zijn goederen aan de man 

bracht met behulp van de gewichten. In het 1e punt werd er gemeld dat het absoluut 

verboden was om gewichten te bezitten in huis, winkel, bijplaats of markt die vervaardigd 

waren uit steen of lood. Dit alles op straffe van een mogelijke boete van 12 Carolus Guldens 

(staat gelijk aan 2 pond Vlaams). De gewichten moesten dus van ijzer worden vervaardigd 

en de gebruikers van die ijzeren gewichten werden door het 2e en 3e punt verplicht om de 

gewichten te laten ijken bij de door het stadsbestuur aangeduide ‘stadsijker’ en dit binnen 8 

dagen na de publicatie van deze ordonnantie. De volgende ijkingen moesten iedere 2 jaar 

gebeuren, telkens in de maand mei. In punt 6 werd het de detailhandelaars verboden om 

zelf enige aanpassing aan de gewichten aan te brengen, dit door bijvoorbeeld het 

aanbrengen van ijzerdraad, lood of steen aan het gewicht. De echtheid van de ijking moest 

worden bewezen door een markering van de ijker waarbij hij datum en plaats in het 

gewicht verwerkte. 

Het was dus duidelijk dat het ging om een strenge controle waarbij zowel de kleinhandelaar 

als de ijker zich moesten houden aan enkele richtlijnen, zodanig dat niemand zich 

benadeeld kon voelen doorheen het wegings- en verkoopproces. Ook betreffende de 

eigenlijke ijking van de gewichten vonden we enkele interessante documenten terug, waar 

we de weerslag zien van enkele ijkingdagen. De vaste prijs voor de ijking van de gewichten 

werd gelegd op 1 stuiver voor een ijking en 3 groten voor iedere verbetering. In de 

verslagen van die ijkingdagen vonden we namen terug van verschillende leden van het 

ambacht met de hoeveelheid gewichten die ze bezaten en het aantal gewichten dat aan 

verbetering toe was. Aan de hand van deze info zouden we een onderscheid kunnen maken 

tussen de grote kleinhandelaars en de iets meer bescheiden kleinhandelaars. Maar 

aangezien we hier geen duidelijk onderscheid konden maken tussen kruideniers, 

kaaskopers en kaarsgieters, was deze info niet onmiddellijk bruikbaar in het kader van dit 

onderzoek. 
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VII.2. Warranderen van de kruiden 

Een tweede punt in de kwaliteitscontrole binnen het ambacht van de kruideniers was de 

controle op de kwaliteit van de verkochte kruiden. Door de vaak geneeskrachtige 

werkingen van deze kruiden, was het van groot belang om een sfeer van vertrouwen te 

creëren rond de verkoop van deze kruiden, zodanig dat de consument geen twijfels kon 

hebben betreffende het al dan niet werken van zijn of haar aangekochte producten. 

Ook voor deze vorm van kwaliteitscontrole vonden we een bron terug, die ons meer kon 

vertellen over de specifieke invulling van de functie van de warrandeerders. Het ging hier 

om een ordonnantie uit 1687 die ervoor moest zorgen dat de kruiden op een correcte 

manier werden gestampt.169 In tegenstelling tot de ordonnantie betreffende het ijken van de 

gewichten, richtte de magistraat zich hier wel enkel tot het ambacht van de kruideniers. 

Het centrale punt van de ordonnantie draaide om de visitatie van de winkels in 1686, waar 

het een en het ander werd vastgesteld dat inging tegen de regels van de kwaliteitscontrole. 

‘In d’ordinaire visitatien van respective wijnckels vande suppoosten vande selve neeringhe vande 

cruydeniers in diversche van die bevonden hebben menichte incorrecte, ende ondeughdelicke 

ghepoederde specerijen, die sij daghelickx zijn vercoopende.’ Ze vonden dus vaak specerijen en 

kruiden terug die op een incorrecte manier tot poedervorm waren gemaakt. Vaak ging het 

om de toevoeging van andere kruiden of het te fijn/te grof poederen van de kruiden en 

specerijen. Wat volgde waren zeven richtlijnen voor zeven specerijen en kruiden die op 

regelmatige basis door de kruideniers werden verkocht.  

Kaneelpoeder moest gestampt worden uit goede pikante matte kaneel, of uit sterke Casta 

Liquea.170 En als beide specerijen niet van voldoende kwaliteit zijn dan kan men overgaan 

tot het stampen van goede pijpkaneel. Nootmuskaatpoeder werd het best gestampt uit goede 

rompen.171 Kruidnagelpoeder stampte men uit deugdelijk nagelhout of nagelstengels, zonder 

dat men daartoe enig ander kruid of specerij ging toevoegen. Saffraanpoeder stampte men 

enkel uit heel zuivere saffraan en opnieuw mocht men het niet mengen met andere 

specerijen. Gemberpoeder stampte men het best uit zuivere gember, zonder toevoeging van 

andere ‘stoffen’. Peperpoeder stampte men uit zuiver peper zonder ‘garbel of groen’172 en alle 

                                                        

169SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 22 (Bewijsstukken van de warrandeerders van de kruidenierswaren) 
170We konden niet achterhalen wat men hiermee net bedoelde. 
171Met goede rompen bedoelde men waarschijnlijk goed gevormde noten. 
172Garbel deed ons denken aan het Engelstalige ‘garble’ wat o.a. vermengd betekent. Groen verwees 

hoogstwaarschijnlijk naar de peperplant die men niet samen met de peperbolletje mocht stampen. 
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andere soorten kruiden of specerijen. Foeliepoeder moest gestampt worden van kleine foelie 

en opnieuw mochten er geen andere specerijen of kruiden worden toegevoegd. Gebeurde 

dit alles niet dan ging men over tot een boete van 1 pond Vlaams, per door de 

warrandeerders vastgestelde overtreding. De inning van de boete moest gebeuren volgens 

de bepalingen die men terugvond in de Carolijnse Concessie.  

Het ging hier dus om enkele praktische bepalingen, waardoor de consument zeker kon zijn 

dat hij specerijen kocht van de beste kwaliteit en dat hij niet werd bedot door onder andere 

de verkoop van gemengde specerijen. Het was dus duidelijk dat de Gentse kruideniers zich 

moesten houden aan enkele specifieke bepalingen die zorgden voor een eerlijke en 

transparante handelstransactie tussen de kruideniers en hun klanten. Niet enkel de 

kruideniers hielden een oogje in het zeil op de kwaliteit van de door hun leden verkochte 

goederen, ook de Gentse meerseniers gingen over tot zulke praktijken. Men ging niet echt 

over tot visitaties van de winkels om de goederen ter plaatse te controleren, maar er was 

een strenge regulering op de in- en uitvoer van de meerseniersgoederen. Wanneer men de 

meerseniersgoederen ‘in het groot’ transporteerde, dan moest de verantwoordelijke van 

het transport steeds in bezit zijn van een ‘paspoort’ waarop vermeld stond wie de goederen 

had vervaardigd en voor welke kleinhandelaar ze waren bedoeld.173 De enige controle die 

ter plaatse in de winkels gebeurde was de controle op de zegeling van de producten. Dat 

zegel was het bewijs dat de verkoper van de meersenierswaren de stadsrechten op die 

goederen had betaald. 

Zo konden we besluiten dat kwaliteitscontrole, waaronder viel, de correcte ijking van de 

gewichten, het correct produceren van de producten, het zuiver houden van 

consumptieproducten als specerijen en kruiden alsook controle op herkomst van producten 

van groot belang was voor de kleinhandelsambachten, aangezien men vaak in een 

onmiddellijke verkooponderhandeling ging met de klant. En met de veranderende visie op 

smaak, mode en vrijetijdsbesteding werd die klant nu eenmaal een niet te negeren factor in 

het hele commerciële proces, de kleinhandelaar schikte zich vaker en vaker naar de 

consument daar waar dit in de eeuwen voordien vaak omgekeerd het geval was. Een 

fenomeen dat ook in dit kader paste was de plaatsing van kruidenierswinkels midden in de 

woonkernen zodanig dat men het de consument makkelijker maakte om inkopen te doen. 
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VIII. LOCATIE VAN DE KRUIDENIERSWINKELS  

Om nog wat dieper te graven in de individuele aspecten van het 18e eeuwse 

kruideniersbestaan, hebben we enkele bronnen onderworpen aan een locatieonderzoek. De 

basis van het door ons aangewende locatieonderzoek naar kleinhandelszaken vond haar 

oorsprong binnen de Nederlanden in het werk van onder andere Clé Lesger, met zijn 

onderzoek naar de locatie van winkelbedrijven in Amsterdam gedurende de 18e eeuw174 en 

Laura Van Aert, met haar onderzoek naar de locatie van winkelbedrijven in Antwerpen 

gedurende diezelfde 18e eeuw.175 De echte oorsprong van het locatieonderzoek moesten we 

echter in Duitsland zoeken, waar onder andere Christaller en Lösch baanbrekend werk 

hebben verricht gedurende de 1e helft van de 20e eeuw. Uit hun pen vloeiden de twee 

kernbegrippen voort die cruciaal waren voor het verdere onderzoek, namelijk reikwijdte en 

drempelwaarde.176 Een ruimere uiteenzetting van beide kernbegrippen kan men terugvinden 

in het werk van Kivell en Shaw uit 1980.177 Lesger benadrukt in zijn onderzoek het verschil 

op het vlak van lokalisering tussen winkels waar men luxeproducten verkoopt en winkels 

waar men algemene voedingsmiddelen verkoopt. Het verschil tussen beiden haakt hij vast 

aan de concepten reikwijdte en drempelwaarde. De reikwijdte van een goed, zo stelde men, 

was de maximale afstand die een consument wou overbruggen om een bepaald 

consumptiegoed aan te kopen. Goederen die relatief goedkoop waren en veelvuldig te 

verkrijgen waren, zullen de consument dus niet overtuigd hebben om al te grote afstanden 

af te leggen. Ging het echter om een luxeproduct dan vergrootte die kans aanzienlijk. De 

drempelwaarde omschreven ze als de vraag die uitging van de consument voor een bepaald 

consumptiegoed en in welke mate die vraag voldoende was om een winkel in 

consumptiegoederen draaiende te houden.178 Op die manier creëerde men dus een 

mechanisme waarin zowel winkelhouder als consument een belangrijke rol speelden, er 

moest voortdurend een afweging worden gemaakt tussen een voor de winkelhouder 

economisch interessante plaats in het stadscentrum en een voor de consument gemakkelijk 

bereikbare plaats in hun onmiddellijke omgeving. De goederen die een kruidenier aan de 

                                                        

174LESGER, C., De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf in de achttiende eeuw., in: Tijdschrift voor Sociale en 

Economische Geschiedenis., 4, 2007, pp.35-70. 
175VAN AERT, L., Vendre l’exotique au quotidien: L'implantation urbaine des magasins de produits coloniaux 

(tabac, thé, café et coton) à Anvers au XVIIIe siècle., in: Histoire Urbaine, 2011 (1), 30, pp.41-65. 
176LESGER, C., De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf., p.38. 
177KIVELL, P.T., & SHAW, G., The study of retail location., in: DAWSON, J.A.,  Retail Geography, Londen, 1980, pp. 

95-155. 
178C, LESGER., De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf., p.39. 
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man bracht, werden in de Engelstalige onderzoekswereld onder de noemer ‘convenience 

goods’ geplaatst, goederen die men dus op regelmatige basis aankocht en consumeerde. Uit 

deze complexe situatie vloeide volgens Lesger voort dat winkels van (semi-)luxeproducten 

zich liever in het stadscentrum vestigden, omwille van het prestige die de locatie met zich 

meedroeg en het vertrouwen dat het uitstraalde, terwijl de verkoper van algemene 

levensmiddelen of convenience goods zich liever in de onmiddellijke omgeving vestigt van 

een druk bewoonde buurt.179 Voor de verkoop van dagelijkse benodigdheden richtte Lesger 

zich niet op de kruideniers, maar op de bakkers en kwam hij tot het volgende resultaat na 

zijn locatieonderzoek.  

Kaart 1: Locatie van bakkerszaken te Amsterdam, 1742 

(C, LESGER., De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf., p.59)

 
 

Wat opviel, was de grote verspreiding van het aantal bakkerszaken over de gehele stad en 

dat ze op die manier de afstand tot de consument gevoelig verkleinden. Ook de winkels 

waar men Franse luxegoederen en onder andere decoratiegoederen verkocht, onderwierp 

hij aan een locatieonderzoek en daarbij kwam hij tot het volgende resultaat. 
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Kaart 2: Locatie van winkels in luxeproducten te Amsterdam, 1742-1777 

(C, LESGER., De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf., p.66) 

 

 

De winkels die handelden in luxeproducten zochten dus duidelijk meer het centrum van de 

stad op om hun goederen aan de man te brengen. De vrij grote afstand met de buitenwijken 

van de stad vormde volgens Lesger geen probleem, aangezien men het er voor over had om 

lange afstanden te overbruggen voor duurzame (luxe)producten.180 

Laura Van Aert onderwierp de Antwerpse verkopers van exotische consumptiegoederen in 

de 18e eeuw ook aan een soortgelijks onderzoek.181 Uiteraard hadden we te maken met een 

speciale casus, aangezien het hier ging om de verkoop van thee, koffie, chocolade en tabak, 

consumptiegoederen die een overwegend exotisch karakter bezaten maar niet onmiddellijk 

vielen onder de noemer van absolute luxegoederen, zoals die er waren, decoratie, textiel en 

edelmetalen. Indien we de logica volgden die Lesger schetste in zijn onderzoek dan zouden 

we een synthese moeten zien tussen de centralisatie in het stadscentrum en de verspreiding 

in de buitenwijken.  

 

 

 

                                                        

180LESGER, C., De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf., p.67. 
181VAN AERT, L., Vendre l’exotique au quotidien: L'implantation urbaine des magasins de produits coloniaux 
(tabac, thé, café et coton) à Anvers au XVIIIe siècle., in: Histoire Urbaine, 2011 (1), 30, pp.41-65. 
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Kaart 3: Locatie van verkopers van exotische consumptiegoederen te Antwerpen in de 2e 

helft van de 18e eeuw 

 

Wat opviel in het onderzoek van Van Aert, was wel degelijk de overlapping van de 

locatiepatronen van winkels die handelen in luxeproducten en winkels die handelen in 

algemene consumptieproducten. Er was een wijde verspreiding, maar niet in dezelfde mate 

als dit het geval was bij de bakkers in het onderzoek van Lesger. Indien onze hypothese 

betreffende de verkoop van exotische consumptiegoederen door kruideniers te Gent 

gedurende de 18e eeuw klopte, dan zouden we eenzelfde patroon moeten ontdekken na ons 

locatieonderzoek. Via de documenten gerelateerd aan de jaarlijkse ommestellingen konden 

we ons een beeld vormen van de verspreiding van de kruideniers te Gent op het einde van 

de 18e eeuw. In die bronnen vinden we een opsomming van alle leden van het ambacht van 

kruideniers, boter- en kaaskopers en kaarsgieters samen met hun woonplaats in de vorm 

van een vermelding van de straatnaam. De bron gaf dus ook informatie voor de 

zuivelverkopers en kaarsgieters maar indien ze de combinatie met de verkoop van 

kruidenierswaren niet maakten werden ze niet opgenomen in dit locatieonderzoek.
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Tabel 16182: Locaties op straatnaam van de Gentse kruideniers in 1791183 

Locatie Kruidenier 
Kruidenier + Boter en 

Kaas 

Kruidenier + 

Kaarsgieter 

Kruidenier + Boter en 

Kaas + Kaarsgieter 
Totaal aantal 

Walpoortbrug 3 2 1 12 18 

St-Pieterskerk 1 2 1 4 8 

Deekstraat 0 0 0 6 6 

Percellepoort184 0 3 1 4 8 

Sint-Pieters Eyckstr. 4 1 0 9 14 

Sint-Pieters Vrouwstr. 2 5 1 5 13 

Sint-Pieters Spriete 3 4 2 10 19 

Bagattestraat 0 2 0 2 4 

Ketelpoort 0 3 0 3 6 

Recollettenbrug 0 3 0 1 4 

Oordeelbrug185 1 1 0 2 4 

Pekelharing 1 1 0 1 3 

Keiserstraat 0 4 0 4 8 

Annonciatiestraat 2 2 0 7 11 

                                                        

182SAG, Oud Archief, Reeks 172, Register 27 (Ommestellingen van het ambacht) 
183Voor een beschrijving van de Gentse wijken en buurten kan men het werk van Judocus Steyaert uit 1847, ‘Beknopte beschryving van Gent of Verkorte historische beschouwing.’ 

raadplegen.  
184Vandaag Kortrijksepoort 
185Oud brugje tussen Recolletenlei en Lindelei 
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Locatie Kruideniers 
Kruidenier + Boter en 

Kaas 

Kruidenier + 

Kaarsgieter 

Kruidenier + Boter en 

Kaas + Kaarsgieter 
Totaal aantal 

Meulegat186 1 0 0 0 1 

Brandstraat 0 1 0 3 4 

Wellinckstraat 1 0 0 0 1 

Holstraat 0 1 0 2 3 

Hoogstraat 3 2 0 10 15 

Ackerstraat 1 1 0 2 4 

Brugse Poort 0 4 0 11 15 

Begynengracht 3 1 0 6 10 

Peperstraat 1 0 0 0 1 

Burghstraat 2 5 0 5 12 

Ter Raemen 0 0 1 2 3 

Hoogbrug187 0 1 0 2 3 

Veerleplaats 2 1 0 3 6 

Ajuinlei 1 0 0 1 2 

Bogaertstraat 2 1 0 2 5 

Oudtburg 3 1 0 3 7 

Sluyseken 1 1 0 5 7 

                                                        

186Vandaag omgeving Casinoplein/Coupure Rechts 
187Brugje aan de kruising van Ramen en Hoogstraat over de toen nog openliggende Houtlei 
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Locatie Kruidenier 
Kruidenier + Boter en 

Kaas 
Kruidenier +Kaarsgieter 

Kruidenier + Boter en 

Kaas + Kaarsgieter 
Totaal aantal 

Achterleie 2 0 1 3 6 

Heyligh Herdt188 0 1 1 2 4 

(Klein) Meirem189 2 9 0 6 17 

Arme Claeren190 0 0 0 1 1 

Tussche Muyde 1 4 0 3 8 

Platte Steege 2 5 0 6 13 

Nieuwlant 0 1 0 1 2 

Eggermont 2 2 0 4 8 

Gelukstraat 1 2 0 3 6 

Spellestraat191 1 1 1 0 3 

Gaereplaats192 0 0 0 2 2 

Waeystraat 0 0 0 1 1 

Vrijdagmarkt 4 2 1 6 13 

Suyvelsteeg 1 5 0 4 10 

Botermarkt 0 2 0 2 4 

                                                        

188Komt niet overeen met het huidige Heilig Hart (Sint-Amandsberg) maar was te vinden tussen de Achterleie en Minnemeers 
189Afgeleide van ‘Meireminnen’ wat vandaag de dag overeen komt met de Minnemeerskaai (http://www.waterwijk.be/geschiedenis/aardig/minnemeers/) 
190Lag gelegen aan de hedendaagse Goudstraat (http://www.waterwijk.be/geschiedenis/aardig/Klooster%20Arme%20Klaren/index.htm) 
191Vandaag Speldenstraat 
192Vandaag Edward Anseeleplein (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/2917) 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/2917
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Locatie Kruidenier 
Kruidenier + Boter en 

Kaas 

Kruidenier + 

Kaarsgieter 

Kruidenier + Boter en 

Kaas + Kaarsgieter 
Totaal aantal 

Steendam 4 3 2 7 16 

Jooris Mersch193 1 9 1 2 13 

Pasbrug194 0 3 0 1 4 

Kalvermarkt 0 0 0 2 2 

Nieuwpoort 0 0 0 1 1 

Vlasmarkt 0 3 0 2 5 

St-Jacobsnieuwstraat 0 3 0 5 8 

Nieuwbrug 0 1 0 6 7 

Mertierstraat 0 3 0 2 5 

Apostelhuizen 0 0 0 4 4 

Abeelstraat 0 2 0 1 3 

Overschelde195 2 3 1 8 14 

Aen D’Hoye196 5 2 0 8 15 

Sint-Lievensstraat 1 7 1 9 18 

Ukelram 0 1 0 2 3 

                                                        

193 De afgelegde weg in gedachte kwam dit hoogstwaarschijnlijk overeen met de ruimte over de huidige St-Jorisbrug 
194 Brugje over de Leie richting Het Spaans Kasteel vanuit ‘t Tussenpas 
195 Benaming voor gebied tussen Reep en Brabantdam 

(http://www.gent.be/docs/Departement%20Cultuur/Dienst%20Kunsten/Kunstmuren%20Jan%20Van%20Imschoot.pdf) 
196 ‘Klein begijnhof O-L-V Ter Hoye’ (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22163) 
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Locatie Kruidenier 
Kruidenier + Boter en 

Kaas 

Kruidenier + 

Kaarsgieter 

Kruidenier + Boter en 

Kaas + Kaarsgieter 
Totaal aantal 

Watermolenstraat 1 1 0 1 3 

Klein Vleeshuis 0 0 0 3 3 

Koestraat 0 1 0 4 5 

Naeme Jesus197 3 3 0 2 8 

Belfort 1 0 0 2 3 

Sint-Janstraat198 2 1 0 3 6 

Te Putte199 1 0 0 4 5 

Donkersteeg 1 0 0 4 5 

Korenmarkt 3 1 0 11 15 

Predikherenlei 2 0 1 1 4 

Veldstraat 9 6 0 6 21 

Sottepoort200 0 0 0 2 2 

Onderbergen 0 0 0 0 2 

Houtlei 1 1 0 0 2 

Gelandgat 1 2 0 3 6 

                                                        

197 Waarschijnlijk een naam van een gebouw dat als plaatsbepaling werd gebruikt. Ook aan de Groentemarkt stond er een gebouw genaamd ‘Naeme Jesus’. 
198Straatje tussen Mageleinestraat en Sint-Baafsplein 

(http://www.gent.be/eCache/THE/4/159.bGlzdHZpZXc9cGVyc2JlcmljaHRlbl9hcmNoaWVmJnJlYz0xNTY0ODMmeWVhcj0yMDA5Jm1vbnRoPTEx.html) 
199 Vandaag Gouden Leeuwplein (http://www.literair.gent.be/html/lexicondetail.asp?ID=5&AID=1836&l=R) 
200 Huidige Zandpoort, werd ‘Zottepoort’ genoemd wegens het toen  aanwezige krankzinnigenhuis (http://gent-door-de-

jaren.be/index.php?module=Nieuws&func=display&sid=272) 
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Locatie Kruidenier 
Kruidenier + Boter en 

Kaas 

Kruidenier + 

Kaarsgieter 

Kruidenier + Boter en 

Kaas + Kaarsgieter 
Totaal aantal 

Sint-Michiels 3 1 0 4 8 

Appelbrug201 0 3 0 3 6 

Aen den Burg202 2 0 1 2 5 

Tinnepotstraat 2 5 0 3 10 

Meulenaerstraat 0 1 0 2 3 

Dobbel Slot 0 1 0 4 5 

Raekenbrug203 0 2 0 2 4 

Bij de Sartrenzen 0 5 1 0 6 

Drongenhof204 1 2 0 2 5 

Geldmunt 1 1 1 6 9 

Lange Munt 2 2 0 2 6 

Koningstraat 2 1 0 2 5 

Zandberg 4 1 2 3 10 

Stadhuis 5 2 1 3 11 

                                                        

201 Oud brugje aan het appelbrugparkje, gelegen aan de Jan Breydelstraat. In 2010 kwam er een nieuw appelbrugje dat de Jan Breydelstraat met de Oude Vismijn verbond 

maar dat was niet de historische locatie van het oorspronkelijke brugje. 
202 Den burg verwijst waarschijnlijk naar het Gravenkasteel, indien we de afgelegde route reconstrueren wordt dit gestaafd. 
203 Oud brugje dat gelegen was op de huidige terreinen van het Sint-Lucas ziekenhuis. Andere verdwenen straatjes zijn de Korte Schipgracht, Palingstraat en 

Chartreusenstraat.  
204 Locatie vernoemd naar een pand in de omgeving van het huidige Patershol 
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Totaal aantal 

kruideniers: 114 

 

Totaal aantal 

kruideniers + 

boter & kaas: 170 

 

Totaal aantal 

kruideniers + 

kaarsgieters: 23 

 

Totaal aantal 

kruideniers + boter 

& kaas + 

kaarsgieters: 315 

 

Algemeen 

totaal: 624 

 

In totaal hebben we dus 624 registraties van personen die in 1791 waren aangesloten bij het 

ambacht van kruideniers, boter en kaaskopers en kaarsgieters. Deze 624 personen kenden 

een verspreiding over 90 verschillende locaties, verspreid over de hele stad. Om een zicht te 

krijgen op de ruimtelijke verspreiding van deze kruideniers, werd gebruik gemaakt van de 

in 1796 door G. Goethals gemaakte Gentse stadskaart.205 De belangrijkste plaatsen werden 

benoemd om een betere oriëntatie te verkrijgen. 

Kaart 4: Kaart Goethals uit 1796 met aanduiding van de belangrijkste oriëntatiepunten  

 

                                                        

205 UBG, Plan Goethals 1796. 
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Op de kaart hierop volgend, (Kaart 5: Kaart Goethals uit 1796 met aanduidingen van locaties 

van leden van het ambacht van de kruideniers te Gent in 1791),  werden de kruideniers 

aangeduid op hun woonplaatsen, zoals we ze hebben geregistreerd in de bovenstaande 

tabellen. Er werd geopteerd om met een kleurcode te werken en zo alle kruideniers per 

straat/plein te groeperen. Indien er 1-5 kruideniers stonden geregistreerd, gebruikten we 

een groen bolletje, voor 6-10 een geel bolletje, voor 11-15 een oranje bolletje en tenslotte 

voor plaatsen met 15 of meer kruideniers een rood bolletje. Op die manier verkregen we een 

beeld van de verspreiding die er uit zag als volgt.  
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Wat onmiddellijk opviel, was dat de plaatsen met de hoogste concentratie aan 

kruideniers niet allemaal in het centrum van de stad te vinden waren, maar eerder op de 

toegangswegen richting het centrum. De Sint-Lievenspoort, de Walpoort, de huidige 

Sint-Kwintensberg (invalsweg Percellepoort), Steendam (invalsweg Sint-Jorispoort) en 

Meirem (invalsweg Muidepoort) kenden naast de Veldstraat de hoogste concentratie aan 

kruideniers. Ook andere invalswegen als Hoogstraat, Burgstraat en Brugse Poort kennen 

een opvallend hoge populatie aan kruideniers. De Veldstraat spande echter met 21 stuks 

wel de kroon, maar als we bijvoorbeeld alle kruideniers in de omgeving van de Sint-

Pietersabdij even optelden dan kwamen we algauw aan een 40 tal wat toch wees op het 

feit dat de kruideniers meer geneigd waren om zich te vestigen in de woonwijken en 

invalswegen dan in het eigenlijke centrum. Toch moesten we opmerken dat ook de meer 

‘exclusieve locaties’ als de Veldstraat, Korenmarkt, Lange Munt en Vrijdagmarkt door de 

kruideniers werden bezet maar niet in dezelfde mate als dat dit het geval was met de 

Gentse meerseniers. Van De Weghe voerde een locatieonderzoek uit naar de Gentse 

meerseniers voor de jaren 1720 en 1772. Reeds in 1720 kenden de Veldstraat, Lange Munt 

en Vrijdagmarkt de hoogste populatie aan meerseniers, terwijl de invalswegen nabij de 

stadspoorten achterop hinkten op het vlak van het aantal meersenierswinkels. Ook in 

1772 merken we eenzelfde trend op en zien we dat de invalswegen nog meer worden 

verlaten en er dus een concentratie ontstond in het stadscentrum op de lijn Veldstraat-

Korenmarkt-Lange Munt-Vrijdagmarkt.206 

We konden dus besluiten dat de Gentse kruideniers wel degelijk het patroon volgden van 

reikwijdte en drempelwaarde. De kruideniers kenden een grote verspreiding doorheen 

de stad, omwille van hun primaire functie als verkopers van algemene levensmiddelen. 

Toch zagen we dat enkele kruideniers toch naar de meer prestigieuze locaties en 

invalswegen trokken en op die manier toch de reikwijdte vergrootten, maar dit 

waarschijnlijk doen omdat de drempelwaarde op die locaties lager lag voor de producten 

die ze aanboden. We mogen deze ‘meer avontuurlijke’ kruideniers uiteraard niet 

onmiddellijk het naamkaartje geven van ‘exclusieve verkopers van exotische 

voedingsmiddelen’ maar helemaal uitgesloten was het zeker en vast niet. Als we de 

verspreiding van de kruideniers naast het kaartje legden van Van Aert en haar verkopers 

van thee, koffie, chocolade en tabak dan zagen we namelijk enkele opvallende 

                                                        

206 VAN DE WEGHE, E., Het Gentse meerseniersamacht., pp.93-100. 
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gelijkenissen. Met name de verspreiding over de hele stad, met hoofdzakelijk een 

concentratie op de invalswegen richting het centrum van de stad en enkelen die zich 

vestigden op locaties waar men vooral verkopers van absolute luxegoederen kon 

aantreffen. Het was duidelijk dat de meerderheid van de kruideniers zich nabij de 

consument vestigden om op die manier een zo groot mogelijk publiek aan te kunnen 

spreken. Deze vorm van klantenbinding had in de 18e eeuw nog steeds meer belang dan 

bijvoorbeeld de advertenties in de stedelijke kranten. Men creëerde een 

vertrouwensrelatie met de kruidenier op basis van zijn of haar betrouwbaarheid en 

kwaliteiten als kruideniers en dat gold als zowat de beste reclame. 

IX. HET IMAGO EN DE KWALITEITEN VAN DE KRUIDENIER 

Het was moeilijk om een beeld naar voren te schuiven van de kruidenier als individu, de 

corporatieve detailhandel liet ons daarvoor geen geschikte archiefstukken. Maar aan de 

hand van enkele indirecte bronnen, was het toch mogelijk om een schets af te leveren 

van zij die instonden voor de verkoop van de belangrijkste levensmiddelen. Buyse en De 

Clercq waagden zich reeds in 2004 aan een onderzoek naar de Gentse kruidenier in de 

periode 1850-1950. Daar stelden ze vast dat het quasi onmogelijk was om een robotfoto te 

maken van de kruidenier als individu en dit omwille van de grote verscheidenheid van 

het beroep. Ze schoven wel drie punten naar voren, namelijk opleiding, kapitaal en 

cliënteel,207 drie aspecten die ook voor de 18e eeuwse kruidenier van groot belang waren. 

Zoals reeds vermeld, kon men enkel toetreden tot het ambacht na het volbrengen van de 

twee leerjaren, een aspect dat getuigde van een redelijke complexiteit van het beroep. 

Savary had het over taken die iedere andere ambachtsman voor vanzelfsprekend nam, 

maar die toch bijzondere aandacht vereisten. Namelijk vlot kunnen rekenen, omgaan 

met prijsschommelingen en vaak zeer uiteenlopende munten, maten en gewichten, 

opslagplaats beheren, goederen correct inpakken en tenslotte het perfectioneren van de 

productenkennis en van het vak van het handeldrijven.208. Het eigen kapitaal was niet 

onmiddellijk van belang voor de toetreding tot het ambacht, maar de oprichting van een 

eigen winkel was zeker en vast geen financiële evidentie voor de meeste meester 

                                                        

207BUYSSE, Lies & DE CLERCQ, Nele., De Gentse Kruidenier 1850-1950., onuitgegeven werkstuk 2e kandidatuur 

Geschiedenis, Universiteit Gent, 2004, p. 40. 
208SAVARY, J., Le parfait negociant, ou Instruction genérale pour ce qui regarde le commerce des marchandises de 

France, et des pays etrangers., Parijs, 1679, pp.41-46. 
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kruideniers. We vonden geen exacte gegevens terug over de oprichting van zo’n winkel 

maar het stond quasi vast dat vele leden van het ambacht in dienst waren bij andere 

leden en zoals we zagen bij de inschrijvingscijfers en kopercijfers ging het dan vooral om 

vrouwelijke leden die bij anderen in dienst traden. Ook de aankoop van de goederen 

vereiste uiteraard wat kapitaal, het ambacht zorgde voor exclusieve toegang voor haar 

leden tot de goederen, maar over prijsafspraken vonden we niet onmiddellijk iets terug. 

Tenslotte was het cliënteel ook van groot belang. De markt van de (exotische) 

consumptiegoederen groeide doorheen de 18e eeuw maar de concurrentie was hard. De 

markten hielden niet volledige op met bestaan en de vele processen tegen de 

onrechtmatige verkoop van kruideniersgoederen toonden dat de strijd om de klant in de 

18e eeuw van cruciaal belang was. Daarom was ook het contact met die klant een zeer 

belangrijk aspect van het kruideniersbestaan, de kennis die de kruidenier bezat 

betreffende prijzen en producten gebruikte hij volop in het onderhandelingsproces 

tussen zichzelf en de klant. Om die kennis een geloofwaardig karakter mee te geven was 

het dan ook cruciaal dat de kruidenier een vertrouwelijke indruk naliet. Zo schreef 

Savary: ‘à être de bonne  foi, à ne tromper personne, c’est a dire, ne point vendre à faux poids et à 

fausse mesure…’ 209 Zo stelde Van Damme dat de consument meer dan waarschijnlijk het 

volle vertrouwen schonk aan de kleinhandelaar om aan de beste en nieuwste producten 

te raken, de productenkennis van de consument was dus volgens haar ontoereikend te 

noemen. Daar waar de consument de dag van vandaag trouw kan blijven aan een merk of 

logo, bleef de 18e eeuwse consument eerder trouw aan zijn of haar kleinhandelaar. 210 Als 

we dan, op basis van deze gegevens, een beeld trachten op te stellen van de kruidenier 

als individu dan komen we uit op een persoon die interesse toonde en kennis had van 

consumptiegoederen, die de knepen van het onderhandelen goed beheerste en die open 

stond voor het sociale contact met zijn klanten. Een ondernemer pur sang dus en niet 

zomaar een individu achter een toonbank. Van Damme wees in zijn onderzoek naar de 

Antwerpse kleinhandelaar wel op het al te ‘hoofse’ karakter van deze beschrijving, 

Savary vertelde ons niets over de vele dubieuze praktijken binnen de wereld van de 

kleinhandel maar bood ons echter een ‘ideaaltype’ zoals we die ook terugvinden in het 

                                                        

209SAVARY, J., Le parfait negotiant., p.45. 
210VAN DAMME, I., Antwerpse klanten en kleinhandelaars tussen continuïteit en vernieuwing. Ca. 1648-

1748., Universiteit Antwerpen, 2006, p.283 
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werk van de socioloog Max Weber.211 Savary en ook Van Damme gingen wel uit van 

kleinhandelaars in duurzame consumptiegoederen maar we kunnen stellen dat deze 

punten wel degelijk ook konden opgaan voor de verkopers van primaire en exotische 

levensmiddelen gedurende de 18e eeuw.  

Ook voor de situatie in 18e eeuws Engeland hadden we een soort van situatieschets. De 

personen in Londen die zich op het einde van de 17e eeuw registreerden als ‘grocer’ 

kwamen uit een familiale achtergrond die als volgt kon worden verdeeld. 28% uit heren 

of ‘gents’, voor 9% uit klein grondbezitters of ‘yeomans’, voor 41% uit ambachtslieden of 

‘professionals’ en voor 22% uit burgers.212 We zien dat de situatie hier overheerst werd 

door kruideniers, waarbij de familie ofwel van hoge afkomst was (28%) of al actief was in 

het ambachtswezen (41%). De overige 31% werd ingevuld door gewone burgers. Dit 

duidde op de noodzakelijke aanwezigheid van, ofwel voldoende kapitaal ofwel van een 

reeds bestaande structuur, alvorens men kon overgaan tot het uitoefenen van het beroep 

van kruidenier. 

Een van de weinige echte situatieschetsen die we vandaag kunnen raadplegen en die ons 

iets meer vertelt over het leven van de 18e en begin 19e eeuwse kruidenier in de 

Nederlanden, is het werk van L. Weddik uit 1852, ‘De binnenkamer van een kruidenier: 

oorspronkelijke schetsen en taferelen naar het burgerlijke leven.’ De auteur beschreef het werk 

als een ‘sedert jaren voortgezette levensstudie’ en waarschuwde de lezer dat men niet moet 

gaan zoeken naar stijlfiguren die men in een roman kon terugvinden. Hij beschreef het 

als ‘enen blik geworpen in het gezin van eenen burgerlieden… niets meer dan eenige voorvallen uit 

het leven van een winkelier en zijnen vrouw … het is niets meer dan aan de natuur ontleend, louter 

typen.213’ We mochten er dus, volgens de schrijver, van uitgaan dat de beschrijvingen die 

we in dit werk terugvonden een correcte neerslag waren van het kruideniersleven rond 

het midden van de 19e eeuw. Uiteraard konden en moesten we enkele kanttekeningen 

plaatsen bij dit werk. Het ging hier om een werk uit het midden van de 19e eeuw, meer 

dan 50 jaar na het verdwijnen van de ambachtsstructuur in Gent. Ook ging het hier om 

een schets van een winkelier uit Den Bosch, een Nederlandse stad op ongeveer 130 km 

                                                        

211Ibidem.,  p.280. 
212BARRY, J,C., The middling sort of people., p.167. 
213WEDDIK, L., De binnenkamer van een kruidenier: oorspronkelijke schetsen en taferelen naar het burgerlijke leven., 

De Haag, 1852, p V.  
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van Gent. En tenslotte wouden we de auteur best op zijn woord geloven maar een 100% 

objectief relaas is het hoogstwaarschijnlijk niet geworden, het grootste deel van het werk 

is geschreven in pure romanstijl en ook merkten we soms spirituele en religieuze 

invalshoeken en onderdelen op. Maar het unieke karakter van dit werk en de 

gedetailleerde beschrijvingen van het kruidenierswezen en de personen er rond 

dwongen ons ertoe om het toch in rekening te brengen binnen dit onderzoek. 

De hoofdrol in het relaas van Weddik was weggelegd voor kruidenier Mispelboom, hij 

werd beschreven als ‘een man waar men meer bij vond dan dat men zocht.’ Hij stond in dienst 

van zijn klanten van maandagochtend tot zaterdagavond laat en beschikte over een 

uitgebreide kennis van zijn aangeboden waren. Zo had hij gezocht ‘hoedanig men gemalen 

en gebrande puike Java-koffie met zekere surrogaten en attributen uit het plantenrijk kon 

verbeteren en veredelen.’214  Zijn wens was om gezien te worden als een eerlijke winkelier en 

er ook één te zijn. Hier werd dus bevestigd dat kennis van de goederen een belangrijk 

aspect was in de kruidenierswereld. Het feit dat mensen meer vonden bij hem dan wat ze 

eigenlijk zochten, zal grotendeels te danken geweest zijn aan de handige (en eerlijke) 

informatie die hij zijn klanten meegaf over de goede bereiding van de goederen (koffie, 

suiker, olie en rijst kwamen hier naar voren) die hij verkocht. Ook zijn vrouw was 

kruidenierster en zij werd beschreven als ‘Een waar kruidenierster die over alle 

handelsartikelen ruim zo verstandig sprak ende oordeelde215.’ Ook had zij het laatste woord in 

de kwaliteitscontrole van de producten die de makelaar hen kwam aanbieden, er was dus 

een opmerkelijke rol weggelegd voor de vrouw in deze situatie. De man mocht dan wel 

de persoon zijn die als uitbater van de kruidenierswinkel werd gezien, de vrouw was met 

haar kennis van zaken onmisbaar in de zaak. Verder in het relaas kwam ook de relatie 

met de koopman/makelaar aan bod. De makelaar werd beschreven als ‘Het wandelend en 

pratend goederen-magazijn, dat de monsters uitpakt en ede ledige planken, vaten, bussen en kisten 

voorziet… de grootste en belangrijkste man in de mercantiele wereld’216. De relatie tussen de 

kruidenier en de makelaar was er dus één van vertrouwen en wederzijdse noodzaak. De 

makelaar bezorgde de kruidenier op regelmatig tijdstip enkele staatjes van zijn 

goederen, zodanig dat die laatste steeds op de hoogte was van de laatste nieuwigheden 

                                                        

214WEDDIK, L., De binnenkamer van een kruidenier: oorspronkelijke schetsen en taferelen naar het 

burgerlijke leven., p.2. 
215Ibidem, p.5. 
216Ibidem, p.3. 
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en kwaliteitsverschillen. De concurrentie tussen de vele kruideniers kwam ook naar 

voren in het werk. Kruidenier Mispelboom kwam omwille van enkele familiale 

tegenslagen in de financiële problemen en kon zijn klanten niet langer bedienen met de 

kwaliteitsgoederen van weleer. Zijn collega’s kruidenier merkten dit op en ‘konden 

immers met het meest christelijke geweten, zulk een heerlijke gelegenheid niet ongebruikt laten 

voorbijgaan om den broeder-koopman behendig en voorzichtig eruit te knikkeren.217’ Het was dus 

leven en overleven in het wereldje van de kruideniers, ondanks het feit dat het collega’s 

waren was, de één zijn dood de andere zijn brood. Zijn schuldeisers (de makelaars) 

vroegen achter contant geld, aangezien ze vaak met kredietnota’s hadden gewerkt. Ook 

werden er meldingen van zijn financiële ondergang verspreid via het plaatselijke 

dagblad. Zijn klanten verloren het vertrouwen in hun koopman en lieten zijn winkel 

links liggen. Zijn makelaars lieten hem achter en de klanten bleven weg, dus kwam er 

een einde aan het bestaan van de kruidenierszaak. Maar Mispelboom had het meeste 

verdriet, naast het verdriet voor de ondergang van zijn winkel en gezin, voor zijn 

winkelknecht Klaas aangezien ook zijn gezin financieel afhankelijk was van de winkel.218 

In dit verhaal kwamen dus enkele kernzaken naar voren die we konden plaatsen onder 

de 3 concepten opleiding/kennis, kapitaal en cliënteel. Zowel de kruidenier als zijn 

vrouw hadden een uitstekende kennis van hun producten waarmee ze hun klanten 

uitstekend van dienst waren. Ook hun relatie met de makelaars was er één van 

vertrouwen, de kruidenier vertrouwde de makelaar in de kwaliteit van zijn producten en 

de makelaar vertrouwde de kruidenier op zijn financiële slagkracht, aangezien het een 

gewoonte was om te werken met kredietbetalingen. Maar van zodra de 

vertrouwensrelatie tussen kruidenier, makelaar en klant gebroken werd, onder andere 

door het niet beschikken over voldoende kapitaal, verloor de kruidenier alles wat hem 

tot kruidenier maakte. De aanvoer van producten stopte en de klanten wantrouwden de 

kruideniers als persoon en bleven weg. 

Besluitend kunnen we dus stellen dat een kleinhandelaar/kruidenier die opereerde 

gedurende de 18e eeuw moest voldoen aan enkele belangrijke kenmerken. Hij of zij moest 

een sterke kennis bezitten van het goederenaanbod, prijsschommelingen, valuta’s, 

                                                        

217WEDDIK, L., De binnenkamer van een kruidenier: oorspronkelijke schetsen en taferelen naar het burgerlijke 

leven.,p. 141. 
218Ibidem p. 166. 
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maten en gewichten en algemene verkooptechnieken goed onder de knie hebben. Op die 

manier kon de kleinhandelaar een relatie van vertrouwen creëren tussen hem en de 

klant, maar ook tussen de kleinhandelaar en zijn leverancier/groothandelaar.  

X. Besluit 

De opzet van dit onderzoek was om het ambacht van de Gentse kruideniers te situeren 

op de breuklijn tussen de tradities van het Ancien Regime en de revoluties van het 

Industriële Tijdperk. De traditionele eigenschappen van het ambacht kwamen 

grotendeels overeen met die van de andere Gentse ambachten gedurende de 

Vroegmoderne Tijd. Met name de traditionele invulling van het corporatieve systeem. 

Men kon enkel toetreden na het afsluiten van 2 leerjaren en het betalen van het leer- en 

intredegeld en jaarlijks waren er de ommestellingen die de leden lieten bijdragen aan het 

deficit van het ambacht. Het aantal leerlingen en kopers van het ambacht kende vooral 

een opmerkelijke evolutie in de 2e helft van de 18e eeuw en zouden aangroeien tot op het 

moment van de afschaffing van de corporatieve structuur in 1795 onder invloed van de 

wet Le Chapelier. De ambachtsrekeningen toonden ons  dat de traditionele taken van het 

ambacht nog steeds van kracht waren gedurende de 18e eeuw, namelijk de bescherming 

van financiële, juridische en sociale status van het ambacht en haar leden. De rekeningen 

kenden een steeds groeiend deficit doorheen de 18e eeuw, een evolutie die uiteraard kon 

verbonden worden aan het steeds groeiende ledenaantal. Hoe meer leden men had, hoe 

meer inkomsten  men verkreeg door leer- en intredegeld maar het betekende ook dat er 

onder andere een groei was in de juridische kosten die al te vaak heel hoog opliepen door 

onder andere vele beroepsprocedures. De ommestellingen die dit deficit moesten dichten 

werden gedragen door het ambacht in haar geheel maar er was wel sprake van een 

verdeling op basis van vermogen, zo betaalden de gezworenen en warrandeerders van 

het ambacht opmerkelijk meer dan de meesters. De traditionele ambachtsbronnen 

vertelden ons het verhaal van een ambacht dat zich nog steeds bezighield met haar 

traditionele taken en verplichtingen maar als we wat dieper groeven in deze traditionele 

bronnen dan kwamen we toch tot enkele opmerkelijk en vernieuwende aspecten.  

Zo was er allereerst, de blijvende stijging van het aantal leden doorheen de 18e eeuw, dit 

terwijl de meerderheid van de Gentse ambachten haar ondergang kenden in diezelfde 

eeuw. Het ambacht was nog bijzonder levendig en dit was onder andere mede door de 

grote participatie van vrouwen binnen het ambacht. De ambachtswereld was traditioneel 
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een mannenwereld, ook de Gentse 18e eeuwse ambachtswereld was overwegend 

mannelijk maar in de 2e helft van de 18e steeg het aandeel vrouwelijke kopers aanzienlijk 

en merkten we ook op dat er meer vrouwelijke leerlingen waren dan mannelijke. Het 

ambachtsbestuur mocht dan wel mannelijk blijven, de invloed van vrouwen binnen het 

ambacht was van cruciaal belang voor de evolutie van de kruideniers gedurende de 

volledige 18e eeuw. Een soortgelijke situatie kwam enkel ook nog voor bij het Gentse 

ambacht van de meerseniers en dat was helemaal niet toevallig. Net zoals er bij de 

meerseniers een groeiend aanbod was van ‘nieuwe mode’ gedurende de 18e eeuw zagen 

we dat ook de kruideniers inspeelden op deze veranderingen in het consumptiepatroon 

van de 18e eeuwse consument. Producten als kruidnagel, kaneel, peper, suiker, 

chocolade, koffie en thee vonden hun weg naar de kruidenierswinkels via de vele 

tussenhandelaars en dit zorgde ervoor dat het ambacht van de kruideniers zich plots in 

greep bevond van twee belangrijke commerciële revoluties, namelijk de 

consumentenrevolutie en de kleinhandelsrevolutie. De invloed van beide revoluties 

hebben we getracht te staven aan de hand van onder andere een onderzoek naar het 

gebruik van het advertentiewezen, de locatie van de kruideniers binnen Gent en de 

relatie van de kruideniers met hun cliënteel maar ook met hun producten. Doorheen de 

18e eeuw zagen we een stijgende invloed van het advertentiewezen met betrekking tot de 

kruidenierswaren maar pas diep in de 2e helft van de 18e eeuw vonden we aanwijzingen 

dat leden van het ambacht adverteerden met hun eigen productengamma, voordien was 

het vooral een terrein voor tussenhandelaars om hun net aangekomen goederen te 

promoten. Het contact met het cliënteel moest grotendeels op een andere manier 

gebeuren  gedurende het leeuwendeel van de 18e eeuw en die manier was er vooral één 

waar persoonlijk contact van groot belang was. We onderzochten de verspreiding van de 

kruideniers doorheen Gent en we zagen dat er sprake was van een volledige dekking van 

de stad. De kruideniers vestigden zich dus centraal in de woongebieden om een zo ruim 

mogelijk publiek te kunnen aanspreken. De persoonlijke relatie met de klant was er één 

van vertrouwen en dat vertrouwen werd door de kruideniers bewerkstelligt door onder 

andere de controle op de juistheid van de gewichten en kwaliteit van de verkochte 

goederen. Zo kon de klant er zeker van zijn dat hij uitstekende waren voor zijn of haar 

geld kreeg, iets wat van uiterst groot belang was aangezien de meeste huishoudens hun 

surplusinkomen aanwendden voor de consumptie van de nieuwe exotische 

consumptiegoederen. Eens er sprake was van een vertrouwensbreuk tussen kruidenier 
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en klant dan kon men de zaak hoogstwaarschijnlijk niet meer verderzetten, iets wat we 

ook konden afleiden uit de uittreksels uit het werk ‘De binnenkamer van een kruidenier’ 

uit 1851.  

We kunnen dus stellen dat de leden van het Gentse kruideniersambacht wel degelijk 

onderhevig waren aan de opkomende commerciële revoluties en er ook een actieve hand 

in hadden. De klassieke ambachtsstructuur werd behouden tot aan de afschaffing in 1795 

maar de invulling van het kruideniersberoep en –bestaan veranderde grondig in de 2e 

helft van de 18e eeuw. De vraag naar exotische voedingsmiddelen en de verkoop van die 

producten zorgde immers voor een stimulans van het aantal kopers binnen het ambacht. 

zodanig dat men, in tegenstelling tot de meeste andere Gentse ambachten, een 

opmerkelijke groei kende in de 2e helft van de 18e eeuw. Het ambacht ging dus uitstekend 

overweg met de wisselwerking tussen traditie en revolutie binnen de Gentse wereld van 

de kleinhandel. De Consumentenrevolutie en de Kleinhandelsevolutie zorgden ervoor 

dat de traditionele ambachtsstructuur in leven werd gehouden en zelfs haar hoogtepunt 

kende vlak voor haar definitieve afschaffing. Gedurende de 19e eeuw zouden de 

kruideniers hun positie op de markt van de levensmiddelen nog meer verstevigen om 

vervolgens vanaf het midden van de 20e eeuw in verval te raken. Vandaag de dag is het 

kruideniersbestaan pure folklore geworden maar de waarden waarvoor het stond is nog 

steeds bij vele mensen bekend. Nabijheid, kwaliteit, behulpzaamheid, advies en sociaal 

contact waren ook gedurende de 18e eeuw cruciale eigenschappen voor een succesvolle 

kruidenier.  

    

Gent, juli 2012 
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XIII. BIJLAGEN 

Bijlage 1: Ambachtsbesturen kruideniers 1699-1795 

Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1699 
Joos Van Damme 

(Ontvanger v.d. contributie) 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 

 

Jaques Goetgeluck 

Dhr. Huybens 
 11 

1700 
Joos Van Damme 

(Ontvanger v.d. contributie) 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 

 

Jaques Goetgeluck 

Dhr. Huybens 
 13 

1701 
Joos Van Damme 

(Ontvanger v.d. contributie) 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 

 

Jaques Goetgeluck 

Lowijs van Varenenwijck 
 15 

1702 Pieter de Clerq 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 

 

Jaques Goetgeluck 

Lowijs van Varenenwijck 
 12 

1703 

Jan Baptiste Everaert 

(Advocaat Raad van Vlaanderen en licentiaat in de beide 

rechten) 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 

 

Jaques Goetgeluck 

Lowijs van Varenenwijck 
 9 

1704 

Jan Baptiste Everaert 

(Advocaat Raad van Vlaanderen en licentiaat in de beide 

rechten) 

Paulus Neirinck 

Jacques Hamerlynck 

 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 
 15 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1705 

Jan Baptiste Everaert 

(Advocaat Raad van Vlaanderen en licentiaat in de beide 

rechten) 

Paulus Neirinck 

Jacques Hamerlynck 

 

Pieter Delcambe 

Pieter De Boschere 
 17 

1706 Judocus Vanderheecke 

Pieter C. 

Pieter van Hoorbeecken 

 

Jan Verschaffel 

Paulus Neirinck 
 21 

1707 Judocus Vanderheecke 

Pieter C. 

Matthys Verberckmoes 

 

Jan Verschaffel 

Paulus Neirinck 
 15 

1708 Judocus Van Damme 

Pieter De Bosschere 

Jacques Hamerlynck 

 

Pieter C. 

Pieter van Hoorbeecken 
 16 

1709 Judocus Vanderheecke 

Pieter De Bosschere 

Jacques Hamerlynck 

 

Pieter C. 

Pieter van Hoorbeecken 
 17 

1710 Judocus Vanderheecke 

Jan Verschaffel 

Pieter van Hoorbeecken 

 

Pieter De Bosschere 

Jacques Hamerlynck 
 21 

1711 Judocus Vanderheecke 

Jan Verschaffel 

Pieter van Hoorbeecken 

 

Pieter De Bosschere 

Jacques Hamerlynck 
 18 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1712 Judocus Vanderheecke 
Paulus Neirinck 

Pieter De Bosschere 

Jan Verschaffel 

Jan De Smedt 
 28 

1713 Judocus Vanderheecke 

Paulus Neirinck 

Pieter De Bosschere 

 

Jan Verschaffel 

Jan De Smedt 
 16 

1714 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dict Stommelet 

Paulus Neirinck 

Pieter De Bosschere 

 

Geen vermelding  19 

1715 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dict Stommelet 

Jacques Hamelinck 

Pieter Van Hoorenbeke 

 

Paulus Neerincx 

Pieter De Bosschere 
 13 

1716 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dict Stommelet 

Pieter Van Hoorenbeke 

Vincent De Munck 

 

Paulus Neerinx 

Pieter De Bosschere 
 11 

1717 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dict Stommelet 

Pieter Van Hoorenbeke 

Vincent De Munck 

 

Paulus Neerinx 

Pieter De Bosschere 
 25 

1718 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dict Stommelet 

Paulus Neerinx 

Jan Kimpe 

 

Jan Verschaffel 

Michiel Geldens 
 22 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1719 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dict Stommelet 
Paulus Neerinx 

Jan Kimp 

Jan Verschaffel 

Michiel Geldens 
 23 

1720 Judocus Vander Eecken 

Jan Dhayer 

Jacob Maes 

 

Paulus Neerinx 

Jan De Kimpe 
 18 

1721 Judocus Vander Eecken 

Jan Dhayer 

Jacob Maes 

 

Paulus Neerinx 

Jan De Kimpe 
 21 

1722 Judocus Vander Eecken 

Paulus Neerinx 

Fransois De Voldere 

 

Jan Dhayer 

Jacobus Maes 
 26 

1723 Judocus Vander Eecken 

Paulus Neerinx 

Fransois De Voldere 

 

Jan Dhayer 

Jacobus Maes 
 21 

1724 Judocus Vander Eecken 

Guillaume Dhooghen 

Bavo de Grave 

 

Paulus Neerinx 

Frans De Volder 
 20 

1725 Judocus Vander Eecken 
Guillaume Dhooghen 

Bavo de Grave 

Paulus Neerinx 

Frans De Volder 

 

 20 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1726 Judocus Vander Eecken 
Guillaume Dhooghen 

Bavo de Grave 

Paulus Neerinx 

Frans De Volder 

 

 24 

1727 Judocus Vander Eecken 
Guillaume Dhooghen 

Bavo de Graven 

Paulus Neerinx 

Frans De Volder 
 19 

1728 Jonkheer Chaerlens Peeters dit Stomelin 

Guillaume Dhooghen 

Bavo de Graven 

 

Paulus Neerinx 

Frans De Volder 
 9 

1729 Jonkheer Josephus Arnoldus Peeters dit Stommelinck 

Thomas Goossens 

Jacobus Maes 

 

Guillaume Dooghe 

Baven Graven 
 12 

1730 Jonkheer Josephus Arnoldus Peeters dit Stommelinck 

Thomas Goossens 

Jacobus Maes 

 

Guillaume Dooghe 

Baven Graven 
 21 

1731 Jonkheer Josephus Arnoldus Peeters dit Stommelinck 

Thomas Goossens 

Jacobus Maes 

 

Guillaume Dooghe 

Baven Graven 
 17 

1732 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dit Stommelyn 
Guillaume Dhooghe 

Vincent De Munck 

Thomas Goossens 

Jacobus Maes 

 

 12 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1733 Jonkheer Josephus Ludovicus Peeters dit Stommelyn 
Guillaume Dhooghe 

Vincent De Munck 

Thomas Goossens 

Jacobus Maes 

 

 16 

1734 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Bavo De Grave 

Pieter Valcke 

 

Guillaume Dhooghe 

Jacobus Maes 
 17 

1735 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Gilles De Naeyere 

Joannes Heysebaert 

 

Bavo De Grave 

Pieter Valcke 
 18 

1736 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Gilles De Naeyere 

Joannes Heysebaert 

 

Bavo De Grave 

Pieter Valcke 
 21 

1737 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Jacob Maes 

Ingnatius Pauwels 

 

Gillis De Naeyer 

Joan Isebaert 
 17 

1738 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Jacob Maes 

Ingnatius Pauwels 

 

Gillis De Naeyer 

Joan Isebaert 
 30 

1739 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Jacques Philippe Le Mettre 

Joan Isebaert 

 

Jocobus Maes 

Ingnatius Pauwels 
 27 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1740 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Jacques Philippe Le Mettre 

Joan Isebaert 

 

Jocobus Maes 

Ignatius Pauwels 
 25 

1741 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Ignatius Pauwels 

Dierick Sauveur 

Jacques Philippe Le Mettre 

Joan Hyssebaert 
 27 

1742 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Ignatius Pauwels 

Dierick Sauveur 

Jacob Maes 

Joan Yssebaert 
 38 

1743 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Francis Dhooghe 

Gillis De Naeyer 

 

Ignatius Pauwels 

Dirick Sauveur 
 15 

1744 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Francis Dhooghe 

Gillis De Naeyer 

 

Ignatius Pauwels 

Dirick Sauveur 
 30 

1745 
Jacques De Berleere 

(Advocaat-Meester en licentiaat in beide Rechten) 

Guillaume Dhooghe 

Ignatius Pauwels 

 

Francis Hooghe 

Gillis De Naeyere 
 13 

1746 
Francois Bernaert Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Guillaume Dhooghe 

Ignatius Pauwels 

Francis Hooghe 

Gillis De Naeyere 
 38 

1747 
Francois Bernaert Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Guillaume Dhooghe 

Ignatius Pauwels 

 

Francis Hooghe 

Gillis De Naeyere 
 20 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1748 
Francois Bernaert Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Dierick Sauveur 

Danneel van Beveren 

 

Guillaume Dhooghe 

Ignatius Pauwels 
 30 

1749 
Francois Bernaert Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Dierick Sauveur 

Danneel van Beveren 

 

Guillaume Dhooghe 

Ignatius Pauwels 
 28 

1750 
Balduinus De Coninck 

(licentiaat in beide rechten) 

Francis Dhooghe 

Marinus Dick 

Dierick Sauveur 

Daniel Van Beveren 
 29 

1751 
Balduinus De Coninck 

(licentiaat in beide rechten) 

Francis Dhooghe 

Marinus Dick 

 

Dirick Sauveur 

Daniel Van Beveren 
 19 

1752 
Jonkheer Adriaen Jacques Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Guillaume Dhooghe 

Francois Veregghen 

Francois Dhooghe 

Marinus Dick 

 

 22 

1753 
Jonkheer Adriaen Jacques Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Dierick Sauveur 

Joannes Marmien 

 

Guillaume Dhooghe 

Francois Veregghen 
 28 

1754 
Jonkheer Adriaen Jacques Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Thomas De Bruyne 

Joannes Baptista Geniels 

Dierick Sauveur 

Joannes Marmien 

 

 19 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1755 
Jonkheer Adriaen Jacques Helias 

(licentiaat in beide rechten) 

Judocus Goethals 

Joseph Vermeere 

 

Thomas De Bruyne 

Joannes Baptista Geniels 
 25 

1756 Jonkheer Louis Dilvael 

Gillis Derige 

Joannes Marmien 

 

Judovicus Goethals 

Josephus Vander Meere 
 37 

1757 Jonkheer Louis Dilvael 

Judovicus Goethals 

Joannes Marmien 

 

Thomas De Bruyne 

Gillis Derighe 
 34 

1758 Jonkheer Louis Dilvael, ter Cautere 

Rochus Hamelinck 

Joannes Vander Stuyft 

 

Jospeh Vermeere 

Francois Dore 
 31 

1759 Jonkheer Louis Dilvael 
Joseph Vermeere 

Pieter Hamelynck 

Rochus Haemelynck 

Joannes Vander Stuyft 

 

 21 

1760 Jonkheer Louis Joannes Vander Vaerent 

Rochus Haemelynck 

Joannes Vander Stuyft 

 

Joannes Baptista Geniels 

Pieter Haemelynck 
 23 

1761 Jonkheer Louis Joannes Vander Vaerent 

Rochus Haemelynck 

Joannes Vander Stuyft 

 

Joannes Baptista Geniels 

Pieter Haemelynck 
 29 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1762 Carolus Josephus Fredrijckx 
Guillaume Dhooghe 

Pieter Vander Haeghe 

Rochus Haemelynck 

Joannes Marmien 
 23 

1763 Carolus Josephus Fredrijckx 
Guillaume Dhooghe 

Joannes Thienpont 

Pieter Vander Haegen 

Joannes Mermin 

 

 20 

1764 Carolus Josephus Fredrijckx 

Joannes Thienpont 

Phlippus De Backer 

 

Guillaume Dhooghe 

Pieter Vander Haeghen 
 14 

1765 Carolus Josephus Fredrijckx 

Joannes Thienpont 

Phlippus De Backer 

 

Joseph Vermeere 

Pieter Vander Haeghen 
 22 

1766 Carolus Josephus Fredrijckx 

Joannes Thienpont 

Phlippus De Backer 

 

Joseph Vermeere 

Pieter Vander Haeghen 
 31 

1767 Carolus Josephus Fredrijckx 

Joannes Thienpont 

Phlippus De Backer 

 

Joseph Vermeere 

Pieter Vander Haeghen 
 24 

1768 Carolus Josephus Frederickx 

Joannes Marmin 

Pieter Joë 

 

Joannes Thienpont 

Philippus De Backer 
 40 
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Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1769 
Petrus Josephus Ignatius Geerts 

(Licentiaet in de medicynen) 

Joannes Marmin 

Pieter Joë 

 

Joannes Thienpont 

Joannes Baptista Geniels 
 27 

1770 
Petrus Josephus Ignatius Geerts 

(Licentiaet in de medicynen) 

Jan Baptiste Geniels 

Jacobus Daghelet 

 

Joannes Thienpont 

Pieter Joë 
 22 

1771 
Petrus Josephus Ignatius Geerts 

(Licentiaet in de medicynen) 

Joannes Baptista Geniels 

Jacobus Daghelet 

 

Jacobus Tijdtgat 

Fransiscus Dorée 
 40 

1772 
Petrus Josephus Ignatius Geerts 

(Licentiaet in de medicynen) 

Jan Baptista Geniels 

Jacobus Daghelet 

Jacobus Tijdtgat 

Fransiscus Dorée 

 

 25 

1773 Francis Beernaerdt D’Hane 

Joannes Thienpont 

Joannes Say 

 

Joannes Marmin 

Fransiscus Dorée 
 30 

1774 Fransiscus Bernaerdus D’Hane 

Joannes Thienpont 

Joannes Soy 

 

Joannes Marmin 

Fransiscus Dorée 
 25 

1775 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Joannes Marmin 

Ignatius van der Ginst 

Pieter Haemelinck 

 

Anthone 

Van Haute 
27 



121 
 

Jaar Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1776 Joannes De Graeve 

Joannes Marmin 

Maximiliaen Hanssens 

 

Ignatius van der Ginst 

Pieter Haemelinck 

Anthone 

Van Haute 
30 

1777 Joannes De Graeve 

Maximiliaen Hanssens 

Pieter De Coninck 

 

Joannes Marmin 

Joannes Saey 

Anthone 

Van Haute 
37 

1778 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Pieter De Coninck 

Joannes Marmin 

Joannes Saey 

Anthone 

Van Haute 
34 

1779 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Jacques De Meersman 

Anthone Weyenberghe 

Ignatius van der Ginst 

Anthone 

Van Haute 
27 

1780 Joannes De Graeve 

Maximiliaen Hanssens 

Jacques De Meersman 

 

Anthone Weyenberghe 

Ignatius van der Ginst 

Anthone 

Van Haute 
32 

1781 Joannes De Graeve 

Maximiliaen Hanssens 

Francois Schelschaut 

 

Anthone Weyenberghe 

Joannes Saey 

Anthone 

Van Haute 
31 

1782 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Francois Schelschaut 

Anthone Weyenberghe 

Joannes Saey 

 

Anthone 

Van Haute 
33 

1783 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Anthone Weyenberghe 

Jan Baptiste Geniets 

Francois Schelschaut 

Anthone 

Van Haute 
42 
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Jaar                               Overste Gezworenen Warrandeerders Knaap Kopers 

1784 Joannes De Graeve 

Maximiliaen Hanssens 

Anthone Weyenberghe 

 

Jan Baptiste Geniets 

Fransois Schelschout 

Jacobus 

Waelkens 
30 

1785 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Anthone Weyenberghe 

Jan Baptiste Geniels 

Fransois Schelschout 

 

Jacobus 

Waelkens 
44 

1786 Joannes De Graeve 
Maximiliaen Hanssens 

Antonius Weyenberghe 

Jan Baptiste Geniets 

Fransois Schelschout 

Jacobus 

Waelkens 
27 

1787 Joannes De Graeve 

Maximiliaen Hanssens 

Antonius Weyenberghe 

 

Jan Baptiste Geniets 

Fransois Schelschout 

 

Jacobus 

Waelkens 
19 

1788 Joannes De Graeve 

Maximiliaen Hanssens 

Antonius Weyenberghe 

 

Jan Baptiste Geniets 

Fransois Schelsaut 

Jacobus 

Waelkens 
35 

1789 Joannes De Graeve 
Antonius Weyenberghe 

Francois Gouwie 

Pieter Joë 

Pieter van Laeken 

 

Jacobus 

Waelkens 
43 

1790 - 

1791 
Joannes De Graeve 

Antonius Weyenberghe 

Francis Gouwie 

Ferdinandus Gouwie 

Pieter Joë 

Pieter van Laeken 

Francis de Sangers 

Jacobus 

Waelkens 

Stephanus 

92 
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A, Anteruckx Engelbertius Corteruit 

 

Waelkens 

1792 

–1793 
Joannes De Graeve 

LB De Brabander 

Jan Baptiste Cauterman 

 

Pieter van der Meersch 

Ferdinandus Gouwie 

Stephanus 

Waelkens 
72 

1794 Joannes De Graeve 

Joannes Braeckman 

Francis van de Perre 

 

Engelbertius Conteruit 

Pieter van der Meersch 

Stephanus 

Waelkens 
59 
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Bijlage 2:  Overzicht van het aantal kopers van het ambacht van de kruideniers (1700-1793) 

M= man / V= vrouw / Tot= Totaal 

 

Jaar M V Tot. Jaar M V Tot. Jaar M V Tot. Jaar M V Tot. 

1700 12 1 13 1726 14 10 24 1752 14 8 22 1778 23 11 34 

1701 13 2 15 1727 14 5 19 1753 15 13 28 1779 17 10 27 

1702 12 0 12 1728 7 2 9 1754 13 6 19 1780 20 12 32 

1703 8 1 9 1729 9 3 12 1755 14 11 25 1781 20 11 31 

1704 14 1 15 1730 13 8 21 1756 24 13 37 1782 20 13 33 

1705 15 2 17 1731 12 5 17 1757 20 14 34 1783 32 10 42 

1706 18 3 21 1732 7 5 12 1758 14 17 31 1784 19 11 30 

1707 12 3 15 1733 12 4 16 1759 15 6 21 1785 32 12 44 

1708 14 2 16 1734 10 7 17 1760 13 10 23 1786 21 6 27 

1709 15 2 17 1735 13 5 18 1761 18 11 29 1787 11 8 19 

1710 17 4 21 1736 13 8 21 1762 16 7 23 1788 25 10 35 

1711 15 3 18 1737 7 10 17 1763 12 8 20 1789 29 14 43 

1712 21 7 28 1738 16 14 30 1764 10 4 14 1790 22 18 40 

1713 11 5 16 1739 16 11 27 1765 17 5 22 1791 33 19 52 

1714 12 7 19 1740 15 10 25 1766 15 16 31 1792 8 24 32 

1715 10 3 13 1741 16 11 27 1767 11 13 24 1793 15 25 40 

1716 7 4 11 1742 23 15 38 1768 27 13 40   
   1717 18 7 25 1743 8 7 15 1769 19 8 27   
   1718 15 7 22 1744 19 11 30 1770 15 7 22   
   1719 16 7 23 1745 9 4 13 1771 24 16 40   
   1720 13 5 18 1746 26 12 38 1772 16 9 25   
   1721 14 7 21 1747 12 8 20 1773 22 8 30   
   1722 18 8 26 1748 20 10 30 1774 20 5 25   
   1723 17 4 21 1749 19 9 28 1775 17 10 27   
   1724 14 6 20 1750 17 12 29 1776 20 10 30   
   1725 12 8 20 1751 12 7 19 1777 27 10 37   
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Bijlage 3:  Verschillende advertenties uit de Gazette van Gent voor de periode 1706-1830 

25.10.1706 Publieke verkoop van olifantstanden, was en Braziliaanse suiker in de 

Florentijnse Lelie 

05.05.1710 Verkoop van suiker: zowel blancos als Moscovaads, als Brasilische 

10.07.1719 Bruine muscovado en witte suikers, katoen, wat indigo, sucolado en confite 

lemmetjes. Bij Isaak Van Dijck, Ian Sary en andere makelaars 

21.08.1719 Makelaars verkopen muscovados en witte Caribesse suikers, katoen, indigo en 

wat confijt.  

28.03.1737 Jacobus Maurits is tot Oostende gearriveerd met allerlei goederen: schone 

porseleinen, japanse kassestelsels, tafelstelsels, thé-boey, thé-pecco, thé-congo, thé 

choisson, keysers en groene thee, alsook een grote partij brodery, zoals neusdoeken, 

mutsen, coseen, toiletten ende handschoenen, schone Oost-indische papieren om kamers 

te behangen, neteldoek, zijde stoffen en schone verlakte cabarets 

01.04.1737 Verkoop van alle soorten thé, direct van Sena: extra thé boey, groene thé, 

congo-thé, thé-pecco, thé-choisson, keysers-thé, itemalle soorten van gemailleert en 

Japans porselein, en alle soorten van Engels porselein, als mede caffékannen, trekpotten, 

thé-tassen en andersints. Bij Petrus Steenbeke 

15.04.1737  Publieke verkoop tot Oostende: Bouythé, dito Congo, dito sauchen, dito pecco, 

dito keyser-thé, coffy, een grote partij porselein en verlakt goed, een partij Bengaalse 

goederen bestaande in verschillende roemaals, matinolles, taniepo, caradaris, cortonis, 

soussis, samasten, sattinen, gorgourans en pekeins, dito den meeste thee is vorig jaar uit 

Oostindiën gearriveerd bij Kapitein Carpentier 

29.04.1737 In het hof van commerce te Brugge worden broodsuikers verkocht, raffinaden 

en canarische 

23.09.1737 Tot Duinkerke: suiker van test en terré, rollen tabak van St-Vincent, ponden 

tabak in poeder van Spanje, caffé, Guinnebere, geconfijte citroenen 

25.04.1740 Thé Bouy, groene thé, thé Congo, Sauchon, porseleinen, gemallieert koper en 

andere rariteiten, laatst gearriveerd uit Canton bij Kapitein Carpentier 
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25.08.1740 Publieke venditie tot Oostende van olijfolie komende van Fiorentina 

29.01.1750 Openbare verkoop door een makelaar Josephus Jacobus Verplancke van de 

hierna volgende goederen: St. Vincent tabak in bladeren, pypen Sivielse olie van olijven, 

Waterfordse boter, razieren oude almatse zout, een partij corkse Ierse huiden, 

Aberdiense zalm, een party van allerhande soorten Chinese poseleinen 

15.06.1750 Openbare verkoop tot de stad Antwerpen waar de hierna volgende goederen 

verkocht zullen worden: Gottenburgse als Kopenhaagse thé, bestaande uit thé boe, dito 

groenen, dito Hysant, dito choison, dito Congo, alsook balen caraques cacao, Sevillische 

olieën. Bij Heer Heyliger 

18.02.1760 Publieke verkoop binnen de stad Brugge van urteneillen, harde en zachte 

Spaanse zepen, Genuese olie en Soudas bij de Fabriek van Spaanse Zeep 

14.04.1760 Aankondiging dat schippers terugkomen van Liverpool met tabak, suiker en 

zout 

29.12.1760 Verkoop van nieuwe thee op rekening van hare majesteits rechten binnen 

Gent 

27.08.1770 Verkoop van nieuwen Antwerpse ansjovis, provence-olie, Franse olijven, 

Spaanse kappers van twee soorten, nieuwe Morillen, gebroken peper, Parmesaan en 

Engelse kaas, kaas van Gruyére, schonen Vermicelli, Dixmuidse en Roeselaarse boter. Bij 

Weduwe Pieter van Overbeke 

27.08.1770 Verkoop van superfijne Franse olie en ook andere kruidenierswaren bij JP Van 

Wiendendaele 

22.10.1770 gebroken peper, Parmesaan en Engelse kaas, kaas van Gruyére, schonen 

Vermicelli, Dixmuidse en Roeselaarse boter. Bij GF De Brouwer 

20.01.1780 Winkel wordt verdergezet na overlijden, Gruyère kaas, koffie, superfijne olie 

van Aix-en-Provence, Thé en chocolta bij Weduwe Leopoldus de Four 

20.04.1780 Verkoop van Rigasch lijnzaad bij Liebaert, Baes en Derdyn 
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20.04.1780 Verkoop van een lading uit Oost-Indië: Thé, Nankins, zyde-stoffen, Rottingen 

en waeyers. Alsook een partij katoen-gaerens, Tabak, Levantschen en Milanschen rijst, 

Pot-asschen, poedersuiker, Galnoten kaffee van Moka, Indigo en andere goederen 

04.05.1780 Verkoop van schipladingen Bourbon en kaffé-bonen in het Hof van Commerce 

29.05.1780 Verkoop van Lijnzaad bij Arnoldus Hoys en zn.  

12.06.1780 Kruidenier bij wie een Haarlems catalogus te verkrijgen is en bij wie nieuwe 

soorten van bloembollen en bloemplanten, hyacinthen, tulipen, animogien, narcissen, 

dobbele jonquillen, vrucht-bomen, net als persiken, wyngaerden en menig soorten van 

andere gewassen. 

12.06.1780 Verkoop van Bourbonschen Kaffée bij Pieter de Winter 

21.09.1780 Kruidenier laat weten dat hij uit Haarlem een extra schone partij bloembollen 

heeft ontvangen, alsook verscheidene soorten van Engelse en Spaanse iris bij LB De 

Brabander 

12.10.1780 Uitverkoop van enkele kasten thee en Kaffée, te kopen in het sterfhuis van 

wijlen Philippus Michaëls 

27.11.1780 Verkoop van thé, in grote kasten, soorten: Haysan, soa'chon en Congo. Alsook 

een partij genever bij JB Goddyn 

07.12.1780 Verkoop van Gruyérekaas, van superfijne olie van Aix en Provence en van alle 

soorten nieuwen Thé, Kaffé en Chocolat bij Leopoldus Du Four 

28.12.1780 Thé in alle soorten: Camphon, Hayfan, Hayfanfyn en Thé-boy 

07.01.1790 Openbare verkoop van koffie, suiker, kakao bij makelaar Van Wymelbeke 

18.02.1790 Verkoop van Riga tonnezaad (lijnzaad), alsmede Spaensche zeepe, alsook rode 

wyn, Kaffé en groene thée, alsook alle soorten van wynen, saffraen, anchovis, Lixbonsche 

china-appelen. Bij JB Heyvaert 

18.02.1790 Vaten potasschen, solpher in stokken, puymsteen, gom-mastique, balen wolle 

en quiksilver, lonten, virginsche tabak in bladeren, thé soatchaon, canelle van China bij 

weduwe Jean Martin Smets 
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11.03.1790 Rozynen, Smirna katoen, vaten Solpher, Puymsteen en twintig vaten olijfolie 

bij Liebaert, Baes en Derdyn 

29.03.1790 Noordsch last, huyden in het hair, puyk roet, blaertabak, Bourgogne-wyn, 

Riga kemp en het Engelsch klip-zout bij JF Van Lierde 

01.04.1790 Thé-Tonkay, thé Congo, thé Soatchon, thé Haeysan Buchannan en Keith 

Comp. + 15.04.1790 Thé Tonkay, thé Congo, thé Soatchon, thé Haysaen, Rottins, Gomme 

Arabique, Coton filé, wedasse de Dantzig, caffé Nymposoky Boran, Cemeroli superfyn, 

dito 

15.07.1790 Publieke verkoop in het entrepôt dezer stad van koffie. 

05.08.1790 Verkoop van Kaffé van S. Domingue en Cette-brandewijn bij De Busscher 

30.09.1790 Caffé Bourbons, caffé des isles, thé Haysan, Haysanskin, Nankings jaunes, 

balles Bastas, Guinées blanches, soye crue de la Chine, tabak in Virginiebladeren, Rotins, 

gommes, Garances, Orpin, canelles de la Chine, dito canelle de Ceylan, fleur de canelle, 

bois de Fernambucq bij Thomas Blake 

25.10.1790 Tot Brugge worden volgende producten verkocht: Virginie tabak, Carolina 

rijst, Aleppo galnoten, rauwe tobago suikers, Barcelona brandewijn, Pedro-Ximenes-wijn, 

fijnen solpher, S. Domingo kaffé bonen. Bij Makelaar De Net 

28.10.1790 Italiaanse citroenen, Bourbonsche kaffé, S. Domingo kaffé, rooden Bourgogne 

en Bordeaux wijn, bois d'acajou bij Heems Claeyssens 

29.11.1790 Verkoop van S. Domingue kaffé in balen bij Stassignon 

23.12.1790 Verkoop van canariezaad en mostaerdzaad bij M Claes 

25.03.1830 Verkoop van magazijngoederen van J. Choquet, door uitscheiding van 

koophandel. Kruidenier, geen verdere koopwaren. De belangrijkste zaken zijn de 

koffiemolen, de thee en de nieuwe pepermolen. 
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Bijlage 4:  Grondplan van de Gentse Sint-Niklaaskerk en de onderverdeling in kapellen 

 

219

                                                        

219 Kapel XIX was die gewijd aan Maria Magdalena, patroonheilige van de Gentse kruideniers, kaaskopers 

en kaarsgieters. Kapel VI was gewijd aan Sint-Nicolas, patroonheilige van de meerseniers en 

oudkleerkopers. De afbeelding en het volledige overzicht van de kapellen is te vinden op 

http://users.skynet.be/gent-stad/VCM_SN2/NL_kapellen.html (laatste bezoek 11-07-2012) 

http://users.skynet.be/gent-stad/VCM_SN2/NL_kapellen.html
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Bijlage 5: J, SAVARY., Le Parfait Négociant., deel I, p.1. 

Visie op de ideale handel volgens Jacques Savary in 1675. Op deze afbeelding zie je zowel 

de aanvoer van goederen van over zee (achteraan), hoe de tussenhandelaar 

onderhandelt met de kleinhandelaar (rechtsonder) en hoe die kleinhandelaar op zijn of 

haar beurt de goederen aan de man brengt via verkooponderhandelingen in zijn of haar 

winkel.(links) 
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