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Consumption patterns in the Campine area. A study on possession and production 

of clothing in the 18th and 19th centuries. 

Samenvatting: 

Dit onderzoek stelt de vraag naar kleding als consumptiegoed in de rurale Kempen. Welke evoluties en verschillen 

waren er in verband met kledingbezit, productie en distributie, tussen 1700 en 1900? Kleding wordt bestudeerd 

aan de hand van enkele grote debatten in de literatuur rond consumptie en productie. Deze gaan over de 

consumptierevolutie van McKendrick, proto-industrie van Mendels en Industrious Revolution van de Vries. De 

rurale Kempen zijn in dit kader een onderbelicht gebied, dat geassocieerd wordt met achterstand en 

streekgebondenheid. Een onderzoek naar deze grote (r)evoluties in de Kempen, levert een bijdrage doordat het de 

reikwijdte van de theorieën aanduidt en iets zegt over de mate waarin de Kempen en de gebieden binnen de 

Kempen als perifeer kunnen beschouwd worden. Ik geef een antwoord op deze vragen aan de hand van staten van 

goed. Dit zijn inventarissen van een het bezit van een huishouden die opgemaakt worden wanneer iemand sterft, 

om fouten bij de overerving te voorkomen. Ik kies voor vijf steekproeven tussen 1700 en 1900 en vier casestudy’s 

binnen de Kempen: Beringen, Hamont, Arendonk en Kalmthout. Deze vier regio’s zijn gekozen op basis van hun 

unieke economische en geografische situatie. In de staten van goed in deze vier regio’s en vijf steekproeven wordt 

gezocht naar enerzijds de aanwezige kledingstukken om kledingbezit te bekijken. Anderzijds worden werktuigen, 

grondstoffen en schulden beschreven, vanwege hun link met kledingproductie en -verwerving. Deze zijn op een 

systematische manier onderzocht en vergeleken doorheen de tijd, tussen de regio’s en tussen sociale groepen op 

basis van rijkdom.  

Drie conclusies worden getrokken op basis van de resultaten, maar de gebruikte bronnen en methoden kunnen niet 

alle vragen beantwoorden. Ten eerste is er een verandering in consumptiepatronen te zien, zoals beschreven in de 

consumptierevolutie en andere theorieën over verandering in consumptie: de waarde van kleding daalde, het aantal 

kledingstukken dat individuen bezaten nam toe en de duurzaamheid van de kleding nam af. De verandering was 

echter langzaam en niet overal gelijktijdig, dus spreek ik van een consumptie-evolutie. Ten tweede is deze evolutie 

later te zien in de Limburgse Kempen dan in de Antwerpse Kempen. Ik concludeer dat het correct is om te spreken 

over semi-perifere Westelijke Kempen en perifere Oostelijke Kempen in de 18de eeuw. In de 19de eeuw groeiden 

ze naar elkaar toe. In deze eeuw was de regio rond Kalmthout de uitzondering. De grote invloed van de stad heeft 

als resultaat dat de tendensen werden gekeerd: kleding bleef belangrijk en waardevol. De regio Turnhout-Arendonk 

blijkt, aan de hand van de studie van de kledingwinkels, een centrale rol als marktplaats binnen de Kempen te 

vervullen. Ten derde vind ik, in de kledingproductie die binnenhuis gebeurde een evolutie tussen 1700 en 1900. 

Enerzijds deden steeds minder huishoudens aan textiel- en kledingproductie. Anderzijds veranderden de stappen 

die ze zelf deden. Waar tot en met 1850 men vlas en hennep verbouwde, schapen hield voor de wol, deze 

grondstoffen verwerkte en spinde tot een draad, deed men dat in 1900 niet meer. Vanaf de steekproef van 1850 

kwam de laatste stap: naaien op, voordien onbestaand in de staten. Aan de hand van de schulden is te zien hoe de 

andere stappen, zoals weven uitbesteed werden aan professionelen. 

Abstract: 

This dissertation asks the question: what were the evolutions and differences in clothing as a consumption good 

during the 18th and 19th centuries in the rural Campine area? By searching for a consumption revolution and other 

big models of change in this region, the goal is to on the one hand define the reach of these theories and on the 

other hand say something about the core-periphery relations in the area. By using probate inventories as a source, 

the conclusions were threefold. First there was a transformation, comparable to the consumption revolution, but 

slower and later. Secondly, this happened sooner in the Eastern Campine area than in the Western. The Eastern 

Campine area was peripheral and the Western was semi-peripheral within the Southern Netherlands. Thirdly the 

amount and the kind of textile and clothing production households took part in changed somewhere around 1850. 

Trefwoorden: 

STATEN VAN GOED, KLEDING, CONSUMPTIEPATRONEN, KLEDINGRPRODUCTIE, KEMPEN, 

PROBATE INVENTORIES, CLOTHING,  CONSUMER REVOLUTION, PRODUCTION, CAMPINE 



   

 

   

 

  



   

 

   

 

Voorwoord 

Mijn fascinatie voor het maken van kleding en een langdurige liefde voor het Openluchtmuseum 

Bokrijk, kwamen samen in het onderwerp van deze thesis. Dankzij de enthousiaste professor Deneweth 

kwam ik te weten dat het mogelijk was om een thesis te schrijven in functie van het openluchtmuseum. 

Dit kon ik niet aan me voorbij laten gaan. Al vroeg werd het me duidelijk dat ik zou werken rond textiel, 

met Bokrijk, aan de hand van staten van goed en met professor Deneweth en professor Januarius als 

promotoren.  

De zoektocht naar de onderzoeksvraag is begonnen aan de productiekant: hoe, waar, met wie maken 

mensen kleding, maar is geëindigd aan de consumptiekant en de grote sociaaleconomische debatten. 

Het werd een bijzonder ambitieuze onderzoeksvraag maar het was de moeite waard. De samenwerking 

met het openluchtmuseum gaf een extra motivatie om door te zetten. Twee jaar bezig zijn met kleding, 

consumptie en de Kempen heeft ervoor gezorgd dat ik me voor het eerst expert voel in een thema. Maar 

het heeft me ook uitgeput. Er waren een aantal tegenslagen, vooral in verband met de zoektocht naar de 

bronnen en het arbeidsintensieve verwerken van die bronnen. Met een voldaan, dankbaar maar ook 

opgelucht gevoel geef ik nu af wat twee jaar van mijn korte leven in beslag genomen heeft. Ik kan niet 

wachten om mijn nieuwe vrije tijd te gebruiken om enkele van de kledingstukken die ik tegenkwam in 

het onderzoek na te maken. 

Een voorwoord is echter niet voor de auteur, maar voor diegenen die op andere manieren hebben 

geholpen. Ten eerste bedank ik mijn promotoren die elk hun eigen expertise hebben die aansluit bij de 

opzet van de thesis. Ik kan geen betere wensen. Ze stonden altijd klaar om mij uit mijn inspiratieloze 

dalen te halen en mij het belang van zorgvuldige taal te leren, ook al ben ik een trage leerling. Ten 

tweede is een gratis inkom in het Openluchtmuseum Bokrijk op zich al voldoende voor een bedanking 

in dit voorwoord. Maar er is nog meer. Ik ben heel dankbaar voor de vlotte samenwerking. Ik hoop dat 

we samen een manier vinden om de resultaten te gebruiken. Ten derde hebben zowel Texture in Kortrijk 

als het Industriemuseum in Gent mij broodnodige informatie gegeven over vlas en textielproductie. De 

ijver van de medewerkers ging verder dan wat noodzakelijk was en heeft mijn fascinatie voor de 

onderwerpen aangewakkerd. Ten vierde bedank ik mijn ouders, die in de drukste periodes alle andere 

zorgen overnamen zodat ik me kon concentreren. Ten slotte bedank ik Emily, Eva, Emile, Esther en 

Lore, maar vooral mijn mama voor het nalezen van de thesis hoofdstuk per hoofdstuk, met een 

‘muggenzifter-bril’, in een ijdele poging om alle foutjes eruit te halen. Er zijn waarschijnlijk nog mensen 

waar ik niet aan gedacht heb, de medewerkers in de archieven bijvoorbeeld. Dank jullie allemaal voor 

de ondersteuning, zodat ik met de gedrevenheid van het begin van het onderzoek, de thesis ook kon 

afronden. 
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1. Inleiding 

1. Onderzoeksvraag:  

Kleding als consumptiegoed in de rurale Kempen. Welke evoluties en verschillen waren 

er in verband met kledingbezit, -productie en -distributie?  (1700-1900) 

Mijn onderzoek zal zich situeren in het debat rond consumptiepatronen. De casestudy is de rurale 

bevolking van de Kempen, zowel de Limburgse als de Antwerpse, in de 18de en 19de eeuw. Aan de hand 

van staten van goed zullen kledingbezit, -productie en -distributie aan bod komen vanuit de positie van 

de consument. Enerzijds om al dan niet een evolutie doorheen de tijd te kunnen duiden, anderzijds 

verwacht ik een verschil tussen regio’s binnen de Kempen, met de intentie bij te dragen aan het debat 

rond consumptie en de periferie van de Kempen te evalueren.  

De onderzoeksvraag valt op te splitsen in twee deelvragen: Het bezitten en het verwerven van kleding. 

Enerzijds zal ik op zoek gaan naar welke kleding men droeg. Ik stel me er verschillende vragen bij: 

hoeveel kledingstukken men had, in aantallen en als deel van het totale bezit, wat de waarde was van 

het kledingbezit en van individuele kledingstukken, welke kledingstukken men bezat en wat we weten 

over hun snit, kleur, stof, gender… Uit deze categorieën kan ik conclusies trekken in verband met een 

eventuele consumptierevolutie of andere evoluties in de consumptiepatronen door verschillende 

periodes met elkaar te vergelijken. Door de verschillende regio’s naast elkaar te plaatsen, wordt duidelijk 

waar die veranderingen eerst plaatsvonden en wat dat zegt over die regio’s. Ook gender ensociale 

groepen op basis van rijkdom worden meegenomen in de analyse. 

Anderzijds zal het onderzoek zich focussen op de drie manieren waarop rurale huishoudens aan kleding 

geraakten. Ten eerste kon men zelf kleding maken. Hiervoor zijn verschillende stappen nodig, van het 

verbouwen van vlas of het houden van schapen, tot het bevestigen van de knopen. Aan de hand van 

werktuigen die voor deze stappen nodig zijn  schets ik een beeld over de huisnijverheid of 

zelfvoorzienige kledingproductie. Men kon ook een aantal van deze stappen uitbesteden. Ten tweede 

kon men kleding kopen, op maat of reeds afgewerkt. Aan de hand van de schulden kan gezien worden 

of men kleding liet maken, confectie kocht of tweedehandskleding aanschafte. Ten derde kon men 

kleding erven, stelen of krijgen als vorm van liefdadigheid of ruilmiddel. Hiervoor zullen 

kanttekeningen in de staten gebruikt worden. De manier waarop men aan deze kleding kwam zegt veel 

over de veranderingen in consumptie, maar ook over bredere economische veranderingen. Ik vergelijk 

deze data chronologisch, geografisch en sociaal.  

Deze onderzoeksvraag kwam tot stand in samenwerking met Openluchtmuseum Bokrijk en ETWIE. Na 

bemiddeling van de organisatie Wetenschapswinkel kwamen we overeen om te werken rond het 

vakmanschap textiel in de rurale Kempen naar aanleiding van een tentoonstelling over kleding. Ik mocht 

hier echter zelf een invulling aan geven en het onderzoek onafhankelijk uitvoeren. Na afsluiting bepalen 

we samen hoe de thesis te vertalen naar een museale context. 
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1. Debat en relevantie 

De historiografie die de omkadering en de relevantie van deze onderzoeksvraag vormt, bestaat uit drie 

grote theorieën en de debatten die rond de theorieën zijn ontstaan: de consumptierevolutie, proto-

industrialisering en industrious revolution. Deze zullen in hoofdstuk 2 uitgebreid aan bod komen, hier 

geef ik van elk een korte samenvatting om de relevantie van mijn onderzoeksvraag binnen deze debatten 

te duiden. 

De theorie van de consumptierevolutie werd geformuleerd door Neil McKendrick in 1982.1 Er is 

sindsdien een uitgebreid debat rond ontwikkeld. De theorie zegt dat in 18de-eeuws Engeland steeds meer 

mensen konden meedoen aan de consumptie van modieuze goederen, wat voordien voorbehouden was 

voor de hogere klassen. Spullen werden minder duurzaam en werden vaker opnieuw gekocht. Hij 

beschrijft het nieuwe consumeren als koortsig, hitsig en typisch Engels. Tegen deze Engelse context van 

zijn theorie is veel kritiek gekomen. Enerzijds stelde men dat niet alleen in Engeland, maar in de hele 

westerse wereld gelijkaardige veranderingen te vinden zijn en in sommige gebieden zelfs vroeger. 

Anderzijds zou Mckendrick te veel veralgemenen, want niet geheel Engeland kende een dergelijke 

revolutie. Regionale verschillen binnen Engeland waren te groot en slechts de middenklassen konden 

meedoen aan de nieuwe consumptiegekte.2  

Volgens Mendels daarentegen gebeurde er in de 18de eeuw een transformatie aan de productiekant: 

marktgerichte, rurale huisnijverheid kende een grote groei.3 Mendels definieert deze vorm van 

huisnijverheid, die hij ‘proto-industrie’ noemt zeer precies. Hij stelt dat het een eerste stap was die de 

industriële revolutie en machinaal aangedreven fabrieken mogelijk maakte. Hij deed onderzoek naar 

welke economische regio’s de eerste fase, namelijk de proto-industrialisering en/of de tweede fase, 

namelijk de industriële revolutie doormaakten. Hij probeerde op die manier de link tussen de twee te 

leggen. De Limburgse Kempen zijn een typisch voorbeeld van een regio die niet of amper kapitalistische 

huisnijverheid kende tijdens het Ancien Régime en toch industrialiseerde in de late 19de, vroege 20ste 

eeuw. In de Antwerpse Kempen was er een bedrijvige textielnijverheid in de middeleeuwen. Hoewel 

het meeste van deze nijverheid verdween in de nieuwe tijd was er in de 18de eeuw een proto-industriële 

activiteit in de dorpen rond Turnhout. De overgang naar moderne industrie laat echter lang op zich 

wachten.4 In de jaren 1980 zijn veel historici aan de slag gegaan met Mendels model van proto-industrie. 

Zij definieerden proto-industrie vaak breder, waardoor verder terug in de tijd kon gegaan worden en 

meer regio’s ter discussie kwamen. 

De Vries ten slotte postuleert een eigen theorie op basis van onder andere die van McKendrick en 

Mendels, hij gaat niet uit van een land zoals McKendrick of een economische regio zoals Mendels maar 

betrekt de hele westerse wereld.5 Hij stelt dat in de 18de eeuw meer geconsumeerd werd en linkt dit ook 

aan een hoger arbeidsaanbod. Dit kwam omdat de huishoudens meer marktgericht gingen werken met 

                                                      
1 Neil McKendrick, ‘Introduction’, in: idem, John Brewer en John Plumb ed., The birth of a consumer society: the 

commercialization of eighteenth- century England (Bloomington, 1982) 1-8. 
2 Wouter Ryckbosch, A consumer revolution under strain. Consumption, wealth and status in eighteenth-century 

Aalst (Southern Netherlands) (Antwerpen en Gent, 2012), 28. 
3 Franklin Mendels, ‘Proto-industrialization: the first phase of the industrialization process’, The Journal of 

Economic History, 32 (1972) 241-261. 
4 Eric Vanhaute, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland (1750-1850). Enkele bedenkingen bij het 

verstomd proto-industrieel debat’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17 (1991) 28-49. 
5 Jan de Vries, The industrious revolution, consumer behavior and the household economy, 1650 to the present 

(Berkely, 2008). 
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het doel meer te kunnen kopen, dit noemt hij de ‘Industrious Revolution’. Iedereen binnen het 

huishouden werkte harder en langer en het leidde op de lange termijn tot een grotere arbeidsspecialisatie 

en prijsdalingen. Omdat de Vries zich voornamelijk baseert op literatuur, tonen zijn argumenten een 

vertekend beeld. Er is over bepaalde regio’s meer onderzoek gevoerd dan over andere. De meerderheid 

van zijn data komt uit Engeland, Nederland en in mindere mate Frankrijk en België. Bovendien zijn de 

onderzochte gebieden voornamelijk stedelijk of ze hebben een grote, op exportgerichte, nijverheid. 

Mede daarom hebben historici over heel Europa nuances bij de stelling van de Vries gemaakt. De Britse 

historici Allan en Weisdorf hebben onderzoek gedaan naar de regio van Zuid-Engeland en komen tot de 

conclusie dat er in de twee onderzochte rurale gebieden een evolutie naar langer werken heeft 

plaatsgevonden. Een consumptierevolutie zien ze enkel in de stad.6  

Kleding kan begrepen worden in economische termen als consumptie- en productiegoed, maar het is 

ook een symbolisch veld. Dit betekent dat er uitgebreid onderzoek gedaan is naar kleding vanuit een 

socio-culturele benadering. Auteurs zoals Dibbits, Roche en Nenandic kijken verder dan alleen de 

kleding zelf, ze kijken naar het dragen van kleding en connotaties binnen diverse contexten.7 Dat 

betekent dat ze een belangrijke vraag kunnen beantwoorden: waarom dragen mensen bepaalde kleding? 

Sociale stratificatie bevestigen of veranderen is één van de meest voorkomende antwoorden.8 In deze 

thesis zal ik de link leggen tussen de productie van kleding en de overlevingsstructuren van de rurale 

huishoudens enerzijds en de consumptie van kleding en de culturele betekenissen die daarmee gepaard 

gaan anderzijds.  

Een terugkerend discussiepunt in deze debatten is de regionale reikwijdte en daarom validiteit van de 

theorieën. Ryckbosch ziet bijvoorbeeld dat door te focussen op het welvarende 18de-eeuwse Engeland 

en 17de-eeuwse Noordelijke Nederlanden, die gebieden die geteisterd werden door proletarisering en 

overbevolking, worden vergeten.9 Anderen benadrukken de rurale regio’s. Er bestaat discussie over 

arbeidsparticipatie en consumptieverlangens op het platteland tussen de Vries aan de ene kant en Van 

Zanden en Hoppenbrouwers aan de andere kant. Daarom stelt Deceulaer dat de toepasbaarheid van de 

theorieën op het platteland een voorwaarde is om van een consumptiemaatschappij te spreken.10 Dibbits 

legt nadruk op de geografische context van de twee plaatsen die ze bestudeert: de ene een dorp, de ander 

een stad. Deze context had een belangrijke impact op de materiële cultuur.11 Aandacht voor rurale 

regio’s die niet vooraan de ontwikkelingen stonden is aan de orde. De casestudy is daarom de Kempen, 

vaak gezien als perifeer, conservatief, zelfvoorzienend en in de 18de en 19de eeuw, voorbij hun piek. De 

relevantie van het onderzoek is daarom het staven van de geografische reikwijdte van de 

eerdergenoemde theorieën enerzijds en het nagaan van in hoeverre de Kempen en regio’s binnen de 

Kempen kunnen beschouwd worden als perifeer anderzijds. 

                                                      
6 R. C. Allen en J. L. Weisdorf, ‘Was there an ‘industrious revolution’ before the industrial revolution? An 

empirical exercise for England, c. 1300–1830’, Economic history review, 64 (2011) 715-729. 
7 Hester Dibbits, Vertrouwd bezit, materiële cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650-1800 (Nijmegen, 2001); 

Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle (Parijs, 1989); Stana 

Nenadic, ‘Middle-rank consumers and domestic culture in Edinburgh and Glasgow, 1720–1840’, Past and 

Present 145 (1994) 122–156. 
8 Zie daarvoor ook: Wouter Ryckbosch, A consumer revolution under strain. 
9 Ryckbosch, A consumer revolution under strain. 
10 Harald Deceulaer, ‘Consumptie en distributie van kleding tussen stad en platteland, drie regionale patronen in 

de Zuidelijke Nederlanden (zestiende-achttiende eeuw)’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 28 (2002) 439-468, 

aldaar 441-442. 
11 Dibbits, Vertrouwd bezit, 206. 
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2. Afbakeningen 

Als er een industrious revolution of consumptierevolutie plaatsvindt in de Kempen zal deze 

waarschijnlijk later te zien zijn dan in de steden of de regio’s die meer demografische druk en 

loonafhankelijkheid kenden. De 19de eeuw betrekken lijkt niet overbodig voor dit onderzoek. Daarom 

is de chronologische afbakening van de onderzoeksopzet: de 18de en de 19de eeuw. Het 

Openluchtmuseum Bokrijk hanteert de afbakening 1650-1914 en niet zonder reden: de periode vormde 

een overgang tussen het Ancien Regime en de cultureel, sociaal en economisch zeer verschillende 

periode van de 20ste eeuw. Vanwege een tekort aan bronnen tussen 1650 en 1700, heb ik het 

onderzoeksgebied vernauwd tot 1700-1900.  

Geografisch zal ik me toeleggen op de Kempen. De begrenzing van de Kempen is stof voor veel 

verwarring en verschilt naargelang periode en interessegebied. Over het algemeen kan gezegd worden 

dat de ruimste omschrijving de regio tussen Demer, Nete, Maas en Schelde is, verspreid over de 

provincies Antwerpen, Belgisch-Limburg, Noord-Brabant en een klein stukje in Vlaams-Brabant.12  De 

alluviale vlaktes van de omliggende rivieren hebben echter niet dezelfde zanderige ondergrond, dus de 

eigenlijke bodemkundige afbakening is kleiner. De Kempen kunnen ruwweg opgedeeld worden in een 

westelijk gedeelte: de geërodeerde, lagere Kempen en het oostelijk gedeelte voornamelijk 

inbeslaggenomen door het Kempisch plateau. De grens tussen beide komt min of meer overeen met de 

grens tussen de provincies Antwerpen en Limburg.13 Ubach vermeldt in zijn verzamelwerk een lacune 

in onderzoek naar ambachten in Limburg.14 In het algemeen is er een tekort aan sociaaleconomisch 

onderzoek over Limburg voor 1900.  De Antwerpse Kempen zijn meer bestudeerd. Over deze regio 

heeft onder andere Vanhaute gewerkt over overlevingsstructuren. Dit betekent dat er een betere 

theoretische omkadering geschetst kan worden. Het landschap en de landbouw waren in beide Kempen 

gelijkaardig (bovendien is de grens tussen de twee niet altijd duidelijk). Maar door de verschillende 

politieke context en de nabijheid van de grote stad Antwerpen neem ik toch aan dat er een verschil zal 

zijn in de sociaaleconomische en culturele werkelijkheid van beide regio’s. Voor beide provincies heb 

ik twee casestudies gekozen. In Limburg is dat Hamont en Beringen, in Antwerpen: Arendonk en 

Kalmthout, telkens met enkele omliggende dorpjes. Deze keuze is gemaakt op basis van aanwezig 

bronnenmateriaal, een gevarieerde afstand ten opzichte van steden en een unieke economische situatie.15 

Kleding, huistextiel, meubels en voorwerpen voor het maken en drinken van thee en koffie worden vaak 

gezien als consumptiegoederen die in de 18de en 19de eeuw sterk toenemen. De Vries deelt kleding echter 

een strategische positie toe. Het is makkelijk om nieuwe kleding te implementeren zonder de levensstijl 

te moeten aanpassen en men kan door middel van kleine en gespreide uitgaven toch modieus gekleed 

gaan.16 Het is niet alleen een interessant consumptiegoed, textielproductie is vaak dé sector waar 

huisnijverheid voor geschikt is en is daarom het meest bestudeerde type huisnijverheid. Zowel als 

consumptiegoed als als nijverheidssector is het interessant om kleding in de 18de en 19de eeuw in de 

                                                      
12 Etienne Paulissen, Jan Goossens, Jos Molemans en Jan Theuwissen, De begrenzing van de Kempen (Hasselt, 

1983) 153. Zie ook voor een aanduiding van de Kempen de kaart op de laatste pagina. 
13 Astrid De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse op geografische streken. Twee casestudies: de 

Kempen en noordelijk Ghana (Gent, 2002) 3; Paulissen, Goossens, Molemans en Theuwissen , De begrenzing van 

de Kempen, 154-155. 
14 Pierre Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg, 227. 
15 Zie hoofdstuk 4: historische context: de Kempen en periferie 
16 De Vries, The industrious revolution, 140-141; Harald Deceulaer, Pluriforme patronen en een verschillende 

snit. Sociaal-economische, institutionele en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en 

Gent, 1585-1800 (Amsterdam, 2001) 18. 
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rurale Kempen te bestuderen. De link tussen de twee geeft een aanvullende waarde aan de 

onderzoeksvraag. 

2. Leesplan 

In deze thesis zal ik eerst de relevante debatten rond consumptie en productie van kleding samenvatten. 

Daarna worden het type bronnen, de gebruikte methoden en het definiëren van sociale groepen 

besproken. Vervolgens komt de historische context van de rurale Kempen in de 18de en 19de eeuw en het 

concept periferie aan bod. In het corpus analyseer ik eerst het kledingbezit. Ik kijk naar de hoeveelheden, 

het belang, de waarde en de aard van de kleding. Hierin wordt gezocht naar veranderingen in 

consumptiepatronen en de periode, plaats en sociale groepen waarin de veranderingen gebeuren. Ten 

tweede geven de werktuigen en de schulden in de staten de mogelijkheid om de  textiel- en 

kledingproductie en -distributie te bestuderen. Ik kijk naar drie verwervingsmethoden: zelf maken, 

kopen en andere, zoals stelen, erven en krijgen. Op basis daarvan is een verschuiving doorheen de twee 

eeuwen te zien. In de conclusie breng ik deze verschillende elementen samen en toets ze aan de 

historiografische debatten om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag. 
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2. Historiografie  

Onderzoek naar kleding maakt deel uit van de studie van materiële cultuur. Deze kan op verschillende 

manieren benaderd worden. In dit hoofdstuk komen er drie benaderingen naar voor, deze zal ik hierna 

uitgebreider bespreken. Maar eerst geef ik een kort overzicht. 

Het bestuderen van materiële cultuur en consumptiegedrag is sinds enkele decennia sterk in opmars, 

onder meer door de hernieuwde aandacht voor cultuurgeschiedenis en de belangstelling voor de 

vraagkant van de Industriële revolutie. Onderzoek naar kleding focuste zich lange tijd op streekdrachten 

of volkscultuur, vaak beschrijvend en met weinig oog voor evoluties in tijd of verklaringen. Deze 

stonden in tegensteling tot de kostuumhistorici die de mode van de hogere en stedelijke klassen 

beschreven. Historisch onderzoek sinds de jaren ’80 bestudeert de kledingsector langs twee nieuwe 

kanten. Enerzijds het sociaaleconomische, namelijk het kijken naar productie en distributie van kleding 

en textiel. Hierbij worden vaak grote, transnationale veranderingen bestudeerd zoals buitenlandse 

afzetmarkten, vroegkapitalisme, ambulante handel en ambachtsgilden. Binnen deze categorie bevindt 

zich het debat rond proto-industrialisatie. Dit concept duidt op een opkomst van vroegkapitalistische 

huisnijverheid op het platteland. Vaak werd er in deze huishoudens in de 18de eeuw textiel 

geproduceerd.1 Socio-economische benaderingen brengen waardevolle bijdragen aan de grote theorieën 

rond de aanbodzijde van de industriële revolutie, die niet altijd losstaat van de vraagzijde. 

Anderzijds komt er ook een socioculturele benadering bij, want kleding is ook een symbolisch veld. Het 

heeft een betekenis die uitgedragen wordt, vaak gelinkt aan het zich onderscheiden van anderen en het 

bevestigen van de sociale stratificatie.2 Hier komt het vergelijken van verschillende sociale groepen aan 

te pas, zoals het bestuderen van kleding en de betekenis van kleding voor mannen of vrouwen, voor 

stedelingen of plattelandsbewoners, voor adel, burgerij, arbeiders, boeren... en voor verschillende 

leeftijdscategorieën. Deze historici bestuderen niet zozeer de objecten zelf maar het dragen van die 

objecten en de mogelijke connotaties die die objecten krijgen binnen verschillende contexten. Hester 

Dibbits definieert materiële cultuur als ‘De betekenisvolle manier waarop mensen omgaan met 

objecten.’3 Campbell benadrukt dat consumptie niet alleen onderzocht moet worden vanuit productie en 

distributie, maar dat ook consumentengedrag moet meegenomen worden.4 Hij ziet hedonisme als 

drijfveer achter de consumptiecultuur. Verschillende sociaal-culturele groepen hechten een andere 

betekenis aan de consumptie van dezelfde items. In de praktijk worden vaak zowel de economische als 

de culturele benadering gecombineerd om een meer algemeen beeld te vormen van de kledingsector in 

de nieuwe tijd. 5 

In dit hoofdstuk behandel ik de drie belangrijke theorieën en benaderingen in het grote debat rond 

consumptie. Ze vormen elk een component van het onderzoek dat ik doe. Per benadering vermeld ik de 

belangrijkste auteurs en hun bijdrage aan de historiografie. 

                                                      
1 Mendels, ‘Proto-industrialization’; Vanhaute, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland’, 28-49. 
2 Ryckbosch, A consumer revolution under strain. 
3 Dibbits, Vertrouwd bezit, 12. 
4 Colin Campbell, 'Understanding traditional and modern patterns of consumption in eighteenth century England: 

a character-action approach' in: John Brewer John en Roy Porter ed., Consumption and the world of goods 

(Londen, 1993) 40-57. 
5 Deceulaer, Pluriforme patronen, 23. 
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1. Consumptierevolutie 

In de literatuur over consumptie wordt de nadruk gelegd op een breuk in de mate en de manier waarop 

we consumeren. Deze breuk gebeurde ergens in de nieuwe tijd, sommigen noemen dit de 

‘consumptierevolutie’, anderen zijn voorzichtiger. In dit hoofdstuk ga ik dieper in op deze 

consumptierevolutie.6 Maar eerst stel ik me de vraag hoe de consumptie voor deze breuk eruitzag. 

Historici zoals onder andere Thorstein Veblen hebben de term ‘conspicuous consumption’ gebruikt om 

deze middeleeuwse consumptiepatronen te beschrijven.7 Zij zien consumptie als een sociaal teken, 

bedoeld om zich te onderscheiden van anderen en een sociale status te tonen of te ambiëren. Dit 

competitieve karakter was extra belangrijk voor kleding omdat het zo zichtbaar was.8 

De klassieke verklaringen voor het verspreiden van consumptiegoederen en modetrends over de 

samenleving sluit daarbij aan. Dat is het concept van emulatie. Dat concept gaat opnieuw terug tot onder 

andere Veblen. Een kleine (adellijke) elite bepaalde de modetrends en andere bevolkingslagen 

probeerden hen na te doen om zo aan sociaal aanzien te winnen. Laag per laag en van stad naar platteland 

verspreidde de modetrend zich over de hele bevolking, tot de laagste bevolkingsgroep in de kleinste 

dorpen meedeed. Ondertussen verzon de elite weer iets nieuws om zich te onderscheiden. Sommige 

staten voerden een verbod in op het dragen van statusgoederen door lagere groepen. Deze ‘sumptuary 

laws’ (te vertalen als kledingverordeningen) moesten de bestaande hiërarchie vrijwaren. De emulatie 

van de lagere bevolkingsgroepen was soms duidelijk een vervalsing. Het kon daarom leiden tot 

stigmatisering van deze groepen. Binnen deze theorie wordt alleen actorschap toegekend aan de elites. 

De anderen hadden geen eigen smaak, maar kopieerden blindelings.9 In de nieuwe tijd zou volgens 

sommigen die emulatie er nog steeds zijn, maar dan subtieler. Ryckbosch duidt de middenklassen aan 

als nieuwe trendzetters, maar ziet nog steeds dezelfde stigmatisering.10 De Vries haalt aan dat de ‘new 

luxuries’ veel meer homogeen waren en dankzij commercialisatie makkelijker te kopiëren. Het was de 

ideale kans voor de lagere klassen om mee te zijn met de mode. Daarom zorgt het voor sociale 

verwarring.11 Uiteindelijk verklaart emulatie niet alles. Op een individuele schaal was status bevestigen 

of ambiëren zeker niet de enige motivatie.12 Meersschaut onderscheidt drie factoren die de populariteit 

van een weefsel in Gent bepaalden: mode, kwaliteit en betaalbaarheid.13 

Mckendrick is de geestesvader van de consumptierevolutie. In het boek dat hij samen schreef met 

Brewer en Plumb: ‘The birth of a consumer society. The commercialization of eighteenth century 

England’, legt hij deze verregaande transformatie uit. In het 18de-eeuwse Engeland konden meer mensen 

goederen kopen dan ooit tevoren. Op enkelingen na kon iedereen meedoen aan de consumptie die 

voordien voorbehouden was voor de hogere klassen. Waar men voordien investeerde in kwaliteitsvolle 

goederen die jaren konden meegaan en vaak overgeërfd werden, werd dit grondig veranderd in de 18de 

eeuw. De focus op modieuze goederen zorgde ervoor dat goederen sneller afgedankt werden en de 

                                                      
6 Ik steun hierbij vooral op: Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 25-37. 
7 Thorstein Veblen, The theory of the leisure class. An economic study of institution (New York, 1899). 
8 De Vries, The industrious revolution, 22. 
9 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 26-27. 
10 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 34. 
11 Isis Sturtewagen, All together respectably dressed, Fashion and clothing in Bruges during the fifteenth and 

sixteenth centuries (Antwerpen, 2016) 18; De Vries, The industrious revolution, 46-49. 
12 Lorna Weatherhill, Consumer behavior and material culture in Britain 1660-1760 (Londen, 1988) 195; Nenadic, 

‘Middle-Rank Consumers’; Dibbits, Vertrouwd bezit, 14. 
13 Emmanuel Meerschaut, ‘Textielaanbod in het achttiende-eeuwse Gent’, Handelingen der Maatschappij voor 

Geschiedenis en Erfgoedkunde te Gent, 51 (1997) 155-180, aldaar 180. 
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duurzaamheid bij de productie van de goederen erop achteruitging. Het concept van ‘noodzakelijke 

goederen’ breidde uit, naar dingen die voorheen niet als noodzakelijk werden beschouwd. Mode en het 

willen meedoen aan de mode is zo oud als de straat. Wat nieuw was, was het feit dat zoveel mensen het 

konden doen. Deze baanbrekende transformatie, van dezelfde allure als de industriële revolutie, was op 

zijn hoogtepunt in het derde kwart van de 18de eeuw.14 

Aan de basis van deze revolutie lagen twee transformaties die Engeland meemaakte tijdens de 18de eeuw. 

Ten eerste de commerciële revolutie, deze legt Mckendrick gedetailleerd uit in het eerder vermelde boek. 

De commercialisering bestond uit verbeterde publiciteitstechnieken via modebladen en paspoppen. 

Daarnaast kwamen de intensere distributiekanalen. Over heel Engeland ontstonden winkeltjes, waar 

voordien moest gewacht worden op markten en leurders.15 Verhoogde levensstandaard was een tweede 

vereiste voor de consumptierevolutie:  

“Where once the ability to wear such fashions was limited to the very few, now rising real family incomes 

brought them increasingly within the reach of many.”16 

Bovendien vermeldt McKendrick veranderingen die centraal zullen staan in de these van de Vries: meer 

lonen die in geld uitbetaald werden, meer vrouwen en kinderen die arbeid verrichtten en langere 

werkuren.17 Dit alles had het resultaat dat een nieuw welvaartspeil werd bereikt. Hij haalt ook aan dat 

de Engelse samenleving ‘dicht gelaagd’ was, dus weinig verschil tussen arm en rijk. De lagen kwamen 

in de 18de eeuw nog dichter bij elkaar en het sociale systeem kende een grote dynamiek.18 De combinatie 

van de verhoogde reële lonen en de commerciële revolutie zorgde voor de aanwezigheid van een grote 

‘home market’. In de 18de eeuw was er in Engeland voor het eerst een grote aandacht voor de verkoop 

aan de eigen bevolking, die steeds meer kon en wilde consumeren. In dit element van zijn 

consumptierevolutie ziet hij dan ook de complementariteit ten opzichte van de industriële revolutie. Het 

is het missende stuk in de puzzel, namelijk de vraagzijde die de verhoogde aanbodzijde opving.19 

Een laatste element uit zijn theorie die relevant is in dit kader, is het gebruik van emulatie als verklaring 

voor de toegenomen consumptiedrang. De verhoogde welstand in 18de-eeuws Engeland zorgde ervoor 

dat emulatie makkelijker kon en daarom meer gebeurde. Hij gebruikt adjectieven als “feverish, eagerly, 

hypnotic, en rampant” bij het beschrijven van het consumptiegedrag van de Engelsen.20 Het dynamische 

en vrije dat de Engelse sociale hiërarchie zo kenmerkte maakte dat sociale competitie algemeen 

voorkwam en daarom emulatie nog belangrijker was dan in andere gebieden.  

De kritieken op de theorie van de consumptierevolutie en op de methoden die hij gebruikt zijn luid en 

komen van vele kanten. Ten eerste is niet iedereen het eens met de stelling dat de levensstandaard 

verbeterde in de 18de eeuw. Ten tweede zijn er historici die benadrukken dat ook zonder de verhoging 

van de koopkracht toegenomen consumptie merkbaar is. Historici na McKendrick koppelen 

consumptietoenames los van productieveranderingen, zodat consumptiegedrag als een zelfstandige 

actor bestudeerd kan worden.21 Dit houdt verband met een derde kritiek, namelijk op de zeer Engelse 

                                                      
14 Mckendrick, ‘Introduction’, 1 en 9. 
15 Mckendrick, ‘Introduction’, 1-2. 
16 Mckendrick, ‘Introduction’, 1. 
17 Mckendrick, ‘Introduction’, 23-24. 
18 Mckendrick, ‘Introduction’, 11 en 19-20. 
19 Mckendrick, ‘Introduction’, 9. 
20 Mckendrick, ‘Introduction’, 11. 
21 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 26-27. 
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focus van zijn stelling. Tussen de lijnen van zijn tekst lijkt hij te zeggen dat Engeland het meest 

welvarende, vooruitstrevende land ter wereld was. Terwijl anderen erop duiden dat Engeland voorheen 

allesbehalve economisch of sociaal toonaangevend was. De revolutie die hij in Engeland ziet was 

misschien al eeuwen voorheen de dagelijkse realiteit in de stedelijke Nederlanden of Noord-Italië.22 Er 

is ook kritiek die zich richt op het problematische van het veralgemenen van heel Engeland.23 Het 

revolutionaire van de verandering wordt door een vierde kritische groep historici in vraag getrokken. 

Enkel de middenklassen en enkel de steden zouden dergelijke transformaties ondergaan zijn.24 Ten slotte 

is er ook een politieke component aan de kritiek. Zijn theorie rond emulatie neemt actorschap af van 

iedereen die niet tot de elite behoort, paradoxaal aan zijn mening dat een consumptiemaatschappij een 

democratische en vrije maatschappij is.25 Sommigen zien emulatie zoals hierboven al beschreven als 

ontoereikend om consumptiegedrag te verklaren. Ondanks de veelvuldige kritiek, blijft zijn boek 

cruciaal. Rond dit boek is het debat over consumptiegedrag ontstaan. Bovendien zien veel historici wel 

degelijk een grondige verandering in consumptie. Deze nam niet per se revolutionaire proporties aan en 

wordt niet steeds in dezelfde context van commercialisatie en industrialisatie geplaatst. Daarom zien ze 

deze transformatie gebeuren in een andere tijd en plaats dan Mckendrick, namelijk al vanaf de 17de eeuw 

en over de hele westerse wereld.26 

Weatherhill is één onder hen. Zij ziet zeker een toename van consumptie tussen 1660 en 1760 in 

Engeland. Maar veranderingen in consumptiegedrag hadden enkel betrekking op de middenklassen, ze 

trekt de grens ter hoogte van de gegoede boeren. De lagere klassen hadden geen tijd of geld voor een 

dergelijk engagement. Het was dus geen volledige consumptiemaatschappij, wel een opkomende 

consumptiecultuur onder de middenlagen, die meer nadruk legde op het materiële. Ze bekijkt ook de 

interactie met distributie en economische groei in Engeland en ziet beïnvloeding aan vraag- en 

aanbodzijde, die ook zorgde voor verschillen tussen regio’s.27  

Kleding maakte deel uit van de consumptierevolutie en wordt onder andere door Meerschout als een 

opzichzelfstaande categorie bestudeert. Hij gebruikt Franse literatuur over het onderwerp om tot de 

conclusie te komen dat in de 18de eeuw met zekerheid de consumptie van textiel toenam. Hij noemt die 

modewoede die in de steden ontstond een consumptieverplichting, omdat men de keuze had tussen 

volgen of status verliezen. Ook op het platteland was de druk voelbaar.28 De toename in 

modegevoeligheid bovenop de bestaande buitenlandse markten vormden een oorzaak voor 

veranderingen in textielproductie in de 18de eeuw.29 Deze textielproductie vormt nu net een centrale 

probleemstelling in de sociaaleconomische historiografie over de 18de-eeuwse Nederlanden. De 

theorieën rond proto-industrie en de industrious revolution zijn relevant voor mijn onderzoek omdat het 

                                                      
22 Anton Schuurman, ‘Aards geluk, consumptie en de moderne samenleving’, in: idem, Jan de Vries en Ad van 

der Woude ed., Aards geluk, de  Nederlanders en hun spullen van 1550-1850 (Amsterdam, 1997) 11-27 aldaar 16-

17. 
23 John Styles, ‘Clothing the North. The supply of non-elite clothing in the eighteenth-century North of England’, 

Textile History, 25 (1994) 139–66, aldaar 156-160 benadrukt dat noordelijk Engeland en de ‘Midlands’ een heel 

ander traject kenden.  
24 Onder andere Weatherhill, Consumer behaviour. 
25 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 26-27. 
26 Zie voor een lijst van casestudies die tot deze conclusie hebben geleid: Ryckbosch, A consumer revolution under 

strain, 28. 
27 Weatherhill, consumer behavior, 191-200. Deze meer genuanceerde benadering komt in het derde deel van dit 

hoofdstuk verder aan bod. 
28 Meersschaut, ‘Textielaanbod’, 155. 
29 Meersschaut, ‘Textielaanbod’, 179. 
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de herkomst van kleding bespreekt die op zijn beurt de distributie en consumptie van kleding 

beïnvloedde. 

2. Proto-industrie en industrious revolution 

In de jaren ’70 komt Franklin Mendels voor het eerst met zijn model van de proto-industrialisering.30 

Volgens Mendels vormde huisnijverheid in de 18de eeuw de noodzakelijke voorbode van de industriële 

revolutie. Huisnijverheid is het vervaardigen van producten, op een artisanale manier, binnen het 

huishouden, vooral op het platteland, met de bedoeling deze te verkopen en zo het inkomen aan te vullen. 

Mendels duidt op de grote groei van deze vorm van nijverheid in de 18de eeuw. Hij deelt daarmee de 

industrialisering op in twee fases. In de eerste fase kwam er een boost in de nijverheid op het platteland, 

traditioneel georganiseerd, maar wel marktgericht. Dat was de proto-industrie. Drie strikte voorwaarden 

moeten volgens Mendels voldaan zijn om te kunnen spreken van proto-industrie: marktgerichte 

productie met afzet buiten de eigen regio, de huishoudelijke ‘income pooling’ en een parallelle uitbouw 

van commerciële landbouw. 31 De tweede fase had een radicaal ander karakter. De moderne, machinaal 

aangedreven fabrieken, vormden het typisch beeld over de industriële revolutie.32 Regionale verschillen 

traden op doordat sommige regio’s de eerste fase doormaakten maar niet succesvol industrialiseerden. 

Anderen doorgingen wel beide fasen, zoals het model het voorstelt. Er zijn ook regio’s die geen 

belangrijke proto-industrie kenden maar toch industrialiseerden. Toegepast op de Zuidelijke 

Nederlanden, dan kunnen we voor elk van deze een voorbeeld vinden. In de regio rond Turnhout was er 

een proto-industriële productie op basis van wol en linnen, maar liet de industrie op zich wachten.33 

Rond Luik en Verviers werkten al vele huishoudens in de metaal- en wapennijverheid. Zij maakten de 

transitie naar fabrieksarbeider al vroeg in de 19de eeuw.34 In de Limburgse Kempen, was huisnijverheid 

in de 18de eeuw van geen waarneembare schaal. Toch vond er eind 19de eeuw een industrialisering 

plaats.35  

In de jaren ’80 hebben veel historici zich in het debat rond de proto-industrialisering gemengd. Zij 

maakten deel uit van een algemene historiografische tendens die de verschillen tussen de vroegmoderne 

en de laatmoderne tijd in vraag stelde. Over proto-industrie in de Kempen is er het werk van Vanhaute: 

“Wolverwerking op het Turnhoutse platteland (1750-1850). Enkele bedenkingen bij het verstomd proto-

industrieel debat”. Wanneer Vanhaute in 1991 dit artikel schrijft, is het proto-industrieel debat niet meer 

zo populair. Hij ziet dat in de jaren ‘80 er vragen werden gesteld bij Mendels strikte invulling van het 

concept proto-industrie. Hij zag ook dat er aandacht kwam voor het verschil tussen ‘putting out’ en 

‘exploitation-through-trade’. In het ‘putting out’ systeem of ‘Verlagssystem’ had de handelaar de 

grondstoffen, machines en bestellingen in handen en was de arbeider daarom afhankelijk van hem. In 

het ‘Kaufsystem’ of ‘exploitation-through-trade’ bracht de producent zelf de waren op de markt. Ook 

de band tussen de huisnijverheid en de aard van de landbouworganisatie, werd het onderwerp van 

onderzoek. Vanhaute doet dat met de proto-industrie in de regio rond Turnhout en linkt die met eerder 

                                                      
30 Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241-261. 
31 Income pooling is het samenbrengen van verschillende inkomsten binnen een huishouden. Vaak gaat het dan 

over de combinatie van zowel marktgerichte als zelfstandige activiteiten, zowel agrarisch als in de nijverheid en 

de bijdrage van vrouwen en kinderen aan de overlevingsstrategie van het huishouden.  
32 Mendels, ‘Proto-industrialization’, 241. 
33 Vanhaute, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland’. 
34 Mendels, ‘Proto-industrialization’, 146. 
35 Zie hoofdstuk 1.2 Historische context van de Limburgse Kempen 
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onderzoek dat hij deed rond overlevingsmechanismen in de 18de-eeuwse Kempen.36 Hij stelt zich de 

vraag of er een overgang te zien is tussen een symbiose van landbouw en industriële activiteiten naar 

een tegenstelling tussen de twee. Hij kijkt ook naar demografische en sociale gevolgen van aan- of 

afwezigheid van de proto-industrie.37 Zijn conclusie is dat de Turnhoutse wolverwerking gebeurde via 

lokale specialisatie en in kleine ateliers. Dit liet controle toe op arbeid en product. Er was gebrekkige 

kapitaalaccumulatie. Dat zou een van de redenen worden waarom de huisnijverheid ten onder ging door 

concurrentie met de mechanisch geproduceerde, goedkopere kousen. De regionaal zelfvoorzienende 

landbouweconomie integreerde de huisnijverheid zonder fundamenteel te moeten veranderen. Wanneer 

de proto-industrie wegviel in de 19de eeuw toonde de landbouwsamenleving opnieuw veerkracht en 

dynamiek en leidde het niet tot verpaupering of proletarisering.38  

Verder bouwend op de werken van Mckendrick en Mendels, postuleert de Vries de theorie van de 

Industrious Revolution. In de 18de eeuw was er enerzijds een toename in consumptie, dus vraag naar 

producten en anderzijds een grotere toevloed van werkkrachten naar de markt, dus een hoger 

arbeidsaanbod. De verklaring hiervoor zoekt hij op het niveau van het huishouden. Deze produceerden 

meer, met het doel te verkopen, en ze kochten meer van anderen. Sterk in contrast met Marxistische 

visies, zegt de Vries dat huishoudens marktafhankelijk wilden zijn. Om dit te bewerkstelligen hadden 

ze vier opties: landbouwspecialisatie, proto-industrie, loonarbeid en commerciële activiteiten.39 De 

stijging van de arbeidsparticipatie van huishoudens is ook te zien in hun ijverigheid (‘industriousness’). 

18de-eeuwse mannen, vrouwen en kinderen werkten langere uren en werkten die uren ook harder om 

meer te kunnen verdienen en consumeren. Deze tendens zorgde voor een meer doorgedreven 

arbeidsspecialisatie, wat op zijn beurt leidde tot hogere productie en prijsdalingen van de 

eindproducten.40 

De verhoogde ijverigheid kwam niet uit noodzaak om te overleven, maar ontsprong vanuit nieuwe 

consumptie ambities.41 Deze consumptie-aspiraties waren niet voor alle sociale groepen hetzelfde. De 

Vries maakt het verschil tussen midden- en lagere groepen en verdeelt de twee op basis van het kunnen 

inhuren van dienstpersoneel. Ten eerste besteedde de middenklasse meer aandacht aan comfort. 

Voorbeelden hiervan zijn de steeds meer gespecialiseerde meubels, het nieuwe belang aan verlichting 

en privacy.42 Ten tweede werden koloniale waren een essentieel element in het dagelijkse leven van 

bijna alle lagen van de bevolking.43 Breekbaarheid of een algemeen gebrek aan duurzaamheid was een 

derde kenmerk van het nieuwe consumptiegedrag.44 Kleding was hier een cruciaal voorbeeld van. In de 

18de eeuw werden minderwaardig wol, katoen en gemengde weefsels meer en meer gebruikt, waardoor 

deze kleding minder lang meeging. De voorliefde voor meer breekbare consumptiegoederen maakte 

deel uit van de grote verandering in de aard van het consumptiegedrag: de verschuiving van het 

investeren in goederen naar het consumeren van goederen. Goederen worden minder geërfd of 

tweedehands gekocht, maar werden nieuw gekocht en hadden slechts een korte levensduur.45 De nieuwe 

                                                      
36 Zie hiervoor Eric Vanhaute, Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen (Brussel, 

1992). 
37 Vanhaute, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland’ 28-30. 
38 Vanhaute, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland’, 46-47. Dat is een gelijkaardige conclusie als in zijn 

boek Heiboeren, Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de -eeuwse Kempen dat ik in hoofdstuk 4.1 bespreek. 
39 De Vries, The industrious revolution, 71-72. 
40 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 29-30. 
41 De Vries, The industrious revolution, 73. 
42 De Vries, The industrious revolution, 126-129. 
43 De Vries, The industrious revolution, 156. 
44 De Vries, The industrious revolution,129-133. 
45 De Vries, The industrious revolution, 145. 
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consumptieambities waren ten slotte veel meer individueel van oorsprong. De lange termijn noden van 

het huishouden kregen een mindere prioriteit toebedeeld dan de pas ontstane consumptienoden, wat tot 

tegenstrijdige omstandigheden leidde.46  

Niet iedereen ziet consumptie als motor achter de verhoogde zelfexploitatie. Catharina Lis, Hugo Soly, 

Eric Vanhaute en Erik Thoen hebben allen de zelfexploitatie op het Zuid-Nederlandse platteland 

verklaard door verhoogde levensduurte, zonder ruimte voor commercialisering of consumptie.47 Thoen 

spreekt over een commerciële overlevingseconomie. In dit model gingen de boeren meer naar de markt 

om hun eigen goederen te verkopen maar niet om andere goederen te kopen.48 

De Vries is het fundamenteel oneens met het idee van een consumptierevolutie.49 Toch beschrijft hij de 

bovengenoemde consumptieambities als een sprong van de ene naar de andere toestand. Binnen die 

nieuwe toestand krijgt de industriële revolutie de kans zich te manifesteren.50 In deze theorie krijgt de 

consument een duidelijk actorschap. Het is de man of vrouw zelf die wou consumeren en daarom de 

nodige beslissingen maakte en werk verrichtte om dat te kunnen doen. Volgens Ryckbosch is de Vries 

toch nog even optimistisch als Mckendrick door te praten over een collectieve ‘groping for modernity’. 

Hier zit opnieuw het idee achter dat in de 18de eeuw de sociale orde minder rigide werd. Ryckbosch 

duidt ook op de dissonantie tussen de productietoename op het platteland, die de Vries aanhaalt als 

bewijs van zijn stelling, en de consumptiepatronen die ontstaan waren in de stad. Maar in de steden was 

productietoename en specialisatie in de 18de op de terugweg.51 

De (sociaal)economische manier waarop consumptie bestudeerd is door de hier besproken historici, 

ofwel van een consumptie of van een productie uitgangspunt, vormt slechts één benadering. In deze 

paper wil ik ook aandacht besteden aan het culturele aspect van kleding en consumptie. In de culturele 

benadering zijn interessante theorieën en methoden naar voor gekomen die besproken worden in het 

volgende hoofdstuk. 

3. Consumptie als cultureel gegeven 

Binnen de culturele historiografische traditie van de jaren ‘80, kwam er een hernieuwde aandacht voor 

materiële cultuur. Studies die toen ontstonden, vooral in de Franse literatuur, benadrukten dat kleding 

niet alleen objecten zijn maar dat ze ook betekenissen dragen. Deze betekenissen bepalen de relatie 

tussen kleding en het lichaam en zenden signalen naar andere mensen over wie we zijn of zouden willen 

zijn. Ze kunnen veranderen en ze worden geplaatst binnen grotere culturele transformaties in de 17de en 

18de eeuw, zoals toegenomen privacy en het begrippenpaar rein en onrein of het 19de-eeuws 

nationalisme, zoals het ontstaan van streekdrachten.52  

                                                      
46 De Vries, The industrious revolution, 178-180. 
47 Catharina Lis en Hugo Soly, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa (Antwerpen, 1986) 171-175; 

Vanhaute, Heiboeren. 
48 Erik Thoen, ‘A “commercial survival economy” in evolution. The Flemish countryside and the transition to 

capitalism (Middle Ages - 19th century)’, in: Peter Hoppenbrouwers en Jan Luiten van Zanden ed., Peasants into 

farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in 

light of the Brennerdebate (Turnhout, 2001) 102-157, aldaar 102 en 156. 
49 De Vries, The industrious revolution, 122. 
50 De Vries, The industrious revolution, 177 en 72. 
51 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 29-31. 
52 Dibbits, Vertrouwd bezit, 174. 
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Een belangrijk werk binnen deze nieuwe culturele interpretatie van vroegmoderne kleding is dat van 

Daniel Roche: ‘La culture des apparences’. Apparance, of voorkomen, heeft betrekking op meer dan 

alleen kleding, het gaat ook over pruiken, make-up en lichaamshouding. In deze monografie gaat Roche 

op zoek naar de sociale beeldwereld in 17de en 18de-eeuws Frankrijk. Kledingcultuur in het ancien 

régime, was saai en rigide. Sociale codes bepaalden wie wat mocht of moest dragen. Wanneer in de late 

17de eeuw gekeken wordt naar de betekenis van kleding dan was beschermen tegen weer en wind nog 

steeds het belangrijkste. Op de tweede plaats kwam het uiten van de sociale orde.53 Dit gaf dus weinig 

ruimte voor zelfpresentatie. In het 18de-eeuwse Parijs van de middenklassen ontstond een nieuwe 

kledingcultuur. Hierbij spreekt Roche wel degelijk over een ‘revolution des apparences’. Met frivoliteit, 

kleur en vrijheid van zelfexpressie voorop, zou de nieuwe Parijse mode veel invloed uitoefenen op de 

andere sociale groepen, het omliggende platteland, het koninklijk hof en heel West-Europa. De 

belangrijkste drijfveer achter deze verschuiving was de 18de-eeuwse vrouw. Vrouwen namen in 

toenemende mate de productie van kleding over. De ‘lingères’ of naaisters staan centraal in het werk 

van Roche. De nieuwe frivoliteiten werden verspreid dankzij modebladen, geschreven door en voor 

vrouwen. Bovendien waren het vrouwen die als eerste de mode van andere sociale groepen kopieerden 

en het zeer hiërarchische ancien régime loslieten. Kleding zou in de 18de eeuw een vrouwenzaak 

worden.54 De nieuwe elegante mode zorgde ervoor dat het lezen van kleding moeilijker werd, omdat de 

elites in de stad en in Versailles dezelfde mode aanhingen en ook steeds meer groepen zich die eigen 

begonnen te maken. Dit was makkelijker door de relatief goedkope stoffen en de aandacht voor details 

en accessoires.  

Roche heeft in zijn boek ook aandacht voor de verspreiding van deze nieuwe kledingcultuur naar het 

platteland, via handel en door het verspreiden van technische kennis. Dit laatste gebeurde van moeder 

op dochter, via dienstpersoneel, via etiquetteboekjes en modeblaadjes en ten slotte via 

‘meisjesscholen’.55 De toenemende armoede in de 18de-eeuwse steden vormde een scherp contrast met 

de nieuwe kledingcultuur. Voor vele armen was tweedhandskleding daarom het enige betaalbare 

alternatief. Als resultaat hiervan konden tweedehandsverkopers armen uitbuiten. In de contemporaine 

literatuur werden oudkleerkopers gezien als symbool van corruptie. Het stelen van kleding kwam in de 

18de eeuw sterk op. Gestolen klederen werden vaak verkocht aan de oudkleerkopers. Dat betekent niet 

dat alle oudkleerkopers immorele en uitbuitende personen waren, uiteindelijk maakten zij al van ouds 

deel uit van de kledingdistributiesector.56 

Een werk dat binnen de traditie van cultuurhistorici terug te vinden is, is ‘Vertrouwd bezit, Materiële 

cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800’ van Hester Dibbits. In deze monografie bestudeert Dibbits 

de materiële cultuur in twee plaatsen in de Noordelijke Nederlanden: Doesburg en Maassluis. Ze laat 

zich daarbij inspireren door de theorieën van Bourdieu en Erving Goffman.57 Ze zoekt naar de 

‘contextgebonden connotaties van gedrag’, in dit geval consumptiegedrag.58 Ze is daarbij dus niet op 

zoek naar hoe bezit veranderde in de 17de en 18de eeuw, maar naar de manier waarop deze nieuwe 

goederen toegeëigend werden. Achtereenvolgens bekijkt ze hoe mensen in Doesburg en Maassluis 

wonen, eten en drinken, gekleed gaan, lezen en schrijven en zien en aanraken. Hierbij is ze niet op zoek 

                                                      
53 Roche, La culture des apparences, 59-60. 
54 Roche, La culture des apparences, 483. 
55 Roche, La culture des apparences, 254-255. 
56 Roche, La culture des apparences, 313 en 484. 
57 Dibbits, Vertrouwd bezit, 13-14. 
58 Dibbits, Vertrouwd bezit, 14. 
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naar de scherpe contrasten tussen elite en volk en tussen stad en platteland. Over het zich kleden zegt ze 

het volgende: 

‘Om zo goed mogelijk recht te kunnen doen aan de relatie tussen de kleding en het lichaam 

zullen wij bij de analyse van de gegevens niet uitgaan van de kledingstukken zelf, maar van 

datgene waarvoor zij bestemd waren: de ‘aankleding’ van hoofd, lijf en leden, met als resultaat 

een bepaalde vorm van zelfpresentatie, die op haar beurt weer bron van beeldvorming was.’59 

Ryckbosch zet zijn doctoraatsverhandeling ten opzichte van Mckendrick en de Vries, door 

consumptiepatronen in een heel andere context te bekijken, namelijk in een stad in economisch verval. 

Hierdoor daagt hij de stelling uit dat welvaart de oorzaak is van het ontstaan van een consumptiecultuur. 

Aalst kende in de 18de eeuw een proces van sociaaleconomische achteruitgang, sociale polarisatie, 

proletarisering en verpaupering.60 Toch ondervindt hij een toename in consumptie die de verarming 

tegenspreekt. De goederen waren vaak van slechte kwaliteit en bij duurdere aankopen zoals 

huishoudlinnen was er wel degelijk een terugval in periodes van crisis. Maar over het algemeen was er 

toch een sterke toename in consumptie. Hij onderzoekt consumptiecultuur in relatie tot macht en kijkt 

naar de betekenissen die consumptiegoederen toebedeeld kregen. Het resultaat daarvan is de bevinding 

dat de nieuwe consumptiegoederen niet te maken hadden met comfort, wel met mode en het exotische 

aan de ene kant en privacy en beleefdheid aan de andere kant. De nieuwe mode was onopvallend, simpel, 

bescheiden en natuurlijk, dit zorgde ervoor dat sociale status anders werd gesymboliseerd. Er ontstond 

één materiële cultuur waarbinnen sociale hiërarchie zich manifesteerde, in plaats van de meerdere 

materiële culturen die de sociale werkelijkheid voordien verdeelden. Ryckbosch komt tot de enigszins 

satirische conclusie dat ondanks de nieuwe, op bescheidenheid gebaseerde, consumptiecultuur, deze een 

middel bleef om sociale stratificatie te bevestigen en in stand te houden, net zoals de ‘conspicious 

consumption’ die haar voorafging, deze keer met de burgerij als belangrijke speler.61  

Nenandic gaat in haar artikel: ‘Middle-rank consumers and domestic culture in Edinburgh and Glassgow 

1720-1840’ op zoek naar de motivatie die mensen ertoe brengt om te consumeren of om goederen te 

bewaren. Ze wil daarbij de veelvormigheid van deze motivaties aanduiden. Dus enkel emulatie of het 

functionele is niet voldoende.62 Ten eerste hadden sommige objecten een sentimentele waarde, door de 

context waarin ze gekocht waren of de personen van wie ze het geërfd of gekregen hadden. Ten tweede 

werd de drang om het eigen innerlijke via het materiële te representeren een belangrijke reden om te 

consumeren in de 18de eeuw, vooral onder de vrouwen van de middenklassen.63 De relatie tot andere 

voorwerpen die ook de relatie van de personen binnen het huishouden symboliseren was een derde 

factor.64 Emulatie alleen faalt dus als verklaringsmodel voor consumptiegedrag, het is daarentegen wel 

relevant voor het bestuderen van argwaan van de elite ten opzichte van een toegenomen materiële 

cultuur bij hun minderen.65 

Deceulaer ten slotte onderzoekt de kledingsector vanuit een ander invalshoek, namelijk de stedelijke 

gilden. In het boek: ‘Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaaleconomische, institutionele 

                                                      
59 Dibbits, Vertrouwd bezit, 175. 
60 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 32. 
61 Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 273-277. 
62 Nenandic, ‘Middle-rank consumers’, 124-125. 
63 Nenandic, ‘Middle-rank consumers’, 135-136. 
64 Nenandic, ‘Middle-rank consumers’, 139. 
65 Nenandic, ‘Middle-rank consumers’, 154. 

 



   

 

15 

 

en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800’66 gebruikt 

hij staten van goed, processen en rekeningen van gilden als bron. Hij gaat op zoek naar dagelijkse 

praktijken van mensen in de kledingsector. Deze methode is zoals hij zelf zegt ‘bijna antropologisch’.67 

Hij legt de nadruk op de pluriformiteit van sociaaleconomische tendensen in de Nieuwe tijd. In dit boek 

beschrijft hij de processen die deze kledingsector doormaakte, bijvoorbeeld de overgang van 

ambachtelijke kleding naar massaproductie en van maatwerk naar prêt-à-porter, de achteruitgang van 

de kousenmakers, de genderverhoudingen binnen de sector…68 Hij ziet dat er per regio grote verschillen 

waren in de manier waarop veranderingen gebeurden en wanneer deze veranderingen gebeurden. Hij 

ziet weldegelijk een toegenomen consumptie in de 18de eeuw, maar is er veel voorzichtiger mee en vindt 

een revolutie overdreven.69 In het artikel: ‘consumptie en distributie van kleding tussen stad en 

platteland’70, onderzoekt hij de kledingsector in de Zuidelijke Nederlanden en komt tot conclusies over 

distributie en opnieuw de regionale verschillen daarin. Hij pleit voor onderzoek over zowel productie, 

distributie als over de consument en zijn of haar achtergrond voor een volledig beeld van de 

vroegmoderne kledingsector. 

Wat ik in deze voorstelling van de historiografie bijzonder relevant vind, is ten eerste dat er een 

verandering gebeurde in de consumptie van de 18de eeuw. Over de aard en de reikwijdte is niet iedereen 

het eens, vooral geografische verschillen worden daarbij benadrukt. Ten tweede is alleen de verspreiding 

of de verandering van een object bestuderen niet voldoende. Het is ook belangrijk om de betekenis die 

dit object heeft voor de eigenaar en voor de toeschouwer, binnen een bepaalde context, te bekijken. Ten 

derde spelen consumptie, distributie en productie alle drie een factor in het ontstaan van nieuwe 

consumptiepatronen of veranderingen in de materiële cultuur. Deze drie elementen zal ik meenemen in 

mijn onderzoek.  

                                                      
66 Deceulaer, Pluriforme patronen. 
67 Deceulaer, Pluriforme patronen, 31. 
68 Deceulaer, Pluriforme patronen, 32-33. 
69 Deceulaer, Pluriforme patronen, 186. 
70 Deceulaer, ‘Consumptie en distributie’, 439-468. 
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3. Bronnen en methoden 

1. De staat van goed 

Onderzoek naar kleding kan gebeuren aan de hand van artefacten, namelijk de kleding zelf, 

iconografische bronnen of etiquetteboeken en encyclopedieën. In dit onderzoek gebruik ik echter staten 

van goed als bron. De Vries noemt deze: “de plek om de zoektocht (naar consumptie) te beginnen”.1 

Velen zijn het erover eens dat de bron een uniek inzicht biedt in het dagelijkse leven en de materiële 

cultuur van het vroegmodern huishouden.2 In de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

staten van goed en boedelbeschrijvingen, maar de bronnen gebruiken deze termen door elkaar. Daarom 

gebruik ik alle drie de termen.3 

Staten van goed beschrijven wat een persoon bezit. De manier waarop dat gebeurde varieerde naargelang 

locatie. De redenen voor het opstellen van een staat zijn ook zeer uiteenlopend, maar meestal wou men 

het bezit van een overledene documenteren. Dit had als doel eventuele onzekerheid over de 

achtergelaten schulden en goederen te voorkomen, vooral van belang bij het nalaten van minderjarige 

of onbekwame kinderen. In dat geval bood de inventaris een controle op het beheer van de voogd. 

Kinderen die een ouder verloren hadden kregen als voogd de nog levende ouder en kregen een toeziende 

voogd, deze was vaak een mannelijk lid uit de familie van de overleden ouder. Wanneer beide ouders 

stierven kreeg het kind twee voogden, vaak nonkels, maar ook soms schepenen van de gemeente. Ook 

een faillissement, echtscheidingen of de inbreng van goederen van verschillende huwelijken en 

stiefkinderen kon leiden tot het opstellen van een inventaris.4 Soms werden staten pas opgesteld wanneer 

de nog levende echtgenoot wou hertrouwen, terwijl er nog minderjarige kinderen waren uit het vorige 

huwelijk. 

In Belgisch Limburg, net zoals de meeste rurale gebieden, waren er geen weeskamers aanwezig, klassiek 

één van de plaatsen waar boedelinventarissen en staten van goed bewaard werden.5 Twee andere 

vindplaatsen zijn wel van belang: notariële archieven en registers van schepenbanken.6 Voor de 19de 

eeuw gebruik ik de inventarissen in notariële archieven. Deze worden bewaard in het rijksarchieven te 

Hasselt en Beveren. Voor de 18de eeuw zijn er zeer weinig notariële documenten bewaard gebleven, in 

totaal heb ik slechts twee staten van goed opgesteld door notarissen teruggevonden. De 

schepenbankregisters van de Antwerpse gemeenten bevatten staten uit de 18de eeuw, omdat zij in het 

                                                      
1 De Vries, The industrious revolution, 123. 
2 Hugo Soly, ‘Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: Een terreinverkenning’, Oostvlaamse Zanten, 

driemaandelijks algemeen tijdschrift voor volkskunde, 63 (1988) 3-14, aldaar 4; Thera Wijsenbeek-Olthuis, 

‘Boedelinventarissen’, in: Broncommentaren 2: boedelinventarissen en gemeentelijke bevolkingsregisters (Den 

Haag, 1995) 1-74, aldaar 73; Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 39. 
3 In de inventarissen die te vinden zijn in schepenregisters staan zowel roerende goederen als onroerende en 

schulden, daarom zijn deze ‘staten van goed’. Maar in de inventarissen die in het onderzochte notarieel archief 

aanwezig waren, blijkt deze opdeling niet van toepassing. Sommigen beschrijven enkel de meubels en voorwerpen 

in het huis ‘inventaris van de inboedel’ of boedelbeschrijving, anderen vermelden wel alle bezit van de overledene 

en zijn daarom staten van goed, zonder dat er een duidelijke reden is waarom de ene keer het ene, de andere keer 

het andere wordt opgemaakt.  

Heidi Deneweth en Patrick Wallis, ‘Should we call for a doctor? Households, consumption and the development 

of medical care in the Netherlands, 1650-1900,’ Working Papers, nr. 51, (Utrecht, 2014) 6; Bart Willems, Leven 

op de pof. Krediet Bij de Antwerpse Middenstand in de Achttiende Eeuw  (Amsterdam 2009) 29. 
4 Wijsenbeek-Olthuis, ‘Boedelinventarissen’, 5; Ryckbosch, A consumer revolution under strain, 39.  
5 Wijsenbeek-Olthuis, ‘Boedelinventarissen’, 52. 
6 Erik Houtman, Het notariaat in de provincie Limburg. Repertorium van de minuten (Brussel, 1982) 12. 
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Ancien Regime bevoegd waren voor het beheer van wezengoederen.7 Maar in de Limburgse Kempen 

zijn deze nagenoeg niet terug te vinden.8 18de-eeuwse, Limburgse staten van goed zijn daarom niet 

aanwezig in het bronnencorpus van dit onderzoek. Schepenen en notarissen maakten inventarissen op 

een gelijkaardige manier op, omdat ze hetzelfde doel voor ogen hadden. In Turnhout en Antwerpen 

waren er wel weeskamers, deze bewaarden de staten van goed tot de Franse periode. Maar om de 

Limburgse en Antwerpse cases vergelijkbaar te houden is voor dit onderzoek naar inventarissen gezocht 

in de schepenbanken en notariaat van de bestudeerde regio’s, deze maken inventarissen op vanwege 

verschillende redenen, terwijl weeskamers dat enkel deden voor minderjarige of onbekwame wezen. 

Bovendien zijn schepenregisters en minuten van notarissen in elke gemeente aanwezig, dus ook op het 

platteland, in tegenstelling tot de archieven van weeskamers die zich in de stad situeren.  

Houtman inventariseerde in de jaren 1970 het notarieel archief van het Rijksarchief Hasselt. Hij schetste 

ook de evolutie van het notariaat in Limburg: Het notariaat bestond reeds in de 13de eeuw, maar het was 

tot in de 16de eeuw ongereguleerd. De regulering die werd ingevoerd door de prins-bisschop te Luik, 

werd bovendien niet strikt nageleefd, zoals de regel dat bij overlijden van de notaris zijn documentatie 

(de minuten) bij de griffier moest worden ingeleverd. Hierdoor zijn er veel minuten verdwenen, vooral 

in de 18de eeuw. In vergelijking met andere regio’s was er een groot aantal notarissen in Limburg, zeker 

wanneer men kijkt naar de relatieve economische ontwikkeling. De verklaring hiervoor is dat velen het 

beroep van notaris uitoefenden als bijberoep bij een ander officieel beroep, zoals procurator. Ook 

pastoors konden notariswerk verrichten, maar ze hadden maar een beperkte notariële bevoegdheid. 

Tijdens de Franse periode heerste er een tekort aan notarissen door strengere bepalingen en apathie voor 

het Franse regime. Daarom moesten veel griffiers van schepenbanken het ambt opnemen. Een van de 

deze bepalingen was dat men verplicht werd een repertorium af te geven samen met minuten die de 

notarissen doorgaven ter archivering. Na de Franse periode was er terug een langzame aangroei, 

gelijklopend met de bevolkingsgroei.9 

Ook in Brabant doken de eerste reguleringen van het notariaat op in de 16de eeuw, dankzij ordonnanties 

van Karel V die de toegang tot het notariaat moeilijker maakten en een aantal wanpraktijken probeerde 

te voorkomen. De overdracht van minuten naar het Notariaat General Brabant en het opstellen van 

repertoria van alle minuten van één jaar werd verplicht maar het zou nog enkele eeuwen duren eer dit 

ook echt systematisch gebeurde. Doorheen de 18de eeuw bleven de overheden pogingen ondernemen om 

het aantal notarissen en de wantoestanden bij die notarissen te verminderen. Maar een concrete 

hervorming kwam er pas tijdens de Franse tijd. Toen werd het Franse systeem van slechts enkele, maar 

wel heel capabele en goedverdienende, notarissen ingesteld. Een verdere unificatie van de regelgeving 

gebeurde in de ‘Vêntosewet’ van 16 maart 1803. Vanaf dan is de situatie binnen het notariaat in regel 

hetzelfde in de provincies Antwerpen en Limburg.10  

                                                      
7 Rombout Nijssen, ‘Voorsinnige protecteurs der bedruckde weesen: de schepenen van Herk-de-Stad en het 

toezicht op het beheer van wezengoederen (1751-1795)’, Limburg. Het oude land van Loon, 78 (1999) 289-310, 

aldaar 309.  
8 De reden hiervoor is me nog niet duidelijk, misschien werd de inventaris niet gebruikt voor de bescherming van 

het eigendom van minderjarige wezen, aanwijzing hiervoor is het veelvuldig voorkomen van momboorrekeningen 

in schepenregisters en notarieel archief. In deze momboorrekeningen was ook opgeschreven wat de verkoop van 

de meubels opgebracht had. Mogelijk was dit een alternatief voor het opstellen van een inventaris van het sterfhuis. 

Een andere verklaring is het verloren gaan van oud gemeentearchief, aangezien van enkele andere stadjes in 

Limburg wel inventarissen in archieven liggen, bijvoorbeeld: RAH, Stokkem schepenbank, 47: 

Boedelbeschrijvingen. 
9 Houtman, Het notariaat in de provincie Limburg, 5-10.  
10 Fred Stevens, Revolutie en notariaat: Antwerpen 1794-1814 (Leuven, 1994) 31-61. 
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Een staat van goed bestaat uit de volgende categorieën. Ten eerste wordt de situatie geschetst. Dit bestaat 

uit: de datum, wie het maken van de inventaris aanvroeg, plaats van het woonhuis, naam van de 

overledene, iedereen die gerechtigd is voor een deel van de erfenis en hun naam, relaties, beroep en 

woonplaats, eventueel een kopie van het testament, wie opgeroepen is om de waarde van voorwerpen te 

schatten, een plechtige verklaring dat men alles correct zal doen en welke zaken men zal inventariseren. 

Sommige staten van goed besteden hier drie of  vier pagina’s aan, anderen vermelden slechts de naam 

van de overledene en dat het gaat over een staat van goed. Hier is een evolutie in de tijd te zien, waarbij 

schepenbanken rond 1700 regelmatig niet eens een datum vermelden, terwijl de lange, gedetailleerde en 

formele staten vooral uit 1900 stammen. Dit betekent dat tot en met 1800 we zelden weten wat het 

beroep van de overledene was of van de echtgenoot.  

Ten tweede wordt per kamer benoemd wat er aanwezig is. In een minderheid van de gevallen wordt per 

soort voorwerp geordend, bijvoorbeeld eerst huisraad, dan meubels, linnen en kleding, daarna goud en 

zilver en ten slotte de landbouwwerktuigen en het vee. Enkele keren worden er geen hoofdstukken 

gemaakt en bestaat de inventaris uit een grote lijst. Per kamer, per soort of zonder onderverdeling worden 

alle zaken benoemd, van groot naar klein of in een willekeurige volgorde, meestal met een schatting van 

de waarde van het voorwerp erbij. Dit kan gedetailleerd met de beschrijving van elk schilderij en de titel 

van elk boek, of het kan rudimentair zijn: ‘alle meubels’ zonder de hoeveelheid meubels te vermelden. 

Er wordt gewoonlijk een schatting gemaakt van de waarde van de nog te oogsten gewassen. Ook de 

stukken grond komen aan bod, hoewel deze meestal geen waarde krijgen en niet worden meegerekend 

in de totale waarde van de inventaris.  

Ten derde worden de schulden vermeld. Dit kan krediet bij verschillende winkels en handelaars zijn, de 

rekeningen van het ziekbed en de uitvaart van de overledene, de interesten van een lening die ze zijn 

aangegaan of het verschuldigd loon aan personeel of ambachtslieden. Schulden kunnen ook positief zijn. 

Renteniers hadden lange opsommingen van rentes die aan hen moesten uitbetaald worden en obligaties 

die ze hadden. Bij winkeliers werd het aan hen verschuldigd krediet vermeld. Ten vierde wordt er 

berekend wat de totale waarde van de nalatenschap is, enerzijds de ‘activa’ al het positieve en anderzijds 

de ‘passiva’ al hetgeen het huishouden verschuldigd is aan derden. Het verschil tussen de twee werd 

berekend, om tot een totale waarde van de staat te komen. Ten slotte wordt de inventaris afgesloten met 

een officiële verklaring dat geen goederen ontvreemd werden gevolgd door de handtekeningen van de 

notaris, de schatters, diegenen die het huis hadden bewoond na de dood en getuigen.11 Soms is eraan 

toegevoegd wanneer de minuut in het register van de notaris werd opgenomen en hoeveel betaald moest 

worden aan de notaris.  

Een belangrijke beperking van de staat van goed als bron, is het gebrek aan representativiteit van de 

allerarmsten. Het betalen van een notaris vormde een economische drempel. De huishoudens die we 

kunnen bestuderen via staten, zullen waarschijnlijk bij de middengroepen of lage topgroep behoren. De 

representativiteit van de inventarissen op basis van sociaaleconomische positie, beroep, leeftijd en 

gezinssituatie zal daarom nagegaan moeten worden. De representativiteit kan extern of intern bekeken 

worden. Extern kan gebruikt gemaakt worden van belastingregisters om de contingentie van de 

steekproef van staten te bewijzen zoals Vermoesen dat doet voor zijn onderzoek in Aalst (1650-1800).12 

Hij doet dat door het totaal aantal overlijdens, af te leiden uit de literatuur, te vergelijken met het aantal 

staten van goed. Om vervolgens de sociaaleconomische verdeling van zijn steekproef te schetsen, 

                                                      
11 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 2, 2599 (AWJ Spaas, Hamont, 1875). 
12 Reinoud Vermoesen, Markttoegang en 'commerciële' netwerken van rurale huishoudens: de regio Aalst , 1650-

1800 (Gent, 2011) 22-36. 
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gebruikt hij de belastingkohieren. Hij duidt groepen huishoudens aan naargelang ze belastingen moeten 

betalen en kijkt hoe de huishoudens van wie hij de staat van goed heeft, zich daarbinnen situeren. Ook 

Bart Willems gebruikt belastingregisters om zijn onderzoekspopulatie te schetsen in Antwerpen van in 

de 18de eeuw.13 Een tweede manier om externe representativiteit na te gaan is aan de hand van 

volkstellingen, waar kan gezien worden hoeveel mensen op een gegeven moment leefden in een 

gemeente maar ook hoe de beroepen verdeeld waren. Interne representativiteit is de bronnen zelf 

gebruiken om sociaaleconomische groepen te introduceren, dit is het achterhalen van de economische 

positie aan de hand van het eigendom van een huishouden zoals later meer aan bod zal komen. 

Een tweede nadeel van het gebruiken van inventarissen voor het onderzoek naar consumptie is dat het 

een momentopname is. Het gebruik van inventarissen voor onderzoek naar evoluties in consumptie is 

niet ideaal. Men kan er niet uit afleiden wanneer men de aankoop gedaan heeft of de manier waarop 

men omging met het gebruikt na aankoop. Het is mogelijk dat een artikel, dat zich in een huis bevindt, 

al lang niet meer gebruikt werd.14  

Ten derde is er een vertekening doordat enerzijds zeer goedkope bezittingen, vanwege hun 

waardeloosheid niet opgeschreven werden. Anderzijds werden de zeer dure goederen niet vermeld 

omdat deze vaak werden doorgegeven aan familieleden voor het overlijden of kort erna gestolen of 

verborgen.15 Ten slotte zijn er ook nog onvolledige staten van goed of inventarissen. In deze wordt geen 

of zeer weinig kleding vermeld. Soms lijken de makers van inventarissen enkel geïnteresseerd in slechts 

één iets bijvoorbeeld schulden, vastgoed of provisie in de kelder. De rest van de inboedel wordt in deze 

gevallen rudimentair afgehandeld. 

Binnen de ruime afbakening van 18de en 19de eeuw, rurale Kempen, heb ik gekozen voor vijf 

steekproeven: 1700, 1750, 1800, 1850 en 1900 en vier regio’s: Kalmthout, Arendonk, Beringen en 

Hamont. De steekproeven zijn gekozen met 50 jaar tussen elke periode in, omdat ik op zoek ga naar 

trage veranderingen en omdat voor sommige periodes het niet mogelijk was voldoende staten van goed 

te vinden voor zeer korte tijdspannes van bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. De regio’s heb ik gekozen op basis 

van de aanwezige bronnen en de geografische en economische eigenheid van de gemeente en omgeving. 

Ik vernoem de regio’s naar de gemeente waarrond ze gecentreerd zijn, maar eigenlijk gaat het over een 

groter gebied. Zoals te zien op de kaart in bijlage 1, houdt bijvoorbeeld de regio Beringen ook Koersel, 

Beverlo, Paal, Tessenderlo en Heusden-Zolder in. 

Het doorbladeren van notarieel archief opzoek naar staten van goed is zeer arbeidsintensief werk, 

daarom is het bronnencorps zeer klein. (Ik vind ongeveer 4 inventarissen per uur zoekwerk.) Ik begin 

bij het steekproefjaar, bijvoorbeeld 1800. Vervolgens kijk ik naar 1799, dan 1801, 1798 enzoverder tot 

ik tien staten verzamel heb. Als er geen 10 staten in een dorp aanwezig zijn tussen ongeveer 1780 en 

1820 dan kijk ik naar een notaris in een huidige deelgemeente of een ander, kleiner dorp nabij en begin 

ik daar opnieuw bij 1800. Het resultaat is te zien in tabel 1. Voor steekproef 1700, regio Beringen en 

Hamont heb ik, zoals eerder aangehaald, geen staten gevonden. Steekproef 1750 was de moeilijkste, 

notarissen lieten weinig achter en schepenbanken verwarden staten met momboorsrekeningen. Daarom 

bevat deze steekproef voor Arendonk, Beringen en Hamont slechts één inventaris. De andere intersecties 

                                                      
13 Willems, Leven op de pof, 38-45. 
14 Anne McCants, ‘Modest households and globally traded textiles: evidence from Amsterdam household 

inventories’ in: Laura Cruz en Joel Mokyr ed., The birth of modern Europe: culture and economy, 1400-1800. 

Essays in honor of Jan de Vries (2010) 109–132, aldaar 124; Sturtewagen, All together respectably dressed, 28. 
15 Soly, ‘Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw’, 9. 
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van steekproeven en regio’s bevatten wel tien staten. In totaal vormen 153 staten het bronnencorpus van 

dit onderzoek. 

Tabel 1: Verdeling van de staten over de regio’s en de steekproeven 
 Antwerpen 

Arendonk 

 

Kalmthout 

Limburg 

Beringen 

 

Hamont Totaal 

1700 10 10 / / 20 

1750 1 10 1 1 13 

1800 10 10 10 10 40 

1850 10 10 10 10 40 

1900 10 10 10 10 40 

Totaal 41 50 31 31 153 

2. De methode 

Aan de hand van deze bronnen wil ik een longitudinaal comparatief onderzoek doen over het 

kledingbezit en de kledingproductie en -distributie. Dat doe ik door de staten van goed te verwerken in 

tabellen. Eerst kijk ik naar de kleding die aanwezig is in de staten van goed. Hierbij definieer ik kleding 

als alle textiel dat gedragen wordt. Ik sluit schoenen en juwelen in theorie uit, maar mutsen, kousen en 

dergelijke zal ik wel mee betrekken. Schoenen zijn in de praktijk altijd opgenomen bij de kleding, dus 

ik bereken ze wel mee als kleding maar bestudeer ze niet apart. Textiel dat niet gedragen wordt zoals 

beddengoed, gordijnen, handdoeken en dergelijke meer, beschouw ik niet als kleding. Van deze kleding 

registreer in één grote tabel wat de kleur, het materiaal, de hoeveelheid en het type kledingstuk is en 

waar het zich in het huis bevindt. Om deze types beter te kunnen identificeren wend ik me tot het 

uitgebreide werk van Henri Vannoppen over streekdrachten en de bundelbijdrages van Indesteege en 

Sorber in zijn boek en Historisch Woordenboeken van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.16 Op 

basis van hiervan heb ik een begrippenlijst gemaakt, die in bijlage 2 terug te vinden is. Ten slotte zal ik 

de waarde van elk kledingstuk of ‘garderobe’ inventariseren. Er zijn verschillende manieren om de 

waarde van de kleding aan te duiden. Ten eerste is dat in de oorspronkelijke termen: Brabantse Gulden 

voor de Franse tijd en Franken (Belgisch of Frans) vanaf de Franse tijd, dit betekent dat er niet kan 

vergeleken worden tussen de 18de en 19de eeuw. Ten tweede kan ik de waarde als een procent van de 

gehele waarde van de inboedel berekenen, om zo gegevens op een relatieve manier uit te drukken. Ten 

derde maak ik gebruik van het werk van Doursther om muntwaarden om te zetten in hoeveelheid zilver 

en zo absolute waarden doorheen de tijd te kunnen vergelijken.17  

In een andere tabel vermeld ik per staat van goed de bronverwijzing, de notaris of schepenbank, de 

woonplaats en de datum van opstellen. Daarnaast zet ik persoonsgegevens die ik heb over de overledene 

en zijn of haar familie: aantal gezinsleden, beroep, leeftijd, status, gender,… Deze componenten zijn 

niet altijd makkelijk uit een staat van goed te halen, omdat beroep en leeftijd bijvoorbeeld zelden 

vernoemd worden.  Ik duid aan of ze vastgoed hebben of niet. Vervolgens bereken ik de totale waarden 

van hun inboedel en de totale waarde van hun staat van goed. De inboedel bevat geen schulden of 

financiële zaken (positief noch negatief) de waarde van de staat van goed wel. Daarom is deze waarde 

soms negatief, namelijk wanneer men meer schulden heeft dan men kan betalen. Dan bereken ik de 

omvang van hun kledingbezit. Ten eerste tel ik de hoeveelheid kleding, deze kan uitgedrukt worden in 

                                                      
16 Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze gewesten (Gent, 1994); Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 

Historische woordenboeken (2007) http://gtb.inl.nl (applicatie). 
17 Horace Doursther, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes (Amsterdam, 1964). 
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aantal kledingstukken of in aantal regels besteed aan kleding. Op die manier kunnen alle vermeldingen 

van kleding meegenomen worden, want zeer vaak wordt in een inventaris niet gespecifieerd over 

hoeveel hemden bijvoorbeeld het gaat, maar weten we enkel ‘alle hemden, geschat op zoveel’. Ten 

tweede kan het kledingbezit ook in geld uitgedrukt worden, in gulden en franken, als gram zilver of als 

aandeel van de totale inboedel. 

Voor de derde tabel ga ik in de inventarissen op zoek naar materiaal dat nodig is voor het maken van 

kleding. Dit kan zijn: vlas, schapen, hekel, spinnenwiel, weefgetouw, stof, naald, kleurstof… en de 

schulden die gemaakt zijn bij het kopen of verkopen van kleding of stof of bij het gebruik maken van 

de diensten van een wever of kleermaker. Voor het identificeren van de werktuigen is het werk van Jozef 

Weyns over volkshuisraad een grote hulp.18 In het hoofdstuk over spinnen beschrijft hij de verschillende 

werktuigen en hun functie en geeft oude benamingen van de werktuigen mee. Van deze werktuigen, 

grondstoffen en schulden schrijf ik op wat de oorspronkelijke benaming is, hoe ik het categoriseer, de 

hoeveelheid, de waarde en eventuele extra informatie die de staten meegeven. Deze tabel dient voor het 

analyseren van het verwerven van kleding.  

Ten slotte worden de inventarissen van de kleding- en textielwinkels verwerkt. Deze 9 staten bevatten 

veel gegevens over stoffen en kleding die op een gelijkaardige manier in een tabel worden gevat: soort, 

hoeveelheid, adjectieven en waarde. Hier moet opgelet worden dat handelswaar en eigen kleding niet 

verward worden.19 De lengte-eenheden die de hoeveelheid stof aanduiden worden, aan de hand van het 

naslagwerk van Doursther, omgezet in meter. Op die manier kan de waarde van een meter stof worden 

bepaald. 

Deze vier tabellen worden gebruikt in de analyse van kledingbezit en kledingverwerving. Eerst gebruik 

ik de algemene waarden over kledingbezit om de kwaliteit van de inventarisatie van kleding te 

bestuderen en maak op basis daarvan drie categorieën van boedels. Ik kijk naar de hoeveelheid kleding 

die de huishoudens bezitten. Daarna komt de waarde van dit kledingbezit aan bod. Ten tweede gebruik 

ik de gedetailleerde tabel over kleding om te bekijken welke kleding voorkomt, wat gezegd kan worden 

over die kleding en wat individuele kledingstukken waard zijn. Ik vergelijk al deze gegevens doorheen 

de tijd, aan de hand van de vijf steekproeven, geografisch, uitgaande van de vier regio’s en sociaal, op 

basis van de zeven groepen die in het volgend hoofdstuk gedefinieerd zullen worden.  

Dan komen de werktuigen, grondstoffen en schulden aan bod, om de deelvragen over productie te 

beantwoorden. Ik tel hoeveel huishoudens werktuigen hebben en aan textiel of kledingproductie 

binnenshuis doen. Op basis van literatuur worden zes stappen in het kledingproductieproces 

geconstrueerd. Ik zoek naar de werktuigen en grondstoffen die nodig zijn voor die stappen in de staten 

van goed. Dan worden de staten van kledinghandelaars en kousenwevers en de schulden geanalyseerd 

als deel van de professionele productie, aangevuld met literatuur omdat de bronnen ons niet alles kunnen 

vertellen. Ten slotte gebruik ik kanttekeningen bij kledingstukken om iets te zeggen over de andere 

verwervingsmethoden, maar ook over het belang die kleding heeft. Opnieuw vergelijk ik deze zaken 

chronologisch, geografisch en sociaal. 

                                                      
18 Jozef Weyns, Volkshuisraad In Vlaanderen: naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der 

huiselijke voorwerpen in het vlaamse land van de middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog (Beerzel, 1999). 
19 Meerschaut, ‘Textielaanbod in het achttiende-eeuwse Gent’, 160; Sturtewagen, All together respectably dressed, 

28. Doursther, Dictionnaire universel des poids et mesures. 
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3. Sociale groepen 

Het is de bedoeling om de kledingconsumptie te vergelijking volgens sociale parameters. Enerzijds is 

dat gender en aantal leden van het huishouden, anderzijds is dat sociale positie en rijkdom. Van de 

overledenen in de 153 boedels waren 81 mannen en 71 vrouwen. Van één overledene weten we enkel 

de achternaam en kunnen we dus niet achterhalen of dit een man of een vrouw was.20 De staten kunnen 

onderverdeeld worden in 137 gehuwde overledenen, hierbij worden weduwes en weduwenaren ook 

meegerekend en 16 ongehuwde overledenen. De ongehuwden zijn in de minderheid omdat zij geen 

kinderen hadden om achter te laten, voor hen was een andere uitzonderlijke situatie nodig om een staat 

van goed te laten opmaken. Het aantal kinderen werd in te weinig gevallen benoemd om te kunnen 

gebruiken als criterium. 

Op basis van de aanwezigheid van vastgoed, de vermelding van een beroep en de totale waarde van de 

inboedel werden de staten gecategoriseerd in zeven groepen, plus een groep onbekenden. De aan- of 

afwezigheid van vastgoed in de inventarissen leidde tot twee groepen: met of zonder. Dan heb ik de 

beroepen die vermeld werden ingedeeld in: ten eerste renteniers, eigenaars en ereberoepen, zoals 

burgemeester en stadhouder, de meerderheid werd beschreven als eigenaar, dus gebruik ik die term voor 

de hele groep, ten tweede geschoolde arbeiders en handelaars die hun eigen middelen hebben, deze 

noem ik samen specialisten, ten derde arbeiders die voor een loon werken, vanaf nu arbeiders, ten vierde 

landbouwers en ten vijfde ambtenaren. Omdat de groep van ambtenaren zeer klein is en ik zag dat de 

waarde van hun staten zeer gelijkaardig waren aan de arbeiders, heb ik deze twee samengevoegd, zodat 

er nog vier beroepsgroepen overbleven. Deze vier groepen verdeel ik op basis van de aanwezigheid van 

vastgoed. Omdat ik ervan uitga dat de eigenaars en de specialisten, vanwege hun definiëring altijd 

eigendommen hebben, verdeel ik deze niet, hierdoor ontstaan zes groepen. Deze heb ik geordend op 

basis van het gemiddelde van de totale waarde van hun inventaris.21 Het resultaat is te zien in tabel 2. 

Vervolgens categoriseerde ik de staten die geen beroep vermeldden en waar ook geen beroep kon 

afgeleid worden op basis van het bezit. Aan de hand van de aanwezigheid van vastgoed en de totale 

waarde van hun bezit, gaf ik ze een categorie. Dit betekent dat niet alle staten van goed onder 

bijvoorbeeld landbouwers zonder vastgoed, boeren zijn, maar de groepen moeten gezien worden als een 

soort rangorde op basis van hun rijkdom, die voor een groot deel overeenkomt met beroepen. Acht 

huishoudens kunnen niet geplaatst worden, omdat ze noch waardes vermelden in de staat, noch een 

beroep, deze groep noem ik ‘onbekend’. 

Tabel 2: De sociale groepen  
Sociale groep Aantal staten Gemiddelde van de totale waarde21 

Eigenaars 17 41179 

Landbouwers met vastgoed 21 20119 

Specialisten 36 18678 

Landbouwers zonder vastgoed 35 7407 

Arbeiders zonder vastgoed 20 6182 

Arbeiders met vastgoed 16 1859 

Onbekend 8 ? 

Deze sociale groepen zeggen niets over de sociale representativiteit van de gekozen bronnen, het is 

daarentegen een hulpmiddel om veranderingen te bestuderen volgens de sociale positie van 

huishoudens. Het kledingbezit in het volgende hoofdstuk zal sociaal vergeleken worden aan de hand 

van deze drie sociale parameters: gender, gehuwd zijn en rijkdom volgens de zeven sociale groepen.

                                                      
20 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 252 (J Jans, Tessenderlo, 1766). 
21 Omdat zowel de totale waarde van de inboedel als de waarde inclusief schulden iets zeggen over de sociale 

situatie heb ik het gemiddelde van de twee gebruikt. 
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4. Historische context 

De casus die ik gebruik voor mijn onderzoek is de rurale Kempen en meer specifiek de gemeenten 

Hamont, Beringen, Arendonk en Kalmthout. Eerst zal ik de geografische en sociaaleconomische situatie 

van de 18de- en 19de-eeuwse Kempen schetsen. Daarna zal ik het hebben over het politiek onderscheid 

tussen de Brabantse en de Limburgse Kempen. Vervolgens geef ik een definitie van periferie en kijk ik 

naar wat de literatuur zegt over hoe perifeer de regio is. Ten slotte ga ik dieper in op de vier gemeenten.1  

1. De Kempen: geografisch en sociaaleconomisch 

De Kempen als bodemkundige regio worden onderverdeeld in Kempische Laagvlakte (bestaande uit de 

Noorderkempen en de Zuiderkempen) en het Kempens Plateau (in het oosten).2 Het landschap van de 

Kempen bestaat uit heide afgewisseld met (recent aangeplante) dennenbossen en moerassige gebieden. 

Aan het einde van de 18de eeuw bestond meer dan twee derde van de oppervlakte uit heide. Deze waren 

gemene gronden. De woonkernen lijken vlekjes in deze uitgestrekte onvruchtbare gebieden. De 

langgerekte dorpjes vormen zich langs beken en rivieren. De bevolkingsdichtheid rond 1800 is berekend 

als 30/km².3 Het was een duidelijk agrarische regio. Bemesting van de zeer arme grond was cruciaal, 

daarom moest veeteelt, waarvoor men de heide en de moerassen gebruikte, in balans zijn met de akkers 

voor de graanteelt. In de bevolkingstelling van 1796 waren heel wat herders geregistreerd. De 

voornaamste gewassen waren rogge, boekweit en haver.4 Pogingen tot ontginning van de heide doorheen 

heel de nieuwe tijd werden pas succesvol na 1840. Vaak was bebossing de enige mogelijkheid.  

De Wachter vat de regio samen als bijzonder ruraal en perifeer, gekenmerkt door interne relaties en een 

rurale overlevingseconomie.5 Deze overlevingseconomie werd bestudeerd door Vanhaute in de 

Noordelijke Antwerpse Kempen van de 19de eeuw. Hij beschrijft de pijlers van het ideaaltype van de 

overlevingseconomie als volgt:6 

1. Restrictief demografisch patroon. Met huwelijk, vruchtbaarheid en migratie als regelende 

factoren. 

2. Zelfstandige arbeid. Controle op de eigen arbeidsomstandigheden. 

3. Eigendom. Bezit van onroerende goederen en van productiemiddelen. 

4. Zelfstandig inkomen. Centraal staat het ‘totale huishoudelijke inkomen’. Dit kenmerkt zich 

door: 

                                                      
1 Vooraf moet gezegd worden dat over de geschiedenis van de Limburgse Kempen niet veel geschreven is. Ik 

gebruik daarom literatuur over de Antwerpse Kempen, overzichtswerken over de twee Limburgen en 

onrechtstreekse informatie. 
2 Zie de interactieve kaart van Geopunt Vlaanderen, [http://www.geopunt.be/]. 
3 Astrid Slegten, ‘Overleven op zandgrond: een onderzoek naar beroepsstructuur in de Noord-Limburgse Kempen 

op het einde van de 18de eeuw’ eerste deel, Het Liller Heem (2009) 161-172, aldaar 165. 
4 Astrid Slegten ‘Overleven op zandgrond: een onderzoek naar beroepsstructuur in de Noord-Limburgse Kempen 

op het einde van de 18de eeuw’ tweede deel, Het Liller Heem (2010) 22-28, aldaar 23. 
5 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem analyse, 263.  

Het in zichzelf keren betekent ook dat de Kempen minder geaffecteerd werden door prijsschommelingen die crisis 

veroorzaakten in de rest van de Nederlanden. W. Jappe Alberts, Geschiedenis van beide Limburgen. Beknopte 

geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederelandse en Belgische provincies Limburg. Deel 

II vanaf 1632 tot +- 1918 (Assen, 1932) 230-231. 
6 Vanhaute, Heiboeren, 310. 
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a. De combinatie van activiteiten en inkomens op huishoudelijke schaal; het 

landbouwinkomen staat hierin centraal; 

b. De huishoudelijke zelfvoorziening als streefdoel; 

c. De flexibiliteit in de opbouw van het gezinsinkomen; 

d. Het eigen, minstens gedeeltelijk autonoom aanbod van arbeid, goederen en diensten. 

5. Een specifieke loon- en prijsvorming, bepaald door de gebruikswaarde van arbeid, goederen 

en diensten. 

Autarkie: op het niveau van het huishouden zoeken naar zelfvoorziening en een gebrek aan 

marktwerking ziet hij niet. Wel waren de marktinteracties regionaal beperkt en het overleven van het 

huishouden stond centraal. Belangrijk voor Vanhaute is de grote flexibiliteit die het systeem aan de dag 

legde. De combinatie van activiteiten door een huishouden noemt men income pooling. In de Antwerpse 

Kempen gebeurde dat vooral door export van landbouw surplus en huisnijverheid in de textielsector.7 

In de Limburgse Kempen werd de traditionele, op zelfvoorziening georiënteerde landbouw onder andere 

aangevuld door seizoensarbeid in Holland of handelspraktijken buiten de eigen streek.8  

De pijlers van de door Vanhaute beschreven overlevingsstructuur (zie hierboven) werden in de ruime 

19de eeuw ontmanteld. De demografie veranderde fundamenteel, met een grotere bevolkingsdichtheid 

en een verjonging van de samenleving als gevolg. De gemene gronden werden bedreigd door 

privatisering. Investeerders van buiten de regio waren steeds meer actief. Zij hadden veel van de gronden 

in handen en jaagden de pachtprijzen de hoogte in. Het had als resultaat dat veel van het 

landbouwoverschot en kapitaal de Kempen verliet. Terugval van zelfstandige boeren betekent dat steeds 

meer Kempenaren aan income pooling deden.9 Dat vormde de laatste strategie om emigratie naar de 

stad te vermijden. De loonafhankelijkheid ging gepaard met zeer lage lonen. Pas tegen de laatste jaren 

van de 19de eeuw behaalde het dagloon het bestaansminimum, rond die tijd ontstond er een volledig 

geproletariseerde bevolkingsgroep in de Kempen.10 De huishoudens verloren door proletarisering 

grotendeels hun felbegeerde autonomie.11 Tussen 1750 en 1850 kende de regio zowel een grote toename 

van het aantal armen als een toenemende polarisatie. Maar de landbouwsector speelde een stabiliserende 

rol voor het arbeidsoverschot en de groeiende proletarisering. De toegenomen voedingsbehoefte werd 

voldaan door een intensiveringsproces.12 In de late 19de eeuw waren de eerste tekenen van 

industrialisering in de regio zichtbaar. Geografe Astrid De Wachter schrijft er het volgende over: 13 

Vanaf het einde van de 19 de eeuw vestigden zich enkele vervuilende industrieën in de Kempen, 

en werd de overgang naar een ‘industrialised rural region’ ingezet, maar aanvankelijk bleef het 

industriële karakter erg beperkt. De industrialisering was extern bepaald en leidde niet tot een 

noemenswaardige opkomst van belangrijke stedelijke kernen (wel wat inwoners betreft, maar 

niet qua stedelijke voorzieningen). 

De steden in de buurt die konden dienen als marktplaats of waar kleermakers aanwezig waren, waren 

dun bezaaid in de Limburgse Kempen.  De enige twee marktsteden waren Bree in het noorden en Hasselt 

in het zuiden. Grotere centra zijn even buiten de regio te vinden, zoals Maastricht in het zuidoosten, 

                                                      
7 Zie Vanhaute, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland’, 28-49. 
8 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem analyse, 233. 
9 Vanhaute, Heiboeren, 314-317. 
10 Een niveau dat sinds midden 18de eeuw niet meer behaald was. Het betere loon betekent nog niet meteen in 

verbetering in levensstandaard. De tien jaar voor de Eerste wereldoorlog werd het stijgende loon beperkt door de 

vele periodes van werkloosheid. 
11 Vanhaute, Heiboeren, 252-253. 
12 Vanhaute, Heiboeren, 144, 302. 
13 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem analyse, 263. 
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Roermond in het noordoosten, Eindhoven in het Noordwesten en Luik in het Zuiden.14 Voor de provincie 

Antwerpen spreekt het voor zich dat Antwerpen de belangrijkste markstad vormt. Ook Mechelen, Lier, 

Aarschot en Diest waren belangrijke steden. Herentals, Turnhout, Geel en in mindere mate Balen 

vormden markten binnen Antwerpen vanwege hun gunstige ligging.15  

Hoewel de regio van de Kempen een geografisch geheel vormt, was en is ze politiek verdeeld. In de 18de 

eeuw behoorden de westelijke gebieden tot het hertogdom Brabant en de oostelijke Kempen, op een 

paar uitzonderlijke plaatsen na, tot het graafschap Loon, deel van het prinsbisdom Luik. Het hertogdom 

Brabant maakte deel uit van de Oostenrijkse Nederlanden, maar het prinsbisdom Luik vormde een eigen 

politieke entiteit als soevereine staat binnen het Heilig Roomse Rijk. De institutionele context verschilde 

dus sterk, dit had effect op de regelgeving maar had ook economisch belang. In 1794 werden zowel de 

Zuidelijke Nederlanden als het prinsbisdom ingelijfd in het revolutionaire Frankrijk en maken ze dus 

deel uit van een en dezelfde staat. Bij de Franse annexatie werd de onderverdeling behouden maar 

werden andere namen ingevoerd, namelijk: het departement Twee Neten en het departement Nedermaas. 

Tijdens de Nederlandse periode bleven de grenzen min of meer behouden en ze kregen hun hedendaagse 

namen: Antwerpen en Limburg (1815). Het duurt tot 1839 eer de provincie Limburg de huidige vorm 

aannam, na het afstaan van de noordelijke en oostelijke gebieden aan Nederland.  

2. Kern periferie relaties 

De Kempen hebben de reputatie achtergesteld en in zichzelf gekeerd te zijn. Vliebergh schrijft in zijn 

boek uit 1906 over de Kempen in de honderd jaar die hem voorafgingen, voornamelijk gebaseerd op 

gesprekken met oude Kempenaars. Hij uit zich als romanticus door zijn beschrijving van het Kempische 

karakter. Hij stelt dat de Kempenaar amper veranderde in de 19de eeuw, hoewel het uitzicht van de 

Kempen dat wel deed. Zijn zeden en gewoonten bleven hetzelfde: gastvrij, oprecht, moedig, zuinig, 

innovatief gebruik makend van de onvruchtbare aarde, maar bovenal op zichzelf gericht. Het landschap 

van de Kempen veranderde door transport en nijverheid die opkwam in de Noordelijke delen en de 

toeristen die de omgeving rond Antwerpen begonnen in te nemen. Maar dit had geen effect op het 

robuuste karakter van de Kempenaar.16 De oorzaak van dit harde en simpele karakter zocht men in de 

levensomstandigheden. Door veel historici is het leven in de Kempen beschreven als zwaar en armoedig. 

Zo beschrijft R. Knaepen de landbouw als precair en marginaal door slechte weersomstandigheden en 

oorlogsperikelen.17  

Maar is de regio daarom perifeer? Het model kern-periferie-semiperiferie komen van de wereld-

systeem-theorie van Wallerstein.18 De kernstaten zijn het meest economisch ontwikkeld en het hoogst 

technologisch. De perifere gebieden worden via kapitalisme door de kernstaten gedomineerd. Ze leveren 

grondstoffen en goedkope arbeidskracht. De semiperiferie zit er tussenin en zijn vaak in ontwikkeling 

of in verval. De drie gebieden zitten in een systeem van arbeidsdeling. De Wachter past deze toe op 

regionale geografie in tegenstelling tot wereldgeografie. Binnen staten zijn ook kern-periferierelaties 

                                                      
14 Luc Indesteege, ‘Streekdrachten in de provincie Limburg’, in: Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze 

gewesten (Gent, 1994) 217-254, aldaar 234. 
15 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse. 
16 Emiel Vliebergh, De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19de eeuw (Brussel, 1906) 28-29. 
17 Roger Knaepen, Kempische heidorpen tussen Dommel en Neten. Historische geografie van het 

ontginningswezen, de pleinconfiguraties en sociaal-economische ontwikkelingen (met atlas) (Gent, 1994) 

(onuitgegeven doctoraatsverhandeling). 
18 Immanuel Wallerstein, World-system analysis: an introduction (Durham en Londen, 2004) 28-30. 
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aan de gang. Deze zijn beïnvloed door de relatieve positie van de staat.19 Vanhaute ziet de periferisering 

van de Kempen niet als gevolg van achterlijke of conservatieve mentaliteit maar als gevolg van de 

economische ontwikkelingen die in heel Noordwest-Europa voelbaar waren.20  

Vanaf de 16de eeuw behoorden de Zuidelijke Nederlanden tot het kapitalistische wereldsysteem. Ze 

behoorden tot de kern van de wereldeconomie van die tijd. De Kempen waren semiperifeer binnen de 

Zuidelijke Nederlanden. Door de Tachtigjarige oorlog werden de Zuidelijke Nederlanden semiperiferie 

en plooiden de Kempen op zichzelf terug. Doorheen de 17de, 18de en 19de eeuw was de regio in zichzelf 

gekeerd. De oostelijke Kempen worden zelfs beschreven als een autarkische rurale regio met vooral 

interne relaties en geen kernen en de westelijke Kempen als rurale regio met in zichzelf gekeerde 

marktvlekken. Dit omdat de oostelijke Kempen minder bereikbare marktplaatsen hadden. In de 20ste 

eeuw werd België als industriële staat opnieuw een kerngebied. De Kempen werden mee uit de periferie 

geheven.21 

3. De vier gekozen regio’s 

Binnen de Limburgse Kempen en binnen de Antwerpse Kempen heb ik twee casestudy’s gekozen: 

Hamont, Beringen, Arendonk en Kalmthout. De regio rond de huidige gemeente Hamont-Achel is 

interessant omdat ze zich in de marge van de Kempen bevond. Slecht verbonden in westelijke en 

zuidelijke richting, legden ze zich toe op de teutenhandel. In de 16de eeuw was Hamont een centrale stad 

in de Noordelijke Kempen, maar doorging daarna een proces van periferisering.22 Als extra inkomst 

naast de magere landbouwopbrengsten ontstond er een welvarende ambulante handel, beter bekend als 

de teutenhandel.23 Teuten waren zeer divers maar het algemeen profiel van een teut is het volgende: De 

teut was actief (beoefende zijn vaardigheid of kocht en verkocht zijn waren) buiten zijn woonplaats. Het 

ging om geldhandel en geen ruilhandel, waarvan veel op krediet. Hij was zelfstandige of zat in een 

kleine compagnie en maakte doorgaans niet zijn eigen waren. Hij trok rond van huis tot huis door het 

platteland. Iedere teut of compagnie had zijn eigen streek, doorgaans in Nederland en Duitsland maar 

ook in de Ardennen, Lotharingen en Denemarken. De belangrijkste soorten teuten waren de koperteuten, 

textielteuten en snijders.24 Snijders, ook wel lubbers genoemd, specialiseerden zich in het castreren van 

vee. 25  

De aanwezigheid van de teuten had een zichtbaar effect op de lokale economie, zoals af te leiden is uit 

de bevolkingstelling van het jaar 1796. Er was een relatief grote textielsector in de regio. Hamont 

fungeerde als verzorgend centrum. Het dorp stond bekend om zijn horlogemakers, er waren er in die tijd 

vier aanwezig. In Hamont bevond zich ook de enige bakker in de regio.26 De terugval van het aantal 

                                                      
19 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse, 56. 
20 Vanhaute, Heiboeren, 317. 
21 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse, 73, 234, 238. 
22 Slegten,’Overleven op zandgrond. Deel 1’, 165; Alberts, Geschiedenis van beide Limburgen, 39; Jean-Marie 

Duvosquel, Hervé Hasquin, en Raymond Van Uytven. Gemeenten van België: geschiedkundig en administratief-

geografisch woordenboek. (Brussel, 1980) 340-341. 
23 Jozef Mertens, Handel en wandel van de teuten in Duitse gewesten (Lommel, 1995). 
24 Vliebergh heeft het ook over ‘haarteuten’, deze Lommelse pruikenmakers zouden tot in Amerika geraakten met 

hun lucratief handeltje. Lijkt me een sterk verhaal. Vliebergh, De landelijke bevolking der Kempen, 33. 
25 Luk Van de Sijpe, ‘De teuten. Noord-Limburgse retourmigranten en hun erfgoed’, Tijd-Schrift, 2 (2012) 26-29, 

aldaar 27. 
26 Brood was zeer duur omdat men vooral boekweit verbouwde, niet geschikt voor het bakken van brood. Tarwe 

moest ingevoerd worden. 
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teuten werd ingezet in de eerste helft van de 19de eeuw. De grootste oorzaak hiervan was het scherper 

trekken van de grenzen tussen de opkomende natiestaten. De teuten werden verplicht zich te vestigen in 

hun afzetgebied of terug te keren naar het thuisland. De handel en nijverheid veranderde in de loop 19de 

eeuw zo grondig dat er geen plek meer was voor ambulante handel.27 Hoewel Hamont in 1896 slechts 

912 inwoners telde en de status van stad verloor, was het in 1910 weer aangegroeid tot 3278 inwoners. 

Onder andere het grensstation van de IJzeren Rijn en de sigarennijverheid gaven Hamont terug de positie 

als stad.28 

De andere casestudy in de oostelijke Kempen is de stad Beringen en omgeving. Deze gemeente ligt aan 

de andere kant van de Limburgse Kempen op de grens met de Zuiderkempen. Institutioneel bestond 

Beringen voor de Franse tijd uit enerzijds de binnenstad, deze was een vrijheid onder het Luiks 

stadsrecht en anderzijds de buitenstad of buiting, een onderdeel van het Graafschap Loon. In de 13de tot 

15de eeuw was de stad een bloeiend handelscentrum met textielnijverheid. We weten dat in de 16de eeuw 

nog jaarmarkten georganiseerd werden. Maar Beringen verviel, net als Hamont, tot landbouwdorp in de 

komende eeuwen. In 1800 waren er nog slechts 898 inwoners. Vanaf de Franse tijd werd Beringen de 

hoofdplaats van het gelijknamig kanton en kreeg het enkele administratieve taken. Op het einde van de 

19de eeuw waren er ijzermijnen en lag de stad ideaal op het kruispunt van de spoorwegen tussen Koersel 

en Diest en tussen Leopoldsburg en Hasselt. Het bleef echter een marginaal gebied. In 1910 had het dorp 

1809 inwoners. Het is pas na 1950 dankzij de steenkoolmijnen, dat Beringen terug een stad kan genoemd 

worden, momenteel de derde grootste in Limburg.29  

In de Antwerpse Kempen werd gekozen voor de gemeente Arendonk (en het aanpalende Weelde). Het 

ligt in de buurt van Turnhout en tegen de grens met Nederland. Het lag aan het kruispunt tussen twee 

belangrijke verkeersassen: van Antwerpen naar Duitsland en van Luik naar Holland. De regio rond 

Turnhout was sterk agrarisch maar kende vanaf de 15de eeuw textielnijverheid om de karige inkomsten 

uit de landbouw aan te vullen.30 Vanaf dan bestond er een tijkweverij, later trad er een lokale specialisatie 

op: wolverwerking in en rond Arendonk en de linnenweverij en vlasverwerking in de regio van Poppel 

en Weelde opkomen. Deze werden in de 18de eeuw proto-industrieel. Als wolverwerking deed men aan 

kousenweverij, spinnenrij en lakenweverij. Arendonk stond bekend voor het maken van kousen. Op het 

hoogtepunt (1810) was 60% van de actieve bevolking betrokken bij de nijverheid. In 1800 had de 

gemeente 2482 inwoners, het was een regionaal handelscentrum.31. In het derde kwart van de 19de eeuw 

verween de wolverwerking bijna volledig uit de regio.32 Andere nijverheden namen in de late 19de eeuw 

de plaats in: de sigarenindustrie en een dynamietfabriek. In 1900 had Arendonk ongeveer 5000 

inwoners, van wie ondertussen velen loonafhankelijk waren.33 

Kalmthout, de tweede casestudy binnen de Westelijke Kempen, ligt net boven Antwerpen en is nu een 

buitenwijk van de stad. De regio Kalmthout-Essen-Wuustwezel was in vergelijking met de rest van de 

Kempen dichtbevolkt. Het kende geen nijverheid, maar wel grote ontginningen van de heide en van de 

veenmoerassen, onder andere dankzij de abdij van Tongerlo en de inspanningen van Maria Theresia van 

                                                      
Astrid Slegten, ‘Overleven op zandgrond: een onderzoek naar beroepsstructuur in de Noord-Limburgse Kempen 

op het einde van de 18de eeuw’ derde deel, Het Liller Heem (2010) 61-75, aldaar 66. 
27 Mertens, Handel en wandel, 317-320.  Onder andere door het opkomen van detailhandel als leefbaar fenomeen 

in de dorpen en de verbeterde infrastructuur. 
28 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 341. 
29 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 93-94. 
30 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 47. 
31 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse, 230. 
32 Vanhaute, ‘Wolverwerking’, 32-35. 
33 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 48. 
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Oostenrijk.34 Het lag in de invloedssfeer van Antwerpen en had daarom een markt om het surplus aan 

gewassen te verkopen.35 In de 19de eeuw kende Kalmthout een grote groei in bevolkingsaantallen: van 

1347 naar 5015 inwoners.36 De spoorverbinding Antwerpen-Rotterdam door de gemeente in 1854 

zorgde voor intenser contact met de stad. Heel wat Antwerpenaren werden aangetrokken door de natuur 

en de frisse lucht en het toerisme in de gemeente begon. De deelgemeente Heide kende naast 

dagjestoeristen een grote groep immigranten uit de stad.37 In het begin van de 20ste eeuw was Heide een 

toeristisch centrum met onder andere een grote aanwezigheid van Joodse groepen uit Antwerpen en 

Amsterdam.38 

 

                                                      
34 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 1261-1262. 
35 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse, 229. 
36 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 452. 
37 Duvosquel, Hasquin, en Van Uytven. Gemeenten Van België, 254-255. 
38 Marleen Van Landeghem, Het Joodse verleden van Kalmthout (Kalmthout, 2002) 3-5.  
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5. Corpus 

In dit hoofdstuk schets ik aan de hand van de hierboven besproken staten van goed een beeld van de 

consumptie van kleding in de Kempen. Enerzijds is dat het bezit: de hoeveelheid kleding en de aard van 

die kleding, anderzijds het verkrijgen van kleding: productie en distributie. Deze breng ik in verband 

met de debatten in de literatuur. 

1. Kledingbezit 

1. De aanwezigheid van kleding in de staten van goed 

Zoals in het hoofdstuk bronnen en methoden reeds is aangehaald, verschilde de manier waarop 

notarissen en schepenbanken inventarissen opstellen sterk. Bij de inventarisatie van kledingbezit is het 

niet anders. Sommigen hechten veel belang aan kleding. Ze beschrijven kleur, ouderdom en waarde van 

elk afzonderlijk kledingstuk. Anderen noteren geen details maar schrijven dat de kleding van de 

overledene in een bepaalde kamer ligt en hoeveel deze  waard is. Er is ook een grote categorie staten die 

niet bruikbaar zijn voor dit onderzoek vanwege hun gebrek aan informatie over kledingbezit. Ten eerste 

zijn er 52 staten van goed die geen enkele vermelding maken van kleding, dat is 34% van de verzamelde 

staten. Velen hiervan zijn weinig gedetailleerde staten. Ze geven bijvoorbeeld alleen de totale waarde 

van een kamer in het huis, in plaats van de kamer te beschrijven. Het komt ook voor dat ze de hele 

inboedel samenvatten in één regel, om daarna dieper in te gaan op een categorie die ze wel belangrijk 

vinden, bijvoorbeeld vee, landbouwgerief of schulden. Een aantal van deze staten verschillen niet veel 

van diegene die wel kleding vermelden. Ze lijken kleding volledig over het hoofd te zien. Ten tweede 

zijn er 6 staten die geen informatie over de kleding geven, noch de hoeveelheid, noch aan wie de kleding 

toebehoorde, noch de waarde. Meestal verschillen ze enkel van diegene die bestaan uit ‘kleding van de 

overledene’ doordat ze de kleding groeperen met bijvoorbeeld het huislinnen of doordat de inventaris 

zonder waardes werd opgesteld, waardoor we zowel het aantal en de aard van de kledingstukken missen, 

als de waarde van die kleding. Ten slotte vermelden 7 boedels wel kleding in het kader van een kleding- 

en textielwinkel, maar niet de persoonlijke kleding. Ze zeggen dus niets over kledingbezit maar wel iets 

over kledingdistributie en komen in die hoedanigheid aan bod in dit hoofdstuk. Deze drie categorieën 

van boedels zonder informatie over kleding vormen 42% van het bronnencorpus. 

Als we kijken naar de chronologische, regionale en sociale verspreiding van deze onbruikbare staten, 

merken we het volgende op. Vooral in 1750 en 1900 is het aandeel onbruikbare boedels groot: 

respectievelijk 60% en 62%. In de steekproef van 1850 is het aandeel slechts 25%. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met de gewoonten van de notarissen. In Beringen en Kalmthout zijn er meer en 

in Hamont en Arendonk minder onbruikbare staten dan gemiddeld. Maar de verschillen zijn niet heel 

groot. Het voorkomen van staten die geen informatie over kleding geven is groter bij de twee groepen 

arbeiders met eigendom en lager bij de eigenaars en boeren met eigendom. Het komt vaker voor bij 

overleden mannen dan bij overleden vrouwen. Dit kan liggen aan een hoger belang van kleding voor 

vrouwen, maar het kan ook een toevalstreffer zijn.  

Naast de meerderheid van inventarissen, die op een oppervlakkige manier kleding weergeven worden, 

zijn er ook enkele zeer kwaliteitsvolle. In 20 van deze inventarissen kan het kledingbezit van één persoon 

teruggevonden worden. De kledingstukken zijn gespecifieerd als zijnde bedoeld voor één gender, vaak 

de overledene. Met de stukken kan een volledige outfit samengesteld worden. 15 boedels gaan verder 

dan dat en beschrijven de volledige garderobe van een persoon en nog extra kledingstukken, van de nog 
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levende echtgenoot of de kinderen bijvoorbeeld. Soms beschrijven ze het volledige bezit van meerdere 

personen, soms gaat het over slechts één extra kledingstuk. Deze kwaliteitsvolle staten maken 23% van 

alle staten uit. De boedels zullen gebruikt worden wanneer we het kledingbezit van individuen zullen 

bekijken, verder in het hoofdstuk. 

Ook het voorkomen van deze staten kunnen we vergelijken volgens de terugkerende categorieën. In de 

steekproef van 1900, komt slechts één kwaliteitsvolle boedel voor (3%). Het gebrek aan aandacht voor 

kleding rond 1900, zal later nog aan bod komen. In 1750 vormen ze slechts 15%, naar analogie van het 

hoge aantal onbruikbare boedels hierboven. De verschillen tussen regio’s zijn miniem. De sociale groep 

met het hoogst aandeel kwalitatieve staten is de onbekende groep: 50%. De sociale groepen met 

eigendom bevatten meer kwaliteitsvolle staten, dan de groepen zonder. Gender lijkt geen rol te spelen, 

maar gehuwd zijn wel. De helft van alle ongetrouwde overledenen, lieten een gedetailleerde staat na. 

De verklaring hiervoor is dat zij geen echtgenoot of kinderen hadden die de kleding konden gebruiken 

tussen hun dood en het opmaken van de inventaris.  

1. De hoeveelheid kleding 

In de meeste gevallen weten we niet de exacte hoeveelheid kledingstukken een huishouden had. Omdat 

men spreekt over ‘hemden’ of ‘alle mutsen’ zonder te specifiëren hoeveel. Door de staten van goed te 

filteren op basis van hun gebruik van specifieke aantallen kledingstukken, blijven er nog 34 over. 

Daarnaast waren 14 boedels bijna volledig. Hier ging het slechts over twee of drie stukken waarvan niet 

werd gespecifieerd hoeveel er lagen. In dat geval gaf ik een schatting op basis van de gewoonlijke 

hoeveelheden. Deze zullen dus een kleine foutenmarge hebben. De inventarissen zijn ongelijk verdeeld 

over de steekproeven. In 1900 komen er maar twee voor, dat is slechts 5%. Het gemiddeld aantal 

kledingstukken in deze 48 staten is 45,3 stuks. De variatie is zeer groot, daarom gebruik ik enkel die 

inventarissen waarvan we weten dat de volledige garderobe van één persoon benoemt werd. Deze 20 

staten, in het vorige hoofdstuk gedefinieerd, zijn nog minder evenredig verdeeld over de steekproeven. 

Geen enkel stamt uit de steekproef van 1900 en slechts één uit 1700. Als we in deze staten het aantal 

kledingstukken tellen en schattingen doen, dan kunnen we voor de steekproeven 1750, 1800 en 1850 

zien dat het gemiddeld aantal kledingstukken toenam. De steekproeven hadden gemiddeld 

respectievelijk 31, 54 en 75 stuks. Dit betekent dat individuen in latere steekproeven meer kleding 

bezaten op het einde van hun leven.  

Maar omdat slechts een klein aantal van de staten kunnen gebruikt worden, de ongelijkheid in kwaliteit 

en verdeling over de categorieën binnen deze staten nog steeds zeer groot zijn, vul ik deze methode aan 

met een andere berekening. Een proxy voor de hoeveelheid kleding is het aantal regels dat aan kleding 

wordt besteed. Het is ook per regel dat we vaak de waarde van de kleding weten. Gemiddeld zijn in de 

boedels 5,7 regels besteed aan het beschrijven van de kleding. In grafiek 1 is de verdeling van aantal 

regels met kleding te zien. 

De grafiek toont hoe een groot aandeel geen enkele regel aan kleding besteedde.1 Deze 58 boedels zijn 

deel van de ‘onbruikbare’ boedels. Anderen gebruiken één of twee regels. In de meeste gevallen staat er 

‘kleding’ of een enkel item. De restgroep kent een grote diversiteit: van 3 tot 69 regels. Dat kleding vier 

regels inneemt komt wel 13 keer voor. Vaak zijn dat boedels opgemaakt door notarissen die zeer veel 

op één regel schreven. Het resultaat is een compacte alinea die alle kleding beschrijft. De 65 boedels 

zonder informatie over kleding zullen niet meegenomen worden in het vervolg van de analyse. Ze zijn 

wel weer aanwezig in het hoofdstuk over kledingproductie. Wanneer we de groep zogenaamd onnuttige 

                                                      
1 In het geval van een kledingwinkel besteedden ze geen regels aan het persoonlijk kledingbezit, wel aan kleding 

die verkocht werd. 
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boedels weglaten, is het gemiddeld aantal regels dat aan kleding besteed wordt: 9,66 regels. Met een 

standaardafwijking van 12,71.  

 

In tabel 3 is de verdeling van het aantal regels met kleding tussen steekproef, regio en sociale groepen 

te zien. In de zeer gevarieerde gemiddelden zien we het effect van enkele abnormale bronnen, die 

bijzonder veel aandacht besteden aan de kleding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vrouwen met een hoge 

sociale status, zie het gemiddelde aantal voor de eigenaars. In deze gevallen is de gehele boedel een stuk 

langer dan gemiddeld. Acht staten kunnen beschouwd worden als een uitzondering, omdat meer dan 20 

regels over kleding gaan. Vier zijn uit de steekproef van 1700, vier uit de steekproef van 1850. Drie van 

de staten van eigenaars en drie van de geschoolde arbeiders behoren tot deze uitzonderingen. Deze 

uitzonderlijk lange boedels vervormen het beeld, daarom bekijk ik de medianen om een tendens te zien. 

Als we de medianen bekijken dan zien we dat de verschillen tussen sociale groepen en regio’s niet even 

groot zijn als de verschillen tussen de steekproeven. Deze evolutie doorheen de steekproeven gaat van 

18 regels naar 4,5 regels. Het contrast is het scherpst tussen 1700 en 1750. Tussen 1850 en 1900 

verandert er weinig. Deze tendensen zijn in meer of mindere mate te zien in elke regio. Kalmthout vormt 

hier een uitzondering op, daar zullen we in het volgend hoofdstuk nog dieper op in gaan. In de sociale 

groepen is te zien hoe er bij overleden landbouwers net iets minder regels aan kleding besteed werd dan 

gemiddeld. 

Wat betekent het aantal regels dat aan kleding werd besteed? Het zegt niet veel over het eigenlijke bezit 

van de huishoudens. Het zegt wel iets over het belang van kleding voor overerving. Hoeveel tijd 

besteedden de notarissen of schepenbanken aan het noteren van de kledingstukken? De daling van het 

aantal regels per steekproef betekent dat men minder lang stilstond bij de kleding van een overleden 

persoon. Een mogelijke verklaring was dat de andere categorieën: huisraad, meubels, vee,… toenamen 

in aantal en in waarde. Daardoor verloor kleding aan belang. Kleding was altijd aanwezig, maar de 

andere zaken in het huis groeiden op een sneller tempo dan de kleding. Dat was waarschijnlijk ook het 

geval bij de landbouwers, bij wie hun landbouwgerief, vee en oogst cruciaal was. Hierdoor werd minder 

tijd aan kleding besteed. Een andere verklaring is dat kleding minder waardevol werd als 

tweedehandsproduct. In 1700 was kleding iets dat kon doorverkocht worden voor een bepaalde waarde, 

maar in 1900 was dat minder winstgevend. Mijn hypothese is dat het beide uitingen zijn van een 
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consumptierevolutie zoals beschreven door McKendrick.2 Het consumeren van allerhande goederen 

nam toe enerzijds. Anderzijds werden de consumptiegoederen, in dit geval kleding sneller afgedankt. 

De verandering is vooral te zien in de 18de eeuw. Het verschil tussen de steekproef van 1700 en de 

steekproef van 1900 is bijzonder groot.  

 
Aantal staten: 88 

Sociale groepen 

en steekproeven 

Gemiddeld 

aantal regels 

kleding 

Mediaan 

Eigenaars 18,18 7 

Landbouwers 

met vastgoed 
6,43 5,5 

Specialisten 11,74 8 

Landbouwers zonder 

vastgoed 
5,00 4 

Arbeiders zonder 

vastgoed 
7,73 6 

Arbeiders met 

vastgoed 
14,50 6,5 

1700 17,38 18 

1750 6,00 8 

1800 7,44 6 

1850 11,37 4,5 

1900 4,81 4,5 

ALGEMEEN  9,66 6 

  

 

2. De waarde van het kledingbezit 

De totale waarde van het kledingbezit van de huishoudens is makkelijker te achterhalen dan de 

hoeveelheid kledingstukken. Wanneer er staat ‘kleding van de overledenen’ dan weten we niet hoeveel 

kleding er was, maar wel, in de meerderheid van de gevallen, de waarde van die kleding. Deze waarden 

heb ik omgezet in gram zilver, zoals bij methoden beschreven. Om te kunnen vergelijken tussen periodes 

is het omzetten in zilver niet voldoende. Het werd duidelijk dat de waarde van zilver daalde in de twee 

eeuwen. Om een evolutie te kunnen aanduiden moeten we de waarde van de kleding delen door de totale 

waarde van de inboedel, schulden niet inbegrepen.  

In Tabel 4 zijn er opnieuw veel uitschieters die het gemiddelde van een categorie kunnen vervormen. 

Een voorbeeld zijn reizigers van wie enkel de koffers zijn beschreven. Deze bestonden vooral uit kleding 

en beïnvloeden het gemiddelde te veel. Het effect hiervan is vooral te zien bij de arbeiders zonder 

eigendom. Waarbij deze een grote groep en daarom de mediaan uitzonderlijk hoog maakt. Gemiddeld 

bestaat 7,7% van de waarde van een inboedel uit kleding, de mediaan bedraagt 3,0%. Opnieuw is de 

tendens in de tijd de meest pertinente. Er zijn weinig verschillen tussen de regio’s. Binnen de sociale 

groepen zien we een mindere aandacht voor kleding bij de twee groepen landbouwers. In tegenstelling 

                                                      
2 Mckendrick, ‘Introduction’. 

 

Tabel 3: Aantal regels met kleding  

Regio’s en 

steekproeven 

Gemiddeld 

aantal regels 

kleding  

Mediaan  

Beringen 12,06 6 

1800 7,83 6 

1850 21,33 4,5 

1900 4,67 6 

Hamont 9,74 4 

1800 7,57 5 

1850 17,00 5 

1900 2,60 1 

Arendonk 9,64 5 

1700 19,29 20 

1800 6,38 4,5 

1850 7,50 5 

1900 5,75 4,5 

Kalmthout 8,15 8 

1700 15,17 15,5 

1750 8,33 8 

1800 8,75 9,5 

1850 3,78 4 

1900 6,75 6,5 
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tot de tabel over de hoeveelheid kleding, ligt de groep eigenaars onder de algemene mediaan. Dit is te 

verklaren door het feit dat ze heel veel dure zaken bezitten.3 Hier zien we voor het eerst ook een 

opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. De mediaan van de relatieve waarde van de kleding bij 

overleden vrouwen is 11% hoger dan bij mannen. Het blijkt dat kleding een belangrijker deel vormde 

van de erfenis van een vrouw. 

ten opzichte van waarde inboedel 

Sociale groepen 

en 

steekproeven 

Gemiddelde 

relatieve waarde 

van kleding  

Mediaan 

Eigenaars 0,034 0,014 

Landbouwers 

met vastgoed 
0,038 0,023 

Specialisten 0,084 0,034 

Landbouwers 

zonder vastgoed 
0,042 0,021 

Arbeiders 

zonder vastgoed 
0,187 0,130 

Arbeiders met 

vastgoed 
0,148 0,080 

Mannen 0,068 0,022 

Vrouwen 0,085 0,033 

1700 0,091 0,079 

1750 0,052 0,030 

1800 0,117 0,042 

1850 0,063 0,023 

1900 0,052 0,011 

ALGEMEEN  0,077 0,030 

 

 

In elke regio buiten Kalmthout zien we een constante vermindering van de relatieve waarde van de 

kleding. Omdat Kalmthout de enige regio is met data uit 1750, vertekent dit ook de verschillen tussen 

de gehele steekproeven. Als we 1750 weglaten is de daling hier wel constant. De hoge waarden voor 

1800 in Beringen en Hamont betekenen dat de daling van de waarde er later gebeurde dan in Antwerpen, 

waar die hoge waarde in de 18de eeuw genoteerd werden en al een grote daling hadden meegemaakt 

tegen 1800. De uitzonderlijke evolutie in Kalmthout kan verklaard worden door de sterke invloed van 

de stad en de immigranten die er komen vanaf de 19de eeuw, zoals beschreven in het hoofdstuk 

historische context. Van 1700 tot 1800 is deze tendens zeer gelijkaardig aan Arendonk, maar daarna 

liggen de waarden hoger dan in de andere regio’s. De invloed van de stad zorgt er dus voor dat de 

relatieve consumptie van kleding hoger ligt dan bij afwezigheid van die invloed. De daling van de 

relatieve waarde van kleding sluit aan bij de hypothese uit het vorige hoofdstuk.  

 

                                                      
3 De absolute waarde van de kleding van eigenaars ligt wel hoger dan het gemiddelde: 814,75 gram zilver ten 

opzichte van het algemeen gemiddelde: 464,51 

 

    Tabel 4: Verhouding waarde kleding  

Regio’s en 

steekproeven 

Gemiddelde 

relatieve waarde 

van kleding 

Mediaan 

Beringen 0,102 0,021 

1800 0,253 0,235 

1850 0,048 0,017 

1900 0,006 0,003 

Hamont 0,089 0,026 

1800 0,173 0,130 

1850 0,086 0,031 

1900 0,009 0,005 

Arendonk 0,038 0,024 

1700 0,079 0,079 

1800 0,027 0,030 

1850 0,022 0,018 

1900 0,021 0,013 

Kalmthout 0,089 0,036 

1700 0,106 0,086 

1750 0,061 0,034 

1800 0,020 0,020 

1850 0,091 0,036 

1900 0,172 0,036 
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Ten eerste werd er meer geconsumeerd, waardoor kleding aan belang verliest.4 Ten tweede daalt de 

waarde van reeds gedragen kleding, doordat de kleding minder lang meeging, door een lagere 

duurzaamheid of door sneller veranderende mode. 

3. De beschrijving van de kledingstukken  

In de boedels komen 88 verschillende kledingstukken voor. In dit hoofdstuk bespreek ik de meest 

voorkomende kledingstukken, hun gebruik en hun verspreiding. De eerdergenoemde ‘kwaliteitsvolle 

boedels’ vormen hier de leidraad voor. Ik gebruik de 20 staten die de garderobe van één persoon 

opnemen als criterium voor welke kledingstukken aan bod komen en welke niet. In het algemeen werden 

stoffen en kleuren zelden gespecifieerd. Bijvoorbeeld van slechts 145 van de 943 stuks werd de kleur 

vermeld. De meerderheid was wit. Zwart en blauw kwamen ook zeer vaak voor. Een minderheid was 

kleurrijk. De tendens was dat de buitenkleding eerder donker was en de onderkleding eerder licht: 

meestal wit.  

Ik bekijk eerst de onderkleding en slaapkleding, dan de kleding die het onderlichaam bedekt, ten derde 

het bovenlichaam, ten vierde de bovenkleding, ten vijfde hoofddeksels, ten zesde schoenen en kousen 

en ten slotte accessoires en doeken. Voor de verklaring van stukken of stoffen, zie de begrippenlijst in 

bijlage. 

De belangrijkste onderkleding was het hemd. Het was met een grote voorsprong het meest voorkomende 

kledingstuk in de staten, in totaal waren er 1165 opgetekend. Gemiddeld had een gezin 9,91 hemden. 

Deze waren gemiddeld 10,5 gram zilver waard, dat was 2,3% van de waarde van het totale kledingbezit 

(464,5 gram zilver). Het onderhemd was het kledingstuk dat het dichtst bij het lichaam werd gedragen, 

tot de intrede van de onderbroek. Het vrouwen- en mannenhemd leek een klein verschil in vorm te 

hebben. Het werd gemaakt van katoen, linnen, percalle, flanel en striklinnen. Linnen kwam het meest 

voor. Er werden ook oude hemden of ongewassen hemden genoemd. Soms maakte men het onderscheid 

tussen ‘goede’ en ‘kwade’ exemplaren. Het onderhemd stond centraal in het idee van hygiëne in ruwweg 

de periode 1500 tot 1800. De groeiende aandacht voor hygiëne en linnen is een van de meest besproken 

onderwerpen in literatuur over consumptie en kleding in de 18de en 19de eeuw.5 Ter illustratie: Roche 

vergelijkt de verspreiding van linnen over de bevolking van Parijs met een internaliseringsproces. 

Hierbij werden eerst kraagjes en zakdoeken belangrijker en daarna werd ook ondergoed deel van de 

dagelijkse dracht van de meeste Parijzenaren. Als we kijken naar de evolutie van de hoeveelheid hemden 

in de staten van goed dan is deze bijna niet-bestaand. In 1700 kwamen al in 76% van de boedels met 

kleding hemden voor, dat veranderde weinig in de daaropvolgende steekproeven. Dat betekent dat reeds 

in 1700 deze zogenaamde internalisering was voltooid, dat is dus vroeger dan in de literatuur.  

                                                      
4 De totale waarde van de inboedel groeide ononderbroken doorheen de twee eeuwen: 

Steekproef:  Totale waarde inboedel: 

 1700     4284,13 

 1750     4816,84 

 1800     8596,10 

 1850   16485,81 

 1900   24225,48 
5 Onder andere: Sturtewagen, All together respectably dressed, 41; Ryckbosch, A consumer revolution under 

strain, 277; Roche, La culture des apparences, 149.  
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Naast hemden kwamen in 5 inventarissen onderbroeken voor.6 Deze waren allen uit de steekproef van 

1850 of 1900. Dat bevestigt de literatuur die zegt dat onderbroeken pas eind 19de eeuw gebruikt werden 

op het platteland.7 Ze waren meestal gemaakt van katoen. Het kan zijn dat ze een onderbroek soms een 

broek noemden, zeker bij vrouwenkleding. Dus waarschijnlijk waren er meer onderbroeken in de 

huishoudens dan we kunnen zien. Over het hemd en onder de bovenkleding, droegen zowel vrouwen 

als mannen de borstrok. Dit gebreide stuk gaf warmte in de winter en werd ook bij het slapen gedragen.8 

Het kwam voor onder vele namen: hemdrok, onderste, kamizool, ondervest, stuklijf en onderlijfje. Het 

werd ook beschreven als ‘mannenrok’. In de inventarissen van mannen werd het daarom regelmatig 

aangeduid met ‘rok’ wat verwarrend is. Borstrokken waren aanwezig in 26 staten, verspreid over alle 

steekproeven, sociale groepen en regio’s. Ze werden gemaakt van veel verschillende weefsels: baai, 

katoen, flanel, laken,… De drie soorten ondergoed werden ook gedragen om te slapen. De grens tussen 

kleding voor de nacht en de dag is onbepaald. Een gelijkaardige positie had de slaapmuts. Ondanks de 

naam droegen mannen ze ook doorheen de dag, eventueel onder een hoge hoed. Vrouwen droegen hun 

slaapmuts alleen wanneer ze sliepen. Sommige slaapmutsen zijn beschreven als ‘gestrikt’ de meeste als 

‘wit’ en enkelen als bont. Vannoppen en Geens stellen dat slaapmutsen meestal gemaakt werden uit 

gebreide wol of katoen met een gestreepte omslag.9  

Mannen bedekten de benen met een broek die tot aan de knieën of tot aan de voeten reikte. De culotte 

of kniebroek werd onder de knieën vastgebonden en gecombineerd met hoge kousen. De culotte kwam 

enkel voor in de steekproef van 1800 of eerder. De pantalon of lange broek kwam in elke steekproef 

terug. Meestal hadden de broeken een donkere kleur. Ze werden gemaakt van een grote variëteit stoffen, 

gemiddeld kostte een broek 18,8 gram zilver. Een enkele keer kwam een beenkap voor, om het 

onderbeen te beschermen. Vrouwen droegen een rok of een jurk. De tweedelige vrouwenkleding: een 

rok en een bovenstuk was algemeen gangbaar tot in de 19de eeuw wanneer de eendelige jurk weer 

opkwam. In werkelijkheid bestonden de twee naast elkaar. Meestal waren de rokken van katoen, zijde 

of wol. Eronder droeg men onderrokken, meerdere over elkaar om de koude te weren of om een 

wijduitstaande vorm te maken. Tussen de rok en de schort of tussen de rok en de onderrok droegen ze 

een ‘moederkenszak’ met een touwtje om de lenden. Deze zakken werden gemaakt van restjes katoen 

of linnen. Ze konden bereikt worden door een opening in de bovenste rok of door de rok op te heffen.10 

De zakken waren zeer goedkoop en kwamen daarom weinig voor in de boedels: slechts 3 keer, terwijl 

er 67 keer rokken werden opgetekend. Rokken waren gemiddeld 30,6 gram zilver waard. Rokken en 

kleden zijn van de meest kleurrijke kledingstukken. Vooral rood, blauw en groen komen veel voor. Het 

woord kleed kon voor heel veel dingen gebruikt worden. Daarom is het moeilijk te zeggen hoeveel 

jurken in de staten voorkwamen. Die kleden die duidelijk een jurk van een vrouw waren, waren 

doorgaans gemaakt van duur materiaal en behoorden toe aan vrouwen met een grote en dure garderobe. 

Schorten werden door alle vrouwen gedragen om te werken en om de rok te beschermen tegen slijtage. 

Men had een werkschort die vuil mocht worden en zeer veel slijtage onderging en een zondagse schort, 

deze was duurder en had een modieuze functie.11 We komen in 29 huishoudens schorten of 

                                                      
6 Korsetten kwamen niet voor in het persoonlijk kledingbezit, maar wel in de winkelinventarissen. Waarschijnlijk 

hadden vrouwen slechts één korset. Ook al was het niet duur: gemiddeld 6,2 gram zilver. 
7 Henri Vannoppen en Frans Geens, ‘Mannenkledij’ in: Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze gewesten 

(Gent, 1994) 63-101, aldaar 74. 
8 Vannoppen en Geens, ‘Mannenkledij’, 79. 
9 Vannoppen en Geens, ‘Mannenkledij’, 68. 
10 Geheugen Collectief vzw, BKRK Kleding op het Kempens platteland: onderzoeksrapport (Antwerpen, 2018) 

deel 3: Vrouwen, 11-13; Henri Vannoppen en Frans Geens, ‘Vrouwenkledij’, in: Henri Vannoppen ed., 

Streekdrachten in onze gewesten (Gent 1994) 101-149, aldaar 129-133. 
11 Geheugen Collectief vzw, BKRK Kleding op het Kempens platteland, deel 3: Vrouwen, 15. 
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‘voorschoten’ tegen. De grote verschillen in waarde volgden de verschillen in kwaliteit. Gemiddeld 

kostte een schort 10,8 gram zilver, met een standaardafwijking van 8,5 gram.  

Als bedekking van het bovenlichaam komen er maar twee kledingstukkenvoor: de kiel en de jak. De 

kiel droegen mannen om buiten te werken, voor formele gelegenheden en om hun kleding te 

beschermen. Het was een veelzijdig kledingstuk dat voor een zeer lange tijd in de mode was. Kielen 

kwamen in elke steekproef voor. Het was zeer wijd en had geen knopen maar een split van ongeveer 30 

cm op de borst.12 De enige kleur die werd vermeld was blauw. De jak was een simpele vrouwenblouse 

met lange mouwen. Ze sloten vooraan met knopen. Jakken waren kort of hadden een klein rokje aan de 

onderkant.13 Als de kleur werd gespecifieerd dan was dat wit. Kielen en jakken kwamen weinig voor in 

de staten: respectievelijk 12 en 16 keer. Dit is veel minder dan broeken en rokken. Waarschijnlijk werden 

deze minder vaak afgewisseld omdat nog twee lagen onder de kiel of de jak werd gedragen: het hemd 

en de borstrok. 

De kiel werd gebruikt als bovenkleding, maar er waren ook alternatieven: de frak, gilet, jas, vest en 

rijkostuum. De variëteit was groot en de voorbeelden kwamen slechts enkele keren in de inventarissen 

voor. Waarschijnlijk omdat men slechts één jas had, die gedragen werd wanneer men werd begraven. 

Bij vrouwen was er minder keuze. De meeste vrouwen droegen een omslagdoek rond de schouders of 

een kapmantel. Deze lange mantels waren van zwaar zwart laken, van kleurrijk licht katoen of zijde. 

Ook mannen droegen mantels. Overkleding ongeacht gender of vorm kwam 45 keer voor. Ze waren 

gemiddeld 47,6 gram zilver waard. Daarom vormen ze de duurste categorie kleding.  

Hoofddeksels waren even of meer gevarieerd als de overkleding. Mannen droegen mutsen, klakken en 

hoeden in verschillende materialen en vormen. Ze werden binnenshuis of in religieuze situaties afgezet. 

De Kempische streekdracht zoals beschreven door Indesteege dicteert dat de vrouwen door de week 

gekleurde katoenen mutsjes droegen en op zondag een witte pijpjesmuts. De pijpjesmuts of trekmuts 

was een uitvoerig versierde, brede muts met linten die tot halverwege de rug hingen en in een strik 

werden gelegd achteraan het hoofd.14 Vrouwen in de 19de eeuw bedekten altijd het hoofd met een hoed, 

een muts, een hoofddoek of een combinatie van die drie. In de staten kwamen trekmutsen voor maar 

ook zomerhoeden, kappen en cornetmutsen en verschillende vormen van sjaals die over het hoofd 

konden gedragen worden. Opnieuw waren mannen- en vrouwenhoofddeksels niet altijd te 

onderscheiden. We komen 81 keer hoofddeksels tegen, meestal ongespecificeerd. De kleuren waren wit, 

blauw en zwart.  

36 keer kwamen schoenen voor in de staten van goed. Soms ging het over botten, bottines, sloffen of 

laarzen. Ze werden samen met kleding bewaard. Verder weten we weinig over deze schoenen. Kousen 

kwamen vaker voor: 46 keer. (224 paar in totaal). Ze waren van zijde, katoen of wol met bijhorende 

prijsverschillen. De gemiddelde prijs was 8,2 gram zilver per paar. Als er een kleur vermeld werd, was 

dat altijd wit, blauw of zwart.  

De accessoires die voorkwamen waren vooral hoofddeksels en dingen die rond de hals werden gedragen. 

Daarnaast vinden we ook handschoenen, wanten en een moffel. Omslagdoeken en halsdoeken vormden 

een van de meest voorkomende kledingsoorten. Maar liefst 701 van de totale 3359 kledingstukken waren 

neusdoeken, halsdoeken, zakdoeken, foulards, dassen, falies, kraagjes of sjaals. Deze werden door zowel 

                                                      
12 Vannoppen en Geens, ‘Mannenkledij’, 81-86. 
13 Geheugen Collectief vzw, BKRK Kleding op het Kempens platteland, deel 3: Vrouwen 8-9. 
14 Vannoppen en Geens, ‘Vrouwenkledij’, 117; Indesteege, ‘Streekdrachten in de provincie Limburg’, 246. 
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vrouwen als mannen gedragen. Zakdoeken konden op twee dingen duiden. Grote neusdoeken of 

zakdoeken waren vierkante of driehoekige doeken die vrouwen rond de schouders droegen, uitlopend 

in een punt op de rug en de uiteindes vooraan vastgezet. Ze werden niet gebruikt om de neus in te snuiten 

maar om het bovenlichaam warm te houden. Omslagdoeken kwamen voor in wol, katoen, linnen, zijde 

en kant.15 Grote prijsverschillen in de inventarissen (van 0,7 gram zilver tot 67,5 gram) kwamen overeen 

met de verschillen in kwaliteit van het materiaal waaruit ze gemaakt werden. Kasjmier sjaals, die veel 

aandacht krijgen in de literatuur, werden niet op die manier genoemd in de boedels. We komen wel een 

enkele keer twee gekleurde wollen doeken tegen die zouden kunnen verwijzen naar de kasjmier sjaal 

maar dat is niet zeker.16 De meerderheid van de neusdoeken in de staten was van wit of zwart katoen of 

zijde. We komen ook een aantal sjaals tegen, deze waren gemaakt van linnen of wol. De falie is een 

specifiek soort sjaal die geassocieerd wordt met rouwkleding, maar het werd ook als gewone 

omslagdoek over het hoofd gedragen. In de boedels waren ze zwart en van zijde. 

Kleine zakdoeken werden door mannen rond de hals gebonden. Literatuur vertelt ons over deze 

halsdoeken dat ze wijdverspreid waren in de 18de en 19de eeuw. Plattelandsbewoners droegen vaak een 

felgekleurde zakdoek rond de nek, om zweet op te vangen. Ze worden ook wel Zwitserse neusdoeken 

genoemd. Deze zakdoeken werden bedrukt met allerlei prints, het gekende rood met witte 

bolletjespatroon was daar een van. Vaak was de zakdoek van een man het meest kleurrijke aan zijn 

verschijning.17 In twee boedels werd een rode zakdoek als dusdanig aangeduid. De boedel van Elias 

Roels uit 1900, vermeldde zeven ‘rode zakdoeken’.18 In andere staten staan ‘gekleurde zakdoeken’. Het 

is niet af te leiden of deze bedrukt waren. Elias bezat, net als veel andere boedels, ook 16 witte 

zakdoeken. De witte zakdoeken waren in de meerderheid. Deze konden ook gebruikt worden als 

accessoire of om de neus te snuiten. Foulards, halsdoeken uit zwart zijde, waren een voorloper van de 

huidige stropdas.19 In de staten kwamen beide voor, ongeacht periode. In de literatuur wordt niet 

gesproken over vrouwen die dergelijke kleine halsdoekjes droegen. Nochtans kwam ‘vrouwhalsdoek’ 

regelmatig voor in de boedelinventarissen. Deze waren kleurrijker dan de mannenhalsdoeken. Een 

voorbeeld was Francisca Leyssens, zij had onder andere ‘een katoene halsdoek met roode bloemen’ en 

‘een wolle violette halsdoek’.20 Het kan zijn dat het hier ging over de grotere omslagdoeken, over 

hoofddoeken of het betekent dat vrouwen ook kleinere doeken rond de hals knoopten. Ten slotte 

kwamen ook kragen voor. Deze stonden los van het hemd en werden zowel door vrouwen als mannen 

gedragen. Een keer werd het gespecifieerd als zijnde van tule.  

Dit was de volledige outfit van mannen en vrouwen in de Kempen van de 18de en 19de eeuw, zoals te 

zien in de staten van goed, met de inkleuring van de verschillende kledingstukken gebaseerd op 

streekdrachtenliteratuur. Vaak is er niet genoeg data om verschillen in tijd, regio en sociale positie te 

schetsen. Maar met uitzondering van onderbroeken en culottes waren er geen kledingstukken die enkel 

op een bepaalde plaats of in een bepaalde periode werden gedragen. Dat betekent dat evoluties in de 

mode traag verliepen en dat er weinig interregionale verschillen waren. Maar het betekent ook dat de 

staten van goed niet gedetailleerd genoeg kleding beschrijven om modeveranderingen en kleurgebruik 

te kunnen analyseren. 

                                                      
15 Vannoppen en Geens, ‘Vrouwenkledij’, 139-141. 
16 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 639 (LF Ceyssens, Beringen, 1850).  
17 Geheugen Collectief vzw, BKRK Kleding op het Kempens platteland deel 2: Mannen, 21. 
18 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 3375 (EH Misotten, Overpelt, 1849); RAH, Notariaat 

Limburg – Minutenregister, Blok 1, 681 (PAB Ceysens, Beringen, 1900). 
19 Geheugen Collectief vzw, BKRK Kleding op het Kempens platteland, deel 2: Mannen, 21-24. 
20 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 3374 (EH Misotten, Overpelt, 1848). 
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4. De waarde van kledingstukken 

Van 289 kledingbeschrijvingen weten we de hoeveelheid kledingstukken en de waarde. Zo kunnen we 

de waarde per kledingstuk berekenen. Om de waarde van een kledingstuk te analyseren, gebruik ik de 

hemden. Deze kwamen vaak genoeg voor in elke categorie om een gemiddelde te kunnen berekenen. In 

tabel 5 bereken ik de gemiddelde waarde van een hemd per steekproef. De gemiddelde waarde van een 

hemd daalde tussen de meeste steekproeven, maar groeide van 1750 tot 1800. Dit was omdat dan de 

overgang gebeurde tussen de gulden en de frank. De waarden zijn hier uitgedrukt in gram zilver, maar 

dat blijkt niet voldoende om doorheen de tijd te kunnen vergelijken. Daarom deel ik de gemiddelde 

waarde van het hemd door de gemiddelde waarde van de totale inboedel. Het resultaat is een duidelijke 

vermindering van de relatieve waarde van hemden van steekproef tot steekproef. Waarom daalde de 

prijs? Werd het gemaakt met minder duurzame materialen en technieken of veranderde er iets in de 

productie, zoals loonsverlaging of mechanisering die de prijs drukte?  

Tabel 5: Evolutie van de gemiddelde waarde van een hemd  

Steekproef 

Gemiddelde waarde 

van een hemd  

(in gram zilver) 

Totale waarde van een 

gemiddelde inboedel 

(in gram zilver) 

Waarde van hemd gedeeld 

door waarde van de inboedel 

1700 9,24 4284,13 0,0022 

1750 8,22 4816,84 0,0017 

1800 12,54 8596,10 0,0015 

1850 11,18 16485,81 0,0007 

1900 2,53 24225,48 0,0001 

Enkele keren werden kledingstukken beschreven als nieuw, oud, goed of slecht. De volgende tabel 

bekijkt wat de implicatie van deze termen was op de prijs van de kledingstukken. 

Tabel 6: Slechte, goede, oude en nieuwe kleding 

Beschrijving 
Waarde  

(in gram zilver) 

Gemiddelde waarde van het kledingstuk  

(in gram zilver) 

Slechte borstrok 1,02 42,33 

Goede hoed 35,51 13,67 

Oud hemd 2,25 10,50 

Oude kousen 0,56 6,68 

Nieuwe kousen 4,50 6,68 

Nieuwe pantalon 67,50 20,57 

Nieuwe mantel 81,63 55,07 

Zoals we kunnen zien waren slechte en oude kledingstukken goedkoper dan gemiddeld. Goede en 

nieuwe kledingstukken waren duurder dan gemiddeld, met één uitzondering. Een  nieuw paar kousen 

was niet duurder dan een gemiddeld paar kousen. De variatie in prijs per kledingstuk was opvallend en 

het effect van de leeftijd op deze prijs was groot, maar ze was niet allesbepalend. De nieuwe kousen 

kostteminder dan gemiddeld, omdat ze van een goedkoper materiaal waren gemaakt of omdat de 

productie ervan op een andere manier gebeurde. 

Het gaat hier echter over de waarde van kleding die al gedragen is geweest. Met uitzondering van de 

enkele nieuwe kledingstukken, zoals te zien in de tabel, waren deze reeds oud. Om iets te kunnen zeggen 

over het verschil van waarde tussen eerste- en tweedhandskledingstukken, kunnen we de kledingwinkels 

gebruiken. Deze negen staten bevatten gegevens over het verkopen van nieuwe kleding. Helaas is het 

merendeel van de gegevens van de winkels uit de steekproef van 1900 en over persoonlijke kleding 

weten we dan het minste. Slechts twee kledingstukken komen in beide voor. Hemden in de winkels van 
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1900 waren gemiddeld 8,66 gram zilver waard en in het persoonlijk bezit 2,43 gram. Schorten in de 

winkels waren gemiddeld 8,55 gram en in het persoonlijk bezit 0,73 gram. In beide gevallen was er een 

groot contrast in nieuwe kleding en tweedehandskleding. Dit opvallende verschil kan op basis van deze 

bron niet vergeleken worden met de eerdere steekproeven. Maar we kunnen wel met zekerheid stellen 

dat in 1900 de waarde van tweedehandskleding ongeveer een vijfde was van de waarde van nieuwe 

kleding. Dit verklaart het grote contrast in aandacht voor kleding in de staten die we tegenkwamen in 

het hoofdstuk over de hoeveelheid kleding die in de staten van goed werden opgenomen. 

5. Een consumptie-evolutie 

Om te kunnen spreken van een consumptierevolutie, zoals beschreven door McKendrick, moeten een 

aantal voorwaarden voldaan worden.21 De tendensen die McKendrick beschreef zet ik als volgt om in 

de context van de consumptie van kleding. Ten eerste werd er meer geconsumeerd, dus aantallen namen 

toe, zowel de totale consumptie, als de kledingconsumptie. Ten tweede daalde de waarde per 

kledingstuk. Ten derde ging kleding minder lang mee. Ten slotte groeide de variatie in kleding. De Vries 

ziet binnen zijn industrious revolution een radicale verandering in consumptienoden in de 18de eeuw, 

bestaande uit drie elementen: comfort, koloniale goederen en dalende duurzaamheid.22 

Op basis van het onderzoek van de bronnen kunnen de volgende antwoorden gegeven worden. Ten 

eerste hebben we bevestigd dat de waarde van het totale bezit toenam, dit kan een indicatie zijn van 

meer consumptie. Bovendien nam het aantal kledingstukken van individuen toe tussen 1750 en 1850. 

Deze twee tendensen zijn weinig gefundeerd, omdat de data beperkt is. Ten tweede zagen we dat het 

aandeel kleding ten opzichte van de totale waarde van de inboedel afnam op een constante manier. Dit 

betekent dat kleding goedkoper werd maar ook dat de andere consumptiegoederen aan belang wonnen 

ten opzichte van de kleding. Wanneer we de waarde van hemden bekeken werd duidelijk dat die daalde 

doorheen de tijd, absolute daling  van 9,24 gram zilver naar 2,53 gram zilver en relatieve daling  van 

0,22% naar 0,01%. Dit alles bewijst de daling van de waarde van kleding. De verklaring voor deze 

prijsdaling kan enerzijds bij de productieprocessen gezocht worden, maar ook bij de duurzaamheid van 

de kleding. Deze duurzaamheid bleek ten derde een achteruitgang mee te maken. Verminderde 

duurzaamheid betekent een lagere waarde van tweedehandskleding, omdat kleding sneller afgedragen 

werd en sneller uit de mode ging. Het mindere belang van kleding kon gezien worden in de hoeveelheid 

regels die aan kleding besteed werden. Deze namen af doorheen de twee eeuwen, maar vooral tussen 

1700 en 1750. Deze, reeds gedragen, kleding werd minder belangrijker voor de opsteller van de 

inventaris. Ze werd ook goedkoper doorheen de periode, in tegenstelling tot de volledige inboedel. Voor 

de steekproef van 1900 konden we het verschil tussen eerste- en tweedhandskleding benoemen op basis 

van de staten van kledingwinkels. Nieuwe kleding was gemiddeld 7,64 keer zo duur als oude kleding. 

De variëteit aan kledingstukken ten slotte, kan niet geanalyseerd worden op basis van de staten van 

goed. Ze geven te weinig details over de kledingstukken om echt een verandering in tijd te zien. Ook 

comfort en koloniale oorsprong van de goederen, kunnen niet onderzocht worden aan de hand van de 

bron. 

We kunnen dus stellen dat er in de Kempen van de 18de en 19de eeuw een verandering in 

consumptiepatronen gebeurde, deze verandering ging richting meer consumeren, goedkopere kleding 

en mindere duurzaamheid. Wanneer deze verandering gebeurde, hangt van de criteria af. Sommige 

tendensen gebeurden op een evenredige manier doorheen de vijf steekproeven. Anderen evolueren 

vooral tussen 1700 en 1750 of 1700 en 1800. Dit betekent dat de verandering in consumptiepatronen 

een traag proces was. Sommige patronen veranderden wat sneller en wat vroeger dan anderen. Daarom 

is het beter om over een evolutie te spreken. Ze volgt de criteria van McKendrick en één van de criteria 

                                                      
21 Mckendrick, ‘Introduction’, 1 en 9. 
22 De Vries, The industrious revolution, 226-256. 
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van de Vries, maar de verandering gebeurt niet even abrupt en is bovendien nog steeds bezig in de 19de 

eeuw, terwijl McKendrick en de Vries de 18de eeuw als beslissende eeuw beschouwen.  

Regionale verschillen waren niet zo groot als de chronologische. Omdat niet alle regio’s in alle 

steekproeven voorkwamen zou een analyse van regio’s alleen een vertekend beeld geven. Een hoge 

hoeveelheid kleding in Arendonk dan in Beringen zou kunnen liggen aan de regio’s zelf. Maar 

waarschijnlijker is dat, omdat de hoeveelheid kleding in 1700 hoger ligt dan gemiddeld en Beringen 

geen staten uit 1700 heeft, het meer zegt over de steekproeven dan de regio’s. Daarom heb ik, waar er 

genoeg data was, gekeken naar de intersectie van steekproeven en regio’s, zoals in tabel 3 (aantal regels 

met kleding) en tabel 4 (verhouding waarde kleding tegenover waarde inboedel). In tabel 3 is in de 

regio’s Beringen, Hamont en Arendonk de evolutie min of meer gelijk. Maar in Kalmthout is de 

hoeveelheid regels met kleding een stuk hoger in de 19de eeuw. Ook in tabel 4 is te zien hoe de waardes 

in 19de-eeuws Kalmthout hoger liggen dan gemiddeld. Kalmthout verschilt van de andere regio’s door 

de aanwezigheid van de stad Antwerpen en de immigratie van Antwerpenaren in de 19de eeuw. De 

invloed van de stad zorgt ervoor dat de consumptiepatronen op een andere manier evolueren. De rol van 

kleding neemt toe, of neemt niet in dezelfde mate af. In tabel 4 is nog een ander regionaal verschil te 

zien: de afname in relatieve waarde van kleding gebeurde later in de Oostelijke Kempen dan in de 

Westelijke Kempen. De Limburgse Kempen zijn beschreven als meer perifeer dan de Antwerpse, die in 

de zogenaamde semi-periferie geplaatst worden.23 De veranderingen gebeurden er daarom tussen 1800 

en 1850 in plaats van tussen 1700 en 1750. We kunnen deze relatieve perifere positie in de 18de-eeuw 

bevestigen, aan de hand van de latere consumptie-evolutie. Over de 19de eeuw kan niet met dergelijke 

zekerheid besloten worden. 

De vergelijking tussen sociale groepen bracht weinig op, grote contrasten tussen de groepen waren er 

niet. Een tendens die wel op verschillende punten terugkwam is dat landbouwers minder kleding hadden 

in verhouding met de totale boedel, of minder belang hechtten aan hun kleding, maar dit kan verklaard 

worden aan de hand van het gewicht van landbouwwerktuigen en vee. Over het algemeen is kleding 

belangrijker voor de erfenis van vrouwen dan van mannen. Ongetrouwde overledenen lieten een 

uitgebreidere inventaris na van hun kledingbezit dan getrouwden. Maar deze tendensen zeggen weinig 

over de eigenlijke consumptiepatronen. 

                                                      
23 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse, 238. 
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2. Productie en distributie van kleding, verwervingsmethoden 

Het verwerven van kleding kan op verschillende manieren. De belangrijkste zijn: zelf maken, erven of 

krijgen, kant en klaar kopen, laten maken en tweedehands kopen. De kledingproductie gebeurt op een 

complexe en vaak gespecialiseerde manier. De vele stappen die nodig zijn groepeer ik in zes grote 

stappen. De stappen worden niet altijd in deze volgorde uitgevoerd en niet elke stap is strikt 

noodzakelijk, maar het zijn ongeveer de zes ‘nijverheden’ die nodig zijn om een kledingstuk te maken. 

Deze zes stappen kunnen binnen het huishouden gebeuren, voor eigen consumptie of om te verkopen. 

Ze kunnen ook gebeuren door specialisten: artisanaal of industrieel.  

Vlas als materiaal voor kleding vergt de volgende stappen. 1 Hennep doorloopt hetzelfde proces. 

1. Vlasteelt  

2. Vlasbewerking, zijnde repelen, breken, zwingelen, hekelen.2 Allen stappen die nodig zijn om 

bruikbare vezels te halen uit het vlas. 

Wol wordt op de volgende manier verwerkt: 3 

1. Het houden en scheren van schapen 

2. De wolverwerking: wassen, duivelen, kaarden zijn drie zuiveringen van het wol. 

De laatste vier stappen zijn voor alle materialen hetzelfde: 

3. Het spinnen, en daarna twijnen en spoelen. Het maken van garen. 

4. Het weven en het voorafgaande kettingscheren. Het maken van textiel uit het garen. 

Alternatieven zijn breien, haken of kantklossen. 

5. Het verven kan gebeuren op verschillende momenten in de procedure. Andere nabewerkingen 

bedoeld om de stof een bepaald uiterlijk te geven of bijvoorbeeld waterbestendig te maken, zijn 

divers. 

6. Het in elkaar zetten van de kledingstukken en het aanbrengen van eventuele verfraaiingen. Het 

maken van kleding uit textiel. 

Katoen en zijde werd geïmporteerd. Bij deze zullen de eerste stappen niet van toepassing zijn. 

1. Productie binnenshuis 

In dit hoofdstuk kijk ik naar hoe de huishoudens aan textiel- en kledingproductie deden, met 

uitzondering van de kousenwevers en textielwinkels die hun inkomsten expliciet uit deze productie 

halen. Het idee is om op die manier de productie te bestuderen die binnenshuis gebeurt op een zover we 

weten niet-professionele manier. De staat van goed als bron is niet zo geschikt voor onderzoek naar 

productie, als ik eerst dacht. Werktuigen in verband met het maken van textiel en kleding komen voor 

in de boedels, maar er is niet genoeg context om te weten of ze gebruikt werden, door wie, waarom en 

wanneer. Daarom blijven ze slechts lege termen. Bijvoorbeeld een spinnewiel blijft niet meer dan een 

spinnewiel. We kunnen niet achterhalen of het een proto-industriële inkomensbron voor het huishouden 

vormt, of het een van de vele stappen is die een autarkisch huishouden uitvoert van het houden van een 

schaap tot het dragen van wollen kleding, of het spinnewiel als sentimenteel of decoratief voorwerp 

dient in een huishouden dat niet zelf spint, maar zich wel herinnert hoe voordien gesponnen werd. Ik ga 

                                                      
1 Bert De Wilde, Twintig eeuwen vlas in Vlaanderen (Tielt, 1984) 29-117. 
2 Voor meer uitleg zie de begrippenlijst in bijlage 2. 
3 K. Meirik en J. Wellens, Wolindustrie. PIE-Rapportenreeks nummer 27 (Zeist, 1997) 20-26. 
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in dit hoofdstuk niet opzoek naar welke textielproductie en verwerkingsstappen men thuis deed, maar 

welke men thuis kon doen, aan de hand van de werktuigen en grondstoffen die ze bezaten. Ik bekijk 

zoals altijd verschillen doorheen de tijd en, waar dat relevant is, tussen regio’s. 

De eerste factor die we uit deze bronnen kunnen halen is het aandeel huishoudens dat überhaupt een 

werktuig voor textiel of kledingproductie bezit. Deze factor doorgaat een verandering in de tijd. We zien 

een gestage daling van 90% in 1700 naar 30% in 1900. Dit zou een indicatie kunnen dat er meer kleding 

werd gekocht bij specialisten en er minder zelf werd vervaardigd.  

Als we meer in detail kijken naar deze werktuigen en grondstoffen dan zien we, naast een algehele 

teruggang van mogelijkheden, ook een transformatie in de stappen in kledingproductie die men thuis  

kan doen, van de eerdere stappen in de bovengenoemde reeks naar de allerlaatste stap. Om dit toe te 

lichten overloop ik de mogelijkheden die de huishoudens hadden wat betreft kledingproductie en de 

verschillen tussen de steekproeven stap per stap. 

De aanwezigheid van vlas, hennep en schapen geven een indicatie wat betreft de eerste stap. Deze 

grondstoffen konden ook voor andere doeleinden dan textielproductie gebruikt worden. In de staten 

staan soms aanwijzingen van de verdere stappen, die suggereren dat het wel om kledingproductie gaat. 

Katoen komt voornamelijk voor in de vorm van textiel en niet als katoenvezels. De enige vermelding 

van katoengaren is in de staat van een stoffenwinkel in 1902.4 Samen met een aantal knopen is deze 50 

frank waard, wat indiceert dat het gaat om naaigaren. De mogelijkheid om aan katoenverwerking te 

doen is niet aanwezig in de staten. Daaruit leid ik af dat katoen als afgewerkt product werd gekocht en 

gebruikt, zoals ook zijde. 

Acht procent van de onderzochte huishoudens bezaten schapen. Het zwaartepunt ligt in de 18de eeuw en 

het aandeel neemt af tot de steekproef van 1900 die geen schapen vermeldt. De hoeveelheid schapen die 

men had, bleef min of meer constant. Regelmatig vermeldde men spinnewielen in boedels met schapen. 

Ze zijn de enige werktuigen die kunnen vertellen waarvoor de schapen werden gebruikt. Maar omdat er 

te veel moet gebeuren tussen het houden van een schaap en het spinnen van de wol, beschouw ik 

spinnewielen niet als bewijs dat de schapen gehouden werden met textiel als doeleinde. 

Tabel 8: Aandeel huishoudens dat schapen bezit (N=153) 
STEEKPROEF 1700 1750 1800 1850 1900 

Aandeel huishoudens met schapen 15% 15% 3% 8% 0 

Gemiddeld aantal schapen per huishouden 45 38 33 46 / 

                                                      
4 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 2, 2626 (AGJ Spaas, Overpelt, 1901). 

 

Tabel 7: Aandeel huishoudens  

dat een werktuig of grondstof bezit (N=153) 
 Beringen Hamont Arendonk Kalmthout Totaal 

1700 / / 90% 90% 90% 

1750 /* /* /* 90% 77% 

1800 70% 60% 90% 80% 75% 

1850 70% 80% 80% 40% 68% 

1900 0% 50% 20% 50% 30% 

TOTAAL 45% 61% 71% 70% 63% 
* Deze steekproeven bevatten telkens slechts één staat, daarom geef ik hier geen aandeel, 

maar tel ik ze wel mee voor de totalen. 
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Eén boedel vertelt ons meer over wolverwerking: Hendrik Geboers in 1702, Wuustwezel, nabij 

Kalmthout.5 Deze staat vernoemt: een ‘schrobbelblok’, een ‘wolle scheirrame’, vier ‘wolkaerders’ en 

vier ‘wolle spinnewielen’. De schrobbelblok en de wolkaerder werden beide gebruikt bij het kaarden of 

kammen van de wol in de tweede stap. Het scheerraam verwees ofwel naar het maken van een schering6 

voor het weven: het kettingscheren, ofwel naar het scheren van laken om het gladder te maken: het 

droogscheren. Het een is een voorbereiding op het weven. Het ander gebeurt na het weven.7 Het is 

daarom vreemd dat de staat geen weeftouw vermeldt. Dit huishouden is een uitzondering in de 

hoeveelheid spinnewielen en andere werktuigen. Er is een kans dat dit huishouden op een professionele 

manier wol verwerkte. Maar ze bezaten zelf geen schapen.  

18 boedels bevatten vlas (of vlaszaad of een hekel voor vlas) en 11 boedels bevatten hennep (of 

hennepzaad of een hekel voor hennep). Meestal gaat het over kleine hoeveelheden. De kans dat deze 

gekocht waren is daarom groot. Enkele keren kunnen we wel afleiden dat men zelf vlas of hennep 

verbouwt, zoals in de staat van Jan Baptist Wouters in 1857.8 De laatste regel van de mobiele goederen 

gaat vaak over de nog te oogsten waarde en het huishouden van Jan Wouters had nog vlas en hennep op 

het land staan. In vijf andere boedels komen we vlaszaad of hennepzaad tegen.9 Een aantal boedels 

hebben ook hekels, gebruikt voor de tweede fase: vlas en hennepbewerking. Het hekelen is een van de 

latere bewerkingen. Maar het is, op een enkele vlasbraak na, het enige werktuig van deze fase die 

voorkomt in de bronnen en kan aangeven dat vlas of hennep werd verbouwd of dat het verwerken van 

vlas werd uitbesteed aan huisarbeiders. In totaal twaalf huishoudens hebben de mogelijkheid tot het 

uitvoeren van de eerste en/of de tweede fase van het productieproces van vlas en/of hennep. Deze 

boedels zijn gelijk verdeeld over de vier regio’s. Tien van de twaalf boedels komen uit de steekproef 

van 1800 of 1850, uit de steekproeven van 1700 en 1750 komen elk één en uit die van 1900 geen. Als 

we deze cijfers vergelijken met de aanwezigheid van schapen, dan zien we dat waar men in de 18de eeuw 

schapen hield, men in de 19de eeuw een voorkeur had voor vlas en in 1900 beide verdwenen zijn. Het is 

me onduidelijk of dit komt door veranderingen in mode of overlevingsstrategieën. 

Het vlas dat voorkomt is significant, omdat het traditioneel niet geassocieerd wordt met de regio. De 

literatuur rond vlas concentreert zich vooral op Zuid-West-Vlaanderen. In de 18de eeuw waren 

Dendermonde en Sint-Niklaas de centra voor vlasproductie en -verwerking. Halverwege de 19de eeuw 

verschuift dit en was de industrie georganiseerd rond de Leie. Daar gebeurde de succesvolle export van 

linnen. Het is de enige regio die de grote crisissen in de sector overleeft en tot diep in de 20ste eeuw 

linnen blijft verwerken. Maar het verbouwen van vlas in de 19de eeuw is, in tegenstelling tot het 

verwerken, meer diffuus. De ideale grond voor het zaaien van vlas is vruchtbaar, met een goede 

waterafvoer, diep bewerkt en een beperkte bemesting. Het ideale klimaat is zacht en afwisselend, met 

veel regen.10 Deze beschrijving is van toepassing op veel gebieden in West-Europa, zolang de grond 

niet te vast of te los is en men investeert in vakkennis en grondbewerking. Vlasteelt in de Kempen is 

dus zeker mogelijk, maar niet het meest efficiënt, vanwege de zanderige grond. De vlasteelt die 

terugkomt in de bron, is daarom volgens mij een kleine aanvulling op gekocht vlas en linnen. Het diende 

voor eigen gebruik, de vlasplant leverde ook voedzame zaden, waarvan olie gemaakt werd en 

afvalproducten die in de veeteelt gebruikt werd. Dus het verbouwen van hennep en vlas in de tuin, kon 

zeer nuttig zijn voor die huishoudens die tijd hadden om het te telen en te verwerken. 

                                                      
5 RAA, OGA Wuustwezel, D158.01, schepenbankregisters 345, (1702). 
6 Scheerdraden zijn de lengtedraden op een weefgetouw, waar de inslagdraden doorheen geregen worden. 
7 Meirik en Wellens, wolindustrie, 25-26. 
8 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 3636 (LMC Ooms, Tessenderlo, 1857). 
9 Vlaszaad werd gebruikt om olie van te maken, het hoefde daarom niet bedoeld te zijn voor het zaaien van vlas. 
10 De Wilde, Twintig eeuwen, 23 en 29. 
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De derde stap, het spinnen is het meest zichtbaar in de staten. In de eerste vier steekproeven komen 

spinnewielen voor. Zoals in de tabel kan gezien worden, verschilt het aandeel huishoudens met een 

spinnewiel per groep van staten sterk. Conclusies trekken is dus moeilijk. De verschillen tussen de 

regio’s zijn niet zo groot als de verschillen tussen de verschillende periodes . Het aandeel spinnewielen 

in de 19de eeuw ligt lager dan in de 18de eeuw en in de steekproef van 1900 vinden we er geen. Deze 

achteruitgang kan te maken hebben met de opkomst van machinaal spinnen maar ook met de 

professionalisering van de bezigheid. Ook Weyns en Vliebergh zien deze verdwijning van het 

handspinnen.11 In de steekproeven van 1700 tot en met 1850 komen spinnewielen voor in 47% van de 

staten. Het is daarmee het weidst verbreidde werktuig. Spinnen was een tijdsintensief gebeuren.  

Tabel 9: Aandeel huishoudens  

dat een of meer spinnewielen bezit (N=153) 

  Beringen Hamont Arendonk Kalmthout Totaal 

1700 / / 40% 70% 55% 

1750 / / / 60% 60% 

1800 10% 30% 50% 60% 38% 

1850 40% 50% 30% 20% 35% 

1900 0% 0% 0% 0% 0% 

TOTAAL 17% 27% 30% 42% 29% 

Haspels werden gebruikt vlak na het spinnen en waren onmisbaar.12 Toch kwamen in totaal slechts 15 

haspels voor in de staten, terwijl er 46 spinnewielen werden vermeld. Dit betekent dat het waarschijnlijk 

een goedkoop item was dat niet het vermelden waard was. Slechts één keer werd de waarde van haspels 

gespecifieerd. In 1699 waren twee haspels samen 2 stuivers waard (0,8 gram zilver, de gemiddelde 

waarde van een spinnewiel was 11 gram).13 

Het typisch vrouwelijke van het spinnen is al vaak in literatuur aangehaald. Het is terug te vinden in 

onze taal, in verhalen… Spinnen vormde een manier om te overleven voor alleenstaande vrouwen. Het 

was ook een manier om de dienstmeiden productief in te zetten. In het huis van Theresa Beckers waren 

naast een spinnewiel, drie haspels terug te vinden, waar gewoonlijk maar één haspel opgetekend werd.14 

We kunnen met zekerheid zeggen dat ze veel personeel had. De kans is groot dat zij haar personeel 

inzette bij het spinnen. Truyens-Bredael schreef in 1944 dat het een zonde was dat de vrouwen in zijn 

eigen tijd niet meer spinden want hij associeerde dit erg met het bewaren van de ‘goede zeden’.15
 Het 

wegvallen van het spinnen als vrouwenactiviteit kon ook betekenen dat een vangnet voor bijvoorbeeld 

alleenstaande vrouwen of vrouwen met economische moeilijkheden verdween. 

De vierde stap is het maken van stof op basis van garen. De meest voorkomende manier is weven. Deze 

stap is bijna afwezig in de bron. De drie kousenmakers wiens boedels bewaard zijn, hadden wel 

‘kousenweefgetouwen’, wat feitelijk breimachines waren.16 Dat betekent dat de vierde stap vooral 

professioneel gedaan werd. Bij de schulden wordt er verwezen naar het loon voor wevers. Een alternatief 

voor weven is breien en haken. In een kledingwinkel rond 1900 vinden we twee vermeldingen van 

                                                      
11 Weyns, Volkshuisraad, 851; Vliebergh, De landelijke bevolking der Kempen, 167-168.   
12 Met het spinnewiel werd garen nat gemaakt en rond een spoel gedraaid. Het vochtige garen werd van de spoel 

rond de haspel gedraaid om te drogen. Weyns, Volkshuisraad, 846-847. 
13 RAA, OGA Arendonk, D003, schepenbankregisters 1264, (1699). 
14 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 639 (LF Ceyssens, Beringen, 1850).   
15 C. Truyens-Bredael, Spinnen als handwerk: geschiedenis, folklore, techniek (Antwerpen, 1944). 
16 Op deze boedels zal in het volgend hoofdstuk dieper ingegaan worden. 
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‘breigarens’: een halve kilo ongespecificeerd en 16 kilo zwart breigaren. Het andere garen dat regelmatig 

vermeld wordt, kan gebruikt worden als breigaren, als grondstof voor het weven of als naaigaren. 

Gebreide kledingstukken werden vaker gedragen sinds de 15de en 16de eeuw. We weten dat in de 16de 

eeuw het eerste mechanisch breiraam uitgevonden werd, maar waarschijnlijk bleef het traditioneel 

breien het meest voorkomende voor lange tijd, tot in de 19de het proces geïndustrialiseerd werd. In 1900 

was hand-breien niet meer de norm in het professioneel breien, maar voor eigen gebruik bleef het veel 

voorkomend.17 In de tweede helft van de 19de
 eeuw leerden veel vrouwen breien en haken in de lagere 

school.  Breien aan de haard, verving het spinnen als nieuw symbool van vrouwelijkheid. De techniek 

van het haken bereikte waarschijnlijk pas in de 19de eeuw Europa.18 Het voorkomen van noch haken, 

noch kantklossen kan achterhaald worden aan de hand van de bron. 

De vijfde fase is het bewerken van de textiel. Eén vermelding wordt gemaakt: ‘verf voor kleding’ in de 

staat van Maria Claessens in 1905.19 Haar echtgenoot werd geregistreerd als huisschilder en in zijn 

atelier vinden we veel verschillende verven en papierwaren. De textielverf ter waarde van tien frank, is 

maar een klein deel hiervan. Het verven van textiel zal daarom niet zijn beroep zijn, maar soms nodig 

zijn wanneer hij andere dingen verft. In de boedels van twee textielhandelaars vinden we ‘blauwsel’. 

Een hulpmiddel om witgoed wit te houden, door het gele dat na een tijd verschijnt te compenseren. Maar 

het vormt geen deel van het kledingproductieproces. Een winkel in 1800 bezat twee soorten bijenwas: 

geel en wit.20 Was werd gebruikt om stof waterbestendig te maken. Het maakte het ook steviger. Men 

had dus de mogelijkheid om was te kopen en de eigen kleding te bewerken en blauwsel om de kleding 

optimaal te bewaren. Maar de hoeveelheid is zeer beperkt. Het verven van kleding gebeurde 

waarschijnlijk niet of zelden binnen het huishouden. 

De laatste fase: het ineenzetten van een kledingstuk, vergt weinig kostbare werktuigen en is daarom 

minder zichtbaar in de bron. In de eerste drie steekproeven vinden we geen zesde fase. In tegendeel leek 

ze buitenshuis te gebeuren, zie de vaak voorkomende schulden aan kleermakers: tien keer, verspreid 

over de vier eerste steekproeven. Het maken van kleding was voorbehouden voor de geschoolde 

ambachtsmannen: de kleermakers.21 Deze kleermakers en naaisters waren verantwoordelijk voor het 

maken van de meeste kledingstukken. Maar huishoudtextiel en zeer simpele kledingstukken (een 

slaapmuts bijvoorbeeld) konden ook zelf gemaakt worden.  

In de boedels wordt vaak stof vermeld: 93 keer. Ook de negen handelaars en winkels verkochten vooral 

stoffen, meer dan confectie of andere accessoires. De variatie is groot. Dit zijn de verschillende stoffen 

die in boedels voorkomen: katoen, linnen, zijde, laken, faille, baai, mousseline, nankin, flanel, tijk, 

bombazijn, baalkatoen, piqué, karsaai, percalle, kalamink, satijn, neteldoek, tierentein, orleans, 

cotonette… . Omdat de namen van de soorten textiel veranderden in de tijd en verschilden tussen de 

regio’s, werden begrippen uit de literatuur gehanteerd. Soms werd de textiel gespecifieerd als 

voeringstof of stof voor broeken, gordijnen… hierbij weten we de grondstof van de textiel niet. Het 

duidt op een gerichte productie van stoffen. De ene stof werd gemaakt met in gedachte een hemd en de 

ander een rok. De meerderheid van de stoffen zijn beschreven als linnen of lijnwaad. Dit bevestigt mijn 

hypothese dat men stoffen gebruikte om er simpele huishoudelijke voorwerpen of kledingstukjes van te 

                                                      
17 W. D. Cooke en M. B. Tavman-Yilmaz, ‘Hand knitting, frame knitting and rotary frame knitting in the 17th, 

18th and 19th centuries. A question of identification’, Textile History, 30 (1999) 199-206, aldaar 199-200. 
18 Frieda Sorber, ‘Grondstoffen voor streekdracht’, in Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze gewesten 

(Gent, 1994) 21-62, aldaar 57. 
19 RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 18697 (JF Wouter, Arendonk, 1818). 
20 RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 1412 (T Poot, Arendonk, 1905). 
21 Sorber, ‘Grondstoffen’, 26 en 50.  
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maken, klassiek van het goedkope, wasbare en duurzame linnen. De andere kledingstukken werden 

gemaakt door kleermakers, die een stof gegeven werden om mee te werken. De textielwinkels bieden 

deze stoffen aan. Zoals eerder aangehaald vinden we geen bewijzen dat het naaien binnenshuis gedaan 

werd. Wat wel in de staten voorkomt zijn linten, gespen en knopen, dus kleding versieren of herstellen 

zal zeker tot de huishoudelijke taken hebben behoord. In de steekproef van 1900 is een ‘overschot van 

een voering’ de enige stof die voorkomt in boedels, die van handelaars niet meegeteld.22  

Een goed voorbeeld van welke mogelijkheden de huishoudens in de eerste drie steekproeven hebben is 

het huishouden van Jan van Oevele in 1744. 23  Het huishouden bezat 37 schapen en twee spinnewielen. 

De mogelijkheid tot de eerste drie stappen waren aanwezig. Bij de schulden werd vermeld dat men de 

kleermaker en de wever nog loon verschuldigd is, respectievelijk 24,49 en 47,75 gram zilver. Men 

specifieerde dat de wever linnen had geweven en in de keuken lag 14 ellen lijnwaad dat 40 gram waard 

was. Een mogelijke verklaring voor deze situatie was dat men schapen hield voor diverse redenen. Als 

ze de wol verkochten, was die nog niet verwerkt, bij gebrek aan de nodige werktuigen. Ze kochten vlas 

om te spinnen. Misschien werd dit gedaan door een van de zes kinderen. Dit gesponnen garen lieten ze 

door de wever weven. Het lijnwaad kon verkocht worden of gebruikt voor het maken van 

huishoudlinnen of simpele onderkleding. Men kon het ook aan een kleermaker toevertrouwen die er een 

kledingstuk van maakte. Deze situatie toont hoe een heel aantal stappen binnenshuis gebeurden, maar 

dat men niet zelfvoorzienend was. Grondstoffen en half-afgewerkte producten werden aangekocht en 

verder verwerkt, om te verkopen of zelf te dragen. 

In 1900 was deze situatie grondig veranderd. Er kwamen naaimachines in de staten voor en een 

‘overschot van een voering’. Deze waren tekenen van het zelf ineenzetten van een kledingstuk, de laatste 

stap die in de vorige steekproeven ver te zoeken was. De stikmachine deed zijn intrede in de jaren 1850, 

de verkoop kwam pas echt op gang in de jaren 1870.24 Acht vermeldingen van naaimachines kwamen 

voor rond 1900, dat betekent dat één op vijf van de onderzochte huishoudens een naaimachine bezat. Ze 

waren gemiddeld 39,38 frank waard. Het was daarmee het duurste werktuig, op de kousengetouwen na. 

Omgezet naar hoeveelheid zilver was dat 177 gram. Dat was een grote investering in vergelijking met 

11 gram, de gemiddelde waarde van een spinnewiel. Als aandeel van de totale waarde van een inboedel 

was dat 0,07% voor het spinnewiel of 1,22% voor de naaimachine. Dat de laatste fase vanaf 1900 

binnenshuis gebeurde, zien we ook in de vele textielwinkels rond 1900. Deze verkochten naast 

kledingstukken, huishoudtextiel en stof ook naalden, garen en een naaimachine. Dit betekent dat ze zich 

richtten op een markt die meer geïnteresseerd was in het doen van het werk dat voordien uitbesteed werd 

aan kleermakers. De andere stappen daarentegen waren volledig afwezig in deze steekproef, met 

uitzondering van kledingverf en breigaren. Twee dingen die niet in de anderen voorkomt.  

De steekproef van 1850 vormde een overgangsperiode voor deze verschuiving: slechts 35% van de 

huishoudens bezaten spinnewielen, daarentegen bezaten ze naast grotere hoeveelheden garen en stof een 

vingerhoed, speldenkussen, zilveren naald, naaikussentje en naaimand.25 Dergelijke beschrijving van 

kleine voorwerpjes was nieuw en toont aandacht voor de handeling ‘naaien’. De textielproductie rond 

1850 was daarmee het meest divers: schapen, vlas, hekels, spinnewielen, naaigerief en één rijk 

                                                      
22 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 2, 2626 (AGJ Spaas, Overpelt, 1901). 
23 RAA, OGA Wuustwezel, D158.01, schepenbankregisters 346, (1744). 
24 Ava Barm en Susan E. Klepp, ‘”If I didn’t have my sewing machine . . .”: women and sewing machine 

technology’, in: Joan M. Jensen en Sue Davidson ed., A needle, a bobbin, a strike (Philadelphia, 1984) 20-59, 

aldaar 31-38. 
25 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 1, 639 (LF Ceyssens, Beringen, 1850); RAH, Notariaat 

Limburg – Minutenregister, Blok 1, 3374 (EH Missotten, Overpelt, 1848). 
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huishouden dat schulden aan kleermakers meldde. Dit kan betekenen dat men in een overgangsperiode 

zat, waarbij men beide deed of de ene huishoudens volgens het oude patroon en de andere volgens het 

nieuwe. Het kon ook dat men oude werktuigen bewaarde, maar wel al een nieuwe culturele verandering 

voelde. De periode 1840-1854 stond bekend als de laatste hongersnood in België, het was een 

economisch zware periode.26 Dat kan misschien verklaren waarom men meer aan zelfvoorziening deed. 

Zeker is dat tegen de volgende eeuw, de meeste stappen van de textielproductie wegvielen en de laatste 

stap een ongeëvenaarde bloei kende, met de aanvulling van het breien. 

2. Professionele productie en distributie 

Een aantal van de huishoudens in de boedels waren zelf op een professionele manier actief in de 

textielsector. Sommigen vermeldden dit expliciet in de boedels zoals sommige winkeliers en 

kousenmakers. Maar veel bronnen gaven geen beroep, of enkel het beroep van de nog levende 

echtgenoot. In dat geval moeten we opzoek naar aanwijzingen in hun bezittingen. Op deze manier 

vinden we winkeliers, kousenmakers en spinsters. Wevers, kleermakers en naaisters komen niet voor in 

de verzamelde huishoudens.  

Negen huishoudens verkochten stoffen, huishoudtextiel en kleding. Acht van de negen inventarissen 

noemden een kamer ‘den winkel’, waar grote hoeveelheden textiel lagen. Een inventaris noemt de ruimte 

‘magazijn’. Deze inventaris was van Maria Kerkhofs, wiens weduwnaar Joannes Tielen, als beroep 

‘koopman’ was.27 Als er een beroep werd vermeld in de andere acht boedels was dat: ‘winkelier’ of 

‘winkelierster’ en eenmalig: ‘negociant’. Zeven van de staten zijn uit de steekproef van 1900, een uit 

1700 en een uit 1800. De regio Arendonk heeft er 6, de andere regio’s elk een.  De totale waarden van 

hun boedels, liggen hoger dan het gemiddelde. De inboedel is gemiddeld 28 633,12 gram zilver waard, 

dat is 1,25 keer het algemeen gemiddelde. Dit volgt de logica dat de items in de winkel voor meer waarde 

zorgen, in vergelijking met boedels van personen die buitenshuis werkten. Inclusief schulden en 

financiële middelen was de staat van goed 45 375,12 gram waard, dat is 1,98 keer het algemeen 

gemiddelde. Financiële middelen waren belangrijk voor deze winkels omdat ze krediet verleenden aan 

hun klanten. Op het einde van de inventarissen stond meestal een lijst met ‘activa’, ‘winkelkrediet’ of 

‘nog te betalen rekeningen’, met de lijst van personen en wat ze verschuldigd zijn aan het huishouden. 

Een aantal maken het onderscheid tussen gewone winkelschulden, twijfelachtige schulden of schulden 

beschouwd als verloren/hopeloos. Meer dan in de andere boedels, bestaat de rijkdom van winkeliers uit 

geld uit de toekomst. Zijzelf kochten ook veel op krediet. Bij de passieve schulden zien we hoe hun 

winkelwaren op krediet waren gekocht bij handelaars. Zo groot waren de schulden van Johannes Van 

Looveren dat de totale waarde van zijn staat van goed -3105,63 gram zilver bedroeg.28 Hij vormde een 

uitzondering, de andere winkeliers deden goede zaken en waren opvallend rijk.  

De winkels verkochten voornamelijk stoffen. Kledingstukken kwamen minder voor en waren meestal 

eenvoudig of klein, bijvoorbeeld: neusdoeken, ondergoed, korsetten, dassen, handschoenen, mutsen, 

schorten en kousen. Daarnaast werden ook accessoires, huishoudelijk textiel en klein naaigerief 

verkocht. Deze combinatie van textiel en confectie werd aangevuld met droge voedingswaren en klein 

huishoudelijk gerief, zoals borstels, zeep of bokalen. Hoewel de winkels ook de functie van kruidenier 

vervullen, noemen ze textiel consequent als eerste. Bovendien is de hoeveelheid kruidenierswaren veel 

kleiner dan de stoffen en kledingstukken. Ze lijken de voedingsmiddelen slechts in tweede instantie te 

                                                      
26 Eric Vanhaute, ‘”So worthy an example to Ireland”. The subsistance and industrial crisis of 1845-1850 in 

Flanders’, in: Cormac O' Grada, Richard Paping en Eric Vanhaute ed., When the potato failed. Causes and effects 

of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850 (Turnhout, 2007) 123-148. 
27 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 2, 2626 (AGJ Spaas, Overpelt, 1901). 
28 RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 11894 (C De Lidth De Jeude, Kalmthout, 1898). 
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verkopen. De totale hoeveelheid items die met kleding te maken hebben is gemiddeld 65, met een 

standaardafwijking van 39,71.  

We kunnen met zekerheid zeggen dat het niet gaat om kleermakers omdat men meestal het beroep 

expliciet vermeldt als zijnde winkelier of koopman. Enkele staten vermelden dit niet, maar deze winkels 

lijken dusdanig op de anderen dat de kans klein is dat zij zelf de kleding maken in plaats van ze enkel te 

verkopen. Zeven van de boedels zijn uit de steekproef van 1900, wanneer naaimachines door alle 

kleermakers werden gebruikt. Maar in slechts twee van de staten komen naaimachines voor.29 Een van 

deze stond in het magazijn van de koopman Tielen. Hij verkocht waarschijnlijk de naaimachine 

aangezien hij ook andere, meer kostbare goederen verkocht zoals alcoholische drank en zilverwerk. De 

andere naaimachine stond in de keuken van het huishouden van de overleden Leon Mathieu. De familie 

Mathieu was zeer groot, leefde met meerdere generaties samen en de staat bevat naast de winkel ook 

een sigarenfabriek en magazijn. Hier is er dus zeker de mogelijkheid dat de naaimachine gebruikt werd 

voor persoonlijk gebruik door een van de vrouwen binnen de familie.  

De grote hoeveelheid stof, in de boedels leent zich tot een analyse van de prijs van stof. Regelmatig 

wordt vermeld wat de lengte van de stof is. We kunnen dit vergelijken met de waarde die erbij wordt 

vermeld. Gemiddeld is een meter stof 4,29 gram zilver waard. Zoals in de grafieken 2 en 3 te zien is, 

zijn er weinig waarden die de trend niet volgen. Dit is een relatief laag bedrag, als we het vergelijken 

                                                      
29 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 2, 2626 (AGJ Spaas, Overpelt, 1901); RAA, Notariaat 

Antwerpen – minuten, 18690 (T Poot, Arendonk, 1898). 
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met de waarde van een naaimachine bijvoorbeeld (177 gram). Het kopen van een naaimachine lijkt een 

grote investering.  

Als we kijken naar de verschillende soorten stof zijn er geen duidelijke verschillen in waarde te zien. 

De verschillen tussen twee stukken wol zijn bijvoorbeeld groter dan het verschil tussen wol en linnen. 

Dit betekent dat de kwaliteit van het textiel doorslaggevend is. Bovendien zijn er ook verschillen tussen 

de winkels, zoals in tabel 10 wordt aangeduid. Deze tabel duidt aan dat stof goedkoper was in 1900 dan 

in 1700 of 1800. De goedkopere kleding die we in hoofdstuk Kledingbezit zagen is dus deels te danken 

aan goedkopere stof. Het valt op hoe goedkoop de stof in 1900 in Arendonk was, in vergelijking met de 

andere steekproeven en regio’s. Dit en het grote aantal winkels dat in de boedels voorkomt (vier van de 

tien boedels in 1900 is een textielwinkel) doet vermoeden dat Arendonk, meer dan de andere regio’s, 

een marktfunctie vervulde.  

 

Tabel 10: Gemiddelde waarde van stof (gram zilver per meter) 

Steekproef 

Regio 
1700 1800 1900 1900 1900 
Arendonk Arendonk Algemeen Arendonk Beringen 

Gemiddelde 7,29 13,14* 3,42 3,06 4,70 

* Slechts 9 waarden 

In de passieve schulden van de boedels is te zien waar de winkels hun koopwaar gingen kopen.30 

Turnhout is zowel in de winkels van Arendonk als Beringen veruit de meest voorkomende plaats waar 

ze schulden hebben. Enkele keren komen Antwerpen, Eindhoven, Tilburg en Brussel voor. Deze 

regionale marktfunctie voor Turnhout wordt ook beschreven door De Wachter.31 Zij zegt dat na de 

Franse periode, het de enige buiten-lokale markt had in de Kempen. Arendonk ligt in het arrondissement 

Turnhout dus zou het kunnen gaan om een centraal gebied in de Kempen die een regionaal centrum 

vormt. 

Proto-industriële activiteit was belangrijk in de textiel- en kledingnijverheid, zeker in de laatste eeuwen 

voor de industriële revolutie. In de bronnen kwam slecht één bepaalde vorm van proto-industrie voor: 

het maken van wollen kousen in Arendonk. Arendonk maakte deel uit van de regio rond Turnhout met 

proto-industriële textielverwerking. Deze kwam op in de 18de eeuw, kende zijn hoogtepunt rond 1810, 

waarna alleen de Arendonkse kousenweverij het nog volhield tot de late 19de eeuw.32 Drie personen in 

het bronnencorpus waren ‘fabrikanten in kousen’. Een huishouden in 1813, waarvan geen beroep werd 

gemeld, bezat vier ‘metiers’ of getouwen en bijzonder veel wol en kousen.33 Twee staten in de steekproef 

van 1850 (1845 en 1853) vermeldden dat een lid van het huishouden kousen maakten.34 Zij bezaten 

respectievelijk een en vier kousengetouwen. Deze kousenweefgetouwen, weefden niet maar breiden de 

wol op een veel efficiëntere manier dan het handbreien, zie de afbeelding in bijlage 3. Men moest de 

kous wel nog aaneennaaien. Het naaien en het spinnen werd meestal uitbesteed. De kousenwevers 

werkten voor zichzelf, via het ‘Kaufsysteem’. Ze combineerden dit met hun bedrijvigheid in de 

landbouw. De drie inventarissen noemen vee en/of akkers. Voor het kousenweven was een lange leertijd 

                                                      
30 Passieve schulden zijn bedragen die verschuldigd zijn door het huishouden aan derden. Actieve schulden zijn 

schulden van derden aan het huishouden, of ‘tegoeden’. 
31 De Wachter, De toepassing van wereldsysteem-analyse, 228-230. 
32 Vanhaute, ‘Wolverwerking’, 34. 
33 RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 7228 (JF Wouter, Arendonk, 1813). 
34 RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 18643 (JR Verbist, Arendonk, 1845); RAA, Notariaat Antwerpen – 

minuten, 18646 (JR Verbist, Arendonk, 1853). 
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nodig. Mede daarom werd het van ouder op kind doorgegeven.35 In een staat van goed uit 1853 zien we 

dat Jan Baptist Meulemans voor zijn dood zijn vier kousengetouwen aan Joanna en Rudolphus, zijn 

kinderen, had geschonken.36 Zij namen het werk over in het ouderlijk huis.  

Kousengetouwen waren veel waard: gemiddeld 504,96 gram zilver. De standaardafwijking: 323,90 

gram geeft aan dat er een groot verschil tussen een aantal die ongeveer 200 gram waard waren en een 

aantal die 900 gram waard waren. Dit grote prijsverschil tussen de kousengetouwen verklaart waarom 

één huishouden zich vier, goedkope, kousengetouwen kon permitteren terwijl de andere kousenmakers 

er maar een of twee hadden. Niet enkel een kousengetouw was nodig voor het maken van de kousen. In 

‘de winkel’ of ‘het atelier’ vinden we nog meer werktuigen. De drie kousenmakers hadden een draaibank 

en een volbak. De draaibank is op vele manieren inzetbaar, het komt ook voor in boedels van niet-

kousenwevers. De volbak verwijst naar het vollen van een wollen stof. Dit betekent dat men de stof 

kneedt terwijl er chemicaliën aan worden toegevoegd. Zo wordt de stof vervilt, waardoor die steviger 

en meer waterdicht wordt.37 Volgende voorwerpen komen slechts één keer voor: haspel, twijnmolen, 

kousenbenen, kruipbak en spoelbak. Deze werden gebruikt voor de behandeling van ruwe wol of de 

nabewerking van textiel.38 De huishoudens bezaten grote hoeveelheden wol en afgewerkte kousen. De 

kousen waren geclassificeerd als mannenkousen of vrouwenkousen en wit of zwart. Andere kleuren 

leken niet gemaakt te worden. 

Naast kledinghandelaars en kousenwevers, komen veel beroepen voor binnen de textiel- en 

kledingsector. Maar in de staten van goed wordt er vaak geen beroep vermeld. Van 59 huishoudens van 

de totale 153 weten we geen beroep, van de andere 94 weten we het beroep van slecht één persoon in 

het huishouden. Dat doet vragen rijzen over onzichtbare beroepen. Naaisters en spinsters bijvoorbeeld, 

hebben geen dure werktuigen nodig om geld te verdienen. Naaisters, die tegen loon het naaiwerk van 

kleermakers en confectie-fabrikanten deden, zijn moeilijk te herkennen op basis van hun bezittingen. 

Omdat men voor de intrede van de naaimachine slechts naald en draad nodig had en de verspreiding van 

de naaimachine rond 1900 was te groot om te kunnen distingeren tussen zij die hun geld ermee verdienen 

en zij die het voor huishoudelijke taken gebruiken. Een gelijkaardige situatie bestond voor spinsters. Dat 

een groot deel van de vrouwelijke bevolking hun geld verdiende met het spinnen is algemeen bekend. 

Maar spinnewielen werden, zoals herhaaldelijk aangehaald, gebruikt in vele capaciteiten. Van alleen 

een vermelding van een spinnewiel kunnen we niets afleiden. Enkele boedels echter geven extra bewijs 

voor het gebruiken van het spinnewiel om geld te verdienen. Bijvoorbeeld het huishouden van Cathalijne 

Braspenninx in 1741.39 In de staat van goed komen twee spinnewielen voor, vlas, wol en hennepgaren. 

Bij gebrek aan schapen, vlas of hennep op het land, kunnen we veronderstellen dat de vezels aanwezig 

waren omdat ze moesten gespind worden. Bovendien staat bij de actieve dat Jan Goetschalckx het 

huishouden nog 30 Brabantse gulden verschuldigd is voor geleverd wol. Dat er spinsters onder de vele 

personen in het corpus zitten, is waarschijnlijk. Hoeveel spinsters er waren en meer informatie over hun 

vakgebied, kan niet afgeleid worden uit de gekozen bronnen.  

Dat er geen staten van kleermakers of wevers in het corpus zitten, betekent niet dat ze nooit vernoemd 

worden, in de schulden komen beide regelmatig voor. Drie keer wordt er ‘weversloon’ genoemd. 

Gemiddeld is men de wever 68,43 gram zilver verschuldigd. In de literatuur vinden we terug dat weven 

een professionele bezigheid was. Ze waren aanwezig in elke dorp of groep van dorpen. Deze wevers op 

                                                      
35 Vanhaute, ‘Wolverwerking’, 38. 
36 RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 18646 (JR Verbist, Arendonk, 1853). 
37 Meirik en Wellens, Wolindustrie, 23. 
38 Voor het precieze gebruik, zie de begrippenlijst in bijlage 2.  
39 RAA, OGA Wuustwezel, D158.01, schepenbankregisters 346, (1741). 
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het platteland vormden eerst een concurrent voor de weversgilde in de stad, met conflict tot gevolg. In 

de 18de
 eeuw waren ze onontbeerlijk geworden voor de kledingsector.40

 In de volkstelling van Sint-

Huibrechts-Lille (nu een deelgemeente van Pelt) uit 1789 komen twee wevers voor: een man en een 

vrouw.41
 De andere 530 inwoners brachten hun garen naar hem of haar om te weven tegen een 

vergoeding.  

Schulden aan kleermakers kwamen vaker voor: tien keer. Aan hen was gemiddeld 183,14 gram zilver 

verschuldigd. Het verschuldigd loon verschilde sterk (standaardafwijking van 59,18 gram). Misschien 

liep het krediet aan de kleermaker op wanneer men herhaaldelijk zijn diensten gebruikte. Misschien 

verschilde het loon naargelang de vaardigheid van de kleermaker en de moeilijkheid van het kledingstuk. 

De kleermakers in de schulden waren altijd mannen. We weten zelden een woonplaats. Jan Leclerq, een 

voorname ‘surveillant der bruggen en wegen’ was grote sommen geld verschuldigd aan anonieme 

kleermakers in Maastricht en Luik.42 Zowel deze resultaten als de literatuur vertellen ons dat in de 18de
 

en begin 19de
 eeuw kleding gemaakt werd door een kleermaker. De consument bracht zelf de stof en de 

kleding werd op maat gemaakt. Maar confectie bestond zeker ook en zijn belang groeide doorheen de 

19de
 eeuw.43

 Op het einde van de 19de
 eeuw was kant-en-klare kleding volledig genormaliseerd. Waar 

eerst kleding met de hand moest genaaid worden, vaak met zijde- of vlasdraad, werd door de uitvinding 

van de naaimachine (en het gebruiken van synthetisch garen) het maken van duurzame kleding 

gemakkelijker en sneller.44
 

Ten slotte kwam ook voor dat men een koopman verschuldigd was voor het leveren van vlas, stoffen, 

kleding of een naaimachine. Deze handelaars overlapten voor een deel met de winkeliers die hierboven 

besproken zijn. Een ander deel zal gespecialiseerd zijn geweest in machines of grondstoffen. De in dit 

hoofdstuk genoemde beroepen, waren niet de enigen die actief waren in de textiel- en kledingsector. Er 

was een grote diversiteit in vlasverwerkers, pruikenmakers, korsetmakers, zijdewevers, 

hoedenmaaksters, enz. Vele van deze beroepen waren gespecialiseerd en gericht op een rijke, stedelijke 

markt.  

Een beroep dat een grote rol speelde op het platteland was de oudekleerkoper of voddenlied: de 

handelaar in tweedehandskleding. Kleding had een lange levensduur en ging langer mee dan 

modeverschijnselen. De oudekleerkoper kocht kleding op en verkocht die verder aan mensen met minder 

middelen, die minder waarde hechtten aan mode. Voddenlieden deden hetzelfde maar waren niet 

verbonden aan een gilde en hadden geen winkel. In Sint-Huibrechts-Lille in 1796 woonde één 

voddenkramer.45 Ze hadden een slechte reputatie op hygiënisch vlak en werden beschuldigd van het 

stelen van kleding.46 Het volgende hoofdstuk gaat over alternatieve methoden om kleding te verkrijgen, 

zoals bijvoorbeeld stelen. 

3. Andere verwervingsmethoden 

Kleding zelf maken en kopen waren niet de enige manieren om aan kleding te geraken. In de bronnen 

zijn fragmenten van alternatieve methoden terug te vinden. Men kon kleding erven van de ouders, voor 

of na hun dood. Of men kon kleding krijgen. In de staten van goed zien we dat kleding soms niet bij de 

inboedel werd geplaatst omdat de overerving ervan anders gebeurde. Na de dood van Joanna Aerden in 

1753, werd het linnen voor de helft aan de kinderen en de helft voor de weduwnaar gegeven.47 De 

                                                      
40 Sorber, ‘grondstoffen’, 22. 
41 Slegten, ‘Overleven op zandgrond’, derde deel, 71. 
42 RAH, Notariaat Limburg – Minutenregister, Blok 2, 3375 (EH Missotten, Overpelt, 1849). 
43 Sorber, ‘Grondstoffen’, 26 en 50. 
44 Sorber, ‘Grondstoffen’, 33-34. 
45 Slegten, ‘Overleven op zandgrond’, derde deel, 71. 
46 Harald Deceulaer, Pluriforme patronen, 54-55. 
47 RAA, OGA Wuustwezel, D158.01, schepenbankregisters 347, (1753). 
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kleding van Cathalijn Cornelissen in 1700, ging naar haar dochter. 48 Het werd niet gelijk verdeeld over 

de kinderen. In andere gevallen zien we dat de kinderen de kleding van de overledene al gebruikten, 

voordat de staat werd opgemaakt.49 Dat de kleding geërfd werd, lijkt voor de hand liggend in een 

document opgesteld van alles dat geërfd zou worden. Maar het is toch van belang te duiden dat de 

kinderen deze kleding droegen of verkochten aan oudekleerkopers/voddenlieden. Omdat vele staten van 

goed geen kleding melden, zou men kunnen redeneren dat kleding doorgeven aan de kinderen zelden 

gebeurde. Deze fragmenten van bewuste overerving duiden op een cultuur waar kleding wel degelijk 

meerdere generaties kon meegaan, in de 18de eeuw, maar ook in de late 19de eeuw. 

In de steekproef van 1700 werd regelmatig kleding in de inventaris opgenomen zonder dat de waarde 

werd gemeld, omdat ze niet geërfd zou worden. Dit gebeurde vanwege drie redenen. Ten eerste gaf het 

huishouden van Lucas van Leukenen kleding voor ‘particuliere diensten’ aan iemand.50 De context van 

deze transactie is onbekend. Een andere keer werd de kleding van de overledene gebruikt om de 

begrafeniskosten te betalen.51 In deze situaties was kleding een goed voor ruilhandel, wanneer men niet 

genoeg geld had of eventueel als betaling van dienstpersoneel. Ten tweede werd kleding gegeven aan 

de ‘armen’ of ‘arme kinderen’.52 Dit zijn de enige keren dat giften aan liefdadigheid genoemd worden 

in de bronnen. Het ging over kousen, schoenen, een koof en een onderrok. Ten derde kwam het in de 

steekproef van 1700 voor dat de kleding gestolen werd. Tijdens de oorlog stalen ‘Franse plunderaars’, 

die waarschijnlijk op de terugtocht waren, kleding in twee huishoudens, na de dood van de echtgenoot, 

maar voor het opstellen van de inventaris.53 Eén keer ging het om manskleding en linnen en een andere 

keer om enkel linnengoed. Deze zijn allen indicaties van de grote waarde die aan kleding gehecht werd 

rond 1700, aangezien ook het tweede leven van het kledingstuk genoeg koopwaarde had om er mensen 

mee uit te betalen of uit de nood te helpen.  

In dit hoofdstuk kwam aan bod hoe de zes stappen van kledingproductie binnenshuis voorkwamen. We 

zagen dat de binnenshuis productie afnam doorheen de 18de en 19de eeuw. De werktuigen en schulden 

duidden aan hoe er een verschuiving plaatsvond in de mogelijkheden tot het uitvoeren van de zes 

stappen. Van 1700 tot 1800 had men de mogelijkheid om vlas te verbouwen en schapen te houden, de 

wol en de vlas te verwerken en te spinnen. In de steekproef van 1900 vielen deze weg, in de plaats had 

men de mogelijkheid om kledingstukken in elkaar te zetten, wat voordien aan professionelen werd 

toevertrouwd. Rond 1850 kwamen zowel de eerdere stappen: verbouwen, verwerken, spinnen als de 

laatste stap: naaien voor. Dat duidde op een overgangsperiode. Aan de hand van de professionele 

kledingproducenten en -distributeurs, werd beschreven wat de positie was van kousenwevers en 

kledinghandelaars. Arendonk en Turnhout waren belangrijke handelscentra voor de regio, zoals te zien 

aan de hand van de hoeveelheid winkels en het patroon van schulden. Stof werd goedkoper doorheen de 

tijd, naar analogie van de goedkopere kleding van het vorig hoofdstuk. Het kijken naar kanttekeningen 

in de staten van goed verduidelijkte dat kleding maken en kleding kopen niet de enige manieren waren 

om kleding te verwerven. We zagen hoe tweedehandskleding een zekere waarde had, zodat overerving 

van kleding nog steeds gebeurde rond 1900. Dat nuanceert dus de analyse in het hoofdstuk ‘De waarde 

van kledingstukken’, die stelde dat het verschil in prijs van eerste- en tweedehandskleding zeer groot 

was. Hoewel tweedehandskleding minder waard was, zien we toch dat men deze kleding waardevol 

genoeg achtte om te erven. De grote hoeveelheid aantekeningen uit 1700 gaven een beeld waarbij reeds 

gedragen kleding zo kostbaar was, dat het werd gestolen, aan de armen gegeven en als betaalmiddel 

werd gebruikt.  

                                                      
48 RAA, OGA Wuustwezel, D158.01, schepenbankregisters 345, (1700). 
49 Bijvoorbeeld, RAA, Notariaat Antwerpen – minuten, 11886 (C De Lidth De Jeude, Kalmthout, 1890). 
50 RAA, OGA Arendonk, D003, schepenbankregisters 1414, (1707). 
51 RAA, OGA Arendonk, D003, schepenbankregisters 1406, (1706).65. 
52 Idem; RAA, OGA Arendonk, D003, schepenbankregisters 1390, (1701). 
53 RAA, OGA Arendonk, D003, schepenbankregisters 1406, (1707); RAA, OGA Arendonk, D003, 

schepenbankregisters 1414, (1707). 
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6. Conclusies 

De analyse van het kledingbezit, -productie en -distributie in de staten van goed leidt tot de volgende 

drie conclusies over consumptie in de rurale Kempen van de 18de en 19de eeuw. Ten eerste zien we een 

verandering in consumptiepatronen zoals beschreven in de literatuur rond de ‘consumptierevolutie’. De 

variëteit aan kledingstukken en veranderingen in de mode konden niet onderzocht worden aan de hand 

van de gekozen bron. Maar drie belangrijke tendensen wel: de waarde van kleding daalde, het aantal 

kledingstukken dat individuen bezaten nam toe en de duurzaamheid van de kleding nam af. Deze drie 

tendensen bewijzen een consumptierevolutie in de Kempen. Ze veranderden echter op een langzame, 

maar constante manier over de twee eeuwen heen. Het is correcter om te spreken van een consumptie-

evolutie, dan revolutie. Deze evolutie zette zich verder in de 19de eeuw, later dan de literatuur aangeeft. 

Ten tweede kwam deze consumptie-evolutie later op gang in de Limburgse Kempen. Waar Arendonk 

en Kalmthout de drie bovengenoemde tendensen in de 18de eeuw al vertoonden, duurde het in Hamont 

en Beringen langer. Dit duidt op een cultureel en economisch verschil tussen beide regio’s. De literatuur 

plaatst de consumptieveranderingen eerder dan in de Antwerpse Kempen te zien is. We kunnen daarom 

stellen dat deze perifeer was in vergelijking met de economische centra uit de literatuur. De Limburgse 

Kempen waren nog later en dus meer perifeer. Ik concludeer dat het correct is om te spreken over de 

semi-perifere Westelijke Kempen en de perifere Oostelijke Kempen in de 18de eeuw. In de 19de eeuw 

groeiden ze naar elkaar toe, wat een centralisering van de positie van de Oostelijke Kempen kan 

betekenen. In de 19de eeuw was de regio rond Kalmthout de uitzondering. Deze regio hebben we 

gedefinieerd als zijnde beïnvloed door de stad Antwerpen en de immigratie uit de stad. Hierdoor 

ontbreken een aantal tendensen in consumptiepatronen die we zagen in de andere regio’s: kleding bleef 

belangrijk en waardevol. Om hiervan de redenen te achterhalen is een analyse van stedelijke 

consumptiepatronen in dezelfde periode nodig. Na het bestuderen van de kleding- en textielhandelaars 

in de boedels, bleek dat Arendonk en Turnhout als handelscentrum voor de regio dienden. Ook in de 

Limburgse Kempen haalden winkeliers hun waren uit deze regio. 

Ten derde bracht de analyse van de mogelijkheden tot kledingproductie binnenshuis een evolutie tussen 

1700 en 1900 aan het licht. Deze evolutie bestond enerzijds uit een daling van huishoudens die op een 

niet-professionele manier aan productie deden en anderzijds uit een verschuiving van de stappen die 

men binnenshuis deed. De werktuigen en schulden in de boedels wezen op de praktijk van 1700 tot 1850 

om vlas en hennep te verbouwen en schapen te houden voor de wol, deze grondstoffen te verwerken en 

te spinnen. In 1900 deed men dat niet meer. Men had toen wel de mogelijkheid om te naaien, wat slechts 

vanaf 1850 opkwam. Deze verschuiving naar minder en anders textiel en kleding produceren 

weerspiegelt zich in de professionele kledingproductie, zoals te zien in de schulden aan wevers, 

handelaars en kleermakers. 

De gebruikte bronnen en methoden konden niet alle vragen beantwoorden. Door het gebrek aan data, 

was de vergelijking tussen sociale groepen voor de meeste deelvragen niet mogelijk. Omdat de 

inventarissen weinig gedetailleerd opgesteld zijn, waren verschillen in mode, snit en kleur van kleding 

niet te achterhalen. Dit aspect van de consumptierevolutie kon daarom niet geanalyseerd worden. De 

afwezigheid van details en de schaarse kanttekeningen betekende dat een onderzoek naar de connotatie 

van kleding niet realiseerbaar was. De staten van goed gaven te weinig context om te kunnen duiden op 

het gebruik van de werktuigen. Of ze gebruikt werden en of dat was voor het maken van eigen textiel 

en kleding of om te verkopen zijn vragen die openblijven. De bron was daarom niet geschikt voor een 

analyse van de proto-industrie, in tegenstelling tot de resultaten in verband met consumptie en het belang 

van kleding.   



   

 

54 

 

7. Bibliografie 

1. Bronnen 

Rijksarchief Hasselt: 

Notarieel archief 

Blok1: 

Andries, Antonius Ambrosius, Tessenderlo: 1799-1806. 

Beeckman, Ernest, Tessenderlo: 1886-1889. 

Boni, Jean Francois, Beringen: 1809-1813. 

Ceysens, Leonard Ferdinand, Beringen: 1849-1851. 

Ceysens, Pieter Alfons Benedict, Beringen: 1898-1900. 

De Borman, Jean  Ferdinand Alexander, Neerpelt: 1805. 

Jans, Joannes, Tessenderlo: 1766. 

Mardaga, Petrus Franciscus, Overpelt: 1789. 

Misotten, Guilhelmus, Neerpelt: 1807-1808. 

Missotten, Emile Hubert, Overpelt: 1848-1852. 

Ooms, Hendrik, Tessenderlo: 1853. 

Ooms, Leonard, Tessenderlo: 1856-1858. 

Rijcken, J.J., Overpelt: 1751. 

Spaas, Michiel, Hamont: 1851. 

Verachter, Adrien Joseph, Hamont: 1805-1810. 

Wellens, H.M, Heusden: 1792. 

Blok 2: 

Ooms, Louis Marie Constatin, Tessenderlo: 1886-1898.  

Spaas, Adrien Guillaume Joseph, Overpelt: 1899-1902. 

Rijksarchief Antwerpen: 

Notarieel archief: 

De Lidth de Jeude Clément, Kalmthout: 1886-1898. 

Kenis, Petrus, Kalmthout: 1849-1862. 

Lauwers, Theodorus, Wuustwezel: 1798-1802. 

Poot, Theophiel, Arendonk: 1895-1905. 

Van Stratum, Raymond, Essen: 1900. 

Verbist, Josephus Remigius, Arendonk: 1845-1854. 

Wouter, Jean Francois, Arendonk: 1807-1819. 

Oud Gemeentelijk Archief: 

Arendonk 

Schepenbank: 1699-1710. 

Poppel 

Schepenbank: 1758. 

Weelde 

Schepenbank: 1795. 

Wuustwezel 

Schepenbank: 1699-1702, 1741-1765. 



   

 

55 

 

 

2. Literatuur 

Alberts, W. Jappe, Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied 

omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg. Deel II, vanaf 1632 tot +- 

1918 (Assen, 1932).  

Allen, R. C. en J. L. Weisdorf, ‘Was there an ‘industrious revolution’ before the industrial revolution? 

An empirical exercise for England, c. 1300–1830’, Economic History Review, 64 (2011) 715-729.  

Barm, Ava en Susan E. Klepp, ‘”If I didn’t have my sewing machine . . .”: women and sewing machine 

technology’, in: Joan M. Jensen en Sue Davidson ed., A needle, a bobbin, a strike (Philadelphia, 1984) 

20-59. 

Campbell, Colin, 'Understanding traditional and modern patterns of consumption in eighteenth century 

England: a character-action approach' in: John Brewer en Roy Porter ed., Consumption and the world 

of goods (Londen, 1993) 40-57.  

Cooke, D en M. B. Tavman-Yilmaz, ‘Hand knitting, frame knitting and rotary frame knitting in the 17th, 

18th and 19th centuries. A question of identification’, Textile History, 30 (1999) 199-206. 

De Keyzer, Maïka en Eline Van Onacker, Beyond the flock: sheep farming, wool sales and capital in a 

medieval peasant society: the Campine area in the Low Countries (Antwerpen, 2012)  

De Vries, Jan, The industrious revolution, consumer behavior and the household economy, 1650 to the 

present (Berkely, 2008).  

De Wachter, Astrid, De toepassing van wereldsysteem-analyse op geografische streken. Twee 

casestudies: de Kempen en noordelijk Ghana (Gent, 2002). 

De Wilde, Bert, Twintig eeuwen vlas in Vlaanderen (Tielt, 1984). 

Deceulaer, Harald, ‘Consumptie en distributie van kleding tussen stad en platteland, drie regionale 

patronen in de Zuidelijke Nederlanden (zestiende-achttiende eeuw)’, Tijdschrift voor Sociale 

Geschiedenis, 28 (2002) 439-468.  

Deceulaer, Harald, ‘Between medieval continuities and early modern change: proto-industrialization 

and consumption in the Southern Low Countries (1300–1800)’, Textile History, 37 (2006) 123-148.  

Deceulaer, Harald, Pluriforme patronen en een verschillende snit. Sociaal-economische, institutionele 

en culturele transformaties in de kledingsector in Antwerpen, Brussel en Gent, 1585-1800 (Amsterdam, 

2001).  

Deneweth, Heidi en Patrick Wallis, ‘Should we call for a doctor? Households, consumption and the 

development of medical care in the Netherlands, 1650-1900’, Working Papers nr. 51 (Utrecht, 2014).  

Dibbits, Hester, Vertrouwd bezit, materiële cultuur in Doesburg en Maassluis, 1650-1800 (Nijmegen, 

2001). 



   

 

56 

 

Doursther, Horace, Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes (Amsterdam, 

1964). 

Duvosquel, Jean-Marie, Hervé Hasquin, en Raymond Van Uytven. Gemeenten van België: 

geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. (Brusse,l 1980).  

Geheugen Collectief vzw, BKRK Kleding op het Kempens platteland: onderzoeksrapport (Antwerpen, 

2018). 

Geopunt Vlaanderen, Interactieve kaart [http://www.geopunt.be/]. 

Geudens, Bénédicte, De Kempen als wolreservoir: Van het Kempische schaap tot het Kempische laken 

(Antwerpen, 2012) (onuitgegeven bachelorscriptie).  

Houtman, Erik, Het notariaat in de provincie Limburg. Repertorium van de minuten (Brussel, 1982).  

Indesteege, Luc, ‘Streekdrachten in de provincie Limburg’, in Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in 

onze gewesten (Gent, 1994) 217-254.  

Knaepen, Roger, Kempische heidorpen tussen Dommel en Neten. Historische geografie van het 

ontginningswezen, de pleinconfiguraties en sociaal-economische ontwikkelingen (met atlas) (Gent, 

1994) (onuitgegeven doctoraatsverhandeling).  

Lis, Catharina en Hugo Soly, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa (Antwerpen, 1986). 

McCants, Anne, ‘Modest households and globally traded textiles: Evidence from Amsterdam household 

inventories.’ in: Laura Cruz en Joel Mokyr ed., The birth of modern Europe: culture and economy, 1400-

1800. Essays in honor of Jan de Vries (Leiden, 2010) 109–132.  

McKendrick, Neil, ‘Home demand and economic growth. A new view of the role of women and children 

in the industrial revolution’, in: idem ed. Historical perspectives. Studies in English thought and society 

(London, 1974), 152-210.  

McKendrick, Neil, ‘Introduction’, in: idem, John Brewer en John Plumb ed., The birth of a consumer 

society: The commercialization of Eighteenth- Century England (Bloomington, 1982), 1-8.  

Meerschaut, Emmanuel, ‘Textielaanbod in het achttiende-eeuwse Gent’, Handelingen der Maatschappij 

voor Geschiedenis en Erfgoedkunde te Gent, 51 (1997) 155-180.  

Meirik, K., en J. Wellens, Wolindustrie. PIE-Rapportenreeks nummer 27 (Zeist, 1997). 

Mendels, Franklin, ‘Proto-industrialization: The first phase of the industrialization process’, The Journal 

of Economic History, 32 (1972) 241-261.  

Mertens, Jozef, Handel en wandel van de teuten in Duitse gewesten (Lommel, 1995).  

Nenadic, Stana, ‘Middle-rank consumers and domestic culture in Edinburgh and Glasgow, 1720–1840’, 

Past and Present, 145 (1994) 122–156.  



   

 

57 

 

Nijssen, Rombout, ‘Voorsinnige protecteurs der bedruckde weesen: de schepenen van Herk-de-Stad en 

het toezicht op het beheer van wezengoederen (1751-1795)’, Limburg. Het oude land van Loon, 78 

(1999) 289-310.  

Paulissen, Etienne, Jan Goossens, Jos Molemans en Jan Theuwissen, De begrenzing van de Kempen 

(Hasselt, 1983). 

Roche, Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle. (Parijs, 1989).  

Ruwet, Joseph, La principauté de Liège en 1789. Carte de géographie historique (Brussel, 1958).  

Ryckbosch, Wouter, A consumer revolution under strain. Consumption, wealth and status in eighteenth-

century Aalst (Southern Netherlands) (Antwerpen en Gent, 2012).  

Schuurman, Anton, ‘Aards geluk, Consumptie en de moderne samenleving’, in: idem, Jan de Vries en 

Ad van der Woude ed., Aards geluk, de Nederlanders en hun spullen van 1550-1850 (Amsterdam, 1997) 

11-27.  

Slegten, Astrid, ‘Overleven op zandgrond: een onderzoek naar beroepsstructuur in de Noord-Limburgse 

Kempen op het einde van de 18de eeuw’ eerste deel, Het Liller Heem (2009) 161-172; tweede deel, Het 

Liller Heem (2010) 22-28; derde deel, Het Liller Heem (2010) 61-75.  

Soly, Hugo, ‘Materiële cultuur te Gent in de 18e eeuw: Een terreinverkenning’, Oostvlaamse Zanten, 

driemaandelijks algemeen tijdschrift voor volkskunde, 63 (1988) 3-14. 

Sorber, Frieda, ‘Grondstoffen voor streekdracht’, in Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze gewesten (Gent, 

1994) 21-62. 

Spufford, Margaret, The great reclothing of rural England. Petty chapmen and their wares in the 

seventeenth century (Londen, 1984).  

Stevens, Fred, Revolutie en notariaat: Antwerpen 1794-1814 (Leuven, 1994). 

Sturtewagen, Isis, All together respectably dressed, Fashion and clothing in Bruges during the fifteenth 

and sixteenth centuries (Antwerpen, 2016).  

Styles, John, ‘Clothing the North. The supply of non-elite clothing in the Eighteenth-Century North of 

England’, Textile History, 25 (1994) 139–66.  

Thoen, Erik, ‘A “commercial survival economy” in evolution. The Flemish countryside and the 

transition to capitalism (Middle Ages - 19th century)’, in Peter Hoppenbrouwers en Jan Luiten van 

Zanden ed., Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low 

Countries (middle ages-19th century) in light of the Brennerdebate (Turnhout, 2001) 102-157.  

Truyens-Bredael, C.L., Spinnen als handwerk: geschiedenis, folklore, techniek (Antwerpen, 1944).  

Ubachs, Pierre, Handboek voor de geschiedenis van Limburg (Hilversum, 2000). 

Van de Sijpe, Luk, ‘De teuten. Noord-Limburgse retourmigranten en hun erfgoed.’ Tijd-Schrift, 2 (2012) 

26-29. 



   

 

58 

 

Van der Eycken, M. ‘Verkeerswegen als bindteken? Een overzicht van 150 jaar relaties tussen de beide 

Limburgen op het vlak van de verkeersinfrastructuur’, in: Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. 

Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de 

herdenking 150 jaar beide Limburgen (Maastricht, 1989) 69-94.  

Van Landeghem, Marleen, Het Joodse verleden van Kalmthout (Kalmthout, 2002). 

Vanhaute, Eric, ‘Wolverwerking op het Turnhoutse platteland (1750-1850). Enkele bedenkingen bij het 

verstomd proto-industrieel debat’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 17 (1991) 28-49.  

Vanhaute, Eric, Heiboeren, Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen (Brussel, 1992).  

Vanhaute, Eric, ‘”So worthy an example to Ireland”. The subsistance and industrial crisis of 1845-1850 

in Flanders’, in: Cormac O' Grada, Richard Paping en Eric Vanhaute ed., When the potato failed. Causes 

and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850 (Turnhout, 2007) 123-148. 

Vannoppen, Henri en Frans Geens, ‘Mannenkledij’, in: Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze 

gewesten (Gent, 1994) 63-101. 

Vannoppen, Henri en Frans Geens, ‘Vrouwenkledij’, in: Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze 

gewesten (Gent, 1994) 101-148.  

Veblen, Thorstein, The theory of the leisure class. An economic study of institution (New York, 1899). 

Vermoesen, Reinoud, Markttoegang en 'commerciële' netwerken van rurale huishoudens: de regio 

Aalst, 1650-1800 (Gent, 2011). 

Vliebergh, Emiel, De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19de eeuw (Brussel, 1906).  

Wallerstein, Immanuel, World-system analysis: an introduction (Durham en Londen, 2004). 

Weatherhill, Lorna, Consumer behavior and material culture in Britain 1660-1760 (Londen, 1988).  

Weyns, Jozef, Volkshuisraad In Vlaanderen: Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang 

der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog 

(Beerzel, 1999).  

Wijsenbeek-Olthuis, Thera, ‘Boedelinventarissen’, in: Broncommentaren 2: boedelinventarissen en 

gemeentelijke bevolkingsregisters (Den Haag, 1995) 1-74. 

Willems, Bart, Leven op de pof. Krediet bij de Antwerpse middenstand in de achttiende eeuw  

(Amsterdam, 2009). 

 

 

 



   

 

 

 

Bijlagen 
 

Bijlage 1: Kaart van de bestudeerde regio1 
 

  

                                                      
1 Grenzen van bodemkundige regio’s zijn moeilijk vast te leggen en komen al helemaal niet overeen met de grenzen 

van huidige gemeenten. Deze kaart geeft dus niet het exacte gebied weer, maar is bedoeld als slechts een indicatie 

van de ligging van de onderzochte steekproeven binnen de Kempen. Gebaseerd op: Vanhaute, Heideboeren, 32. 

Deze kaart is gemaakt voor de fusies van januari 2019, toen Overpelt en Neerpelt nog twee onafhankelijke 

gemeenten waren. 
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Bijlage 2: Begrippenlijst: textiel, kleding en werktuigen2 

Textiel: 

Baai ________________________________________________________ licht geruwde wollen stof 

Baalkatoen ____________________________________________________ grof, ongebleekt katoen 

Barkant ________________________________ dichtgeweven wollen stof in effen- of keperbinding 

Bombazijn of demit _________________________ schering van zijde en onzichtbare inslag van wol 

Canvas ________________________________________________________________ stevig linnen 

Duffelstof of fries of basfries ____________________________ grove, gevolde, stevige wollen stof 

Ellegoed _____________________________________________________ stof aan de lopende meter 

Faille _____________________  kettingribbinding van zijde (nu ook van wol, katoen of synthetisch) 

Frenie _______________________________________________________________________ franje 

Friese stof ____________________________________________________ dikke grove wollen stof 

Grein ______________________________________________________ grof zijde, of namaak zijde 

Kalamink _______________________________________________ duurzame geweven wollen stof 

Kamelot _______________________________________________ stof van kameelhaar en imitaties 

Kamgaren _________________________ wollen garen, eerst gekamd en daarom steviger en gladder 

Karsaai _________________________________________ grove, gewoonlijk gekeperde, wollen stof 

Kotonette _____________________________________________________ goedkoop, geruit katoen 

Merino _________________________________________ fijn wollen weefsel van het merinoschaap 

Molton ____________________________________ geruwde wol, katoen of combinatie van de twee 

Nankin ___________________________________________________________ geel chinees katoen 

Neteldoek ___________________________________________ los geweven doek van netels/katoen 

Orleans _____________________________________________ ruwe combinatie van katoen en wol 

Percal ___________________________________________________________________ fijn katoen 

Piqué _________________________________________________ zwaar dubbelweefsel van katoen 

Saai ________________________________________________licht gekeperde wollen stof of garen 

Satijnbinding ____ weeftechniek waarbij garens heel dicht bij elkaar liggen, daardoor soepel weefsel  

Satinet ________________________________________________________ glanzend satijnweefsel 

Sergien _______________________________________________________________ goedkope wol 

Siamoise _________________________________________________ effen of gestreepte katoentjes 

Sits ______________________________________________________________ beschilderd katoen 

Tierentein __________________________ geweven stof met een linnen ketting en een wollen inslag  

Tijk ___________________________________________________________ dicht geweven katoen 

Kleding: 

Beenkap __________________________________________________ omhulsel voor het onderbeen 

Beuk _____________________________________________________________________ borstlap 

Burnous _______________________________________________________________ lange mantel 

Cambaai of robe de chamber of japonse rok of tabberd _____________________________ kamerjas 

Flawijn, fluwijn, fluween _________________________________________________ kussensloop 

Juste au corps_______________________________________________________________ borstrok 

Kapoot _________________________________________________ vrouwen overkleed (bovenstuk) 

Kaproen _______________________________________________ kap die tot aan de schouders rijkt 

Koof _________________________________________________________________ vrouwenmuts 

                                                      
2 Deze begrippenlijst is gebaseerd op: Henri Vannoppen ed., Streekdrachten in onze gewesten (Gent 1994); 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Historische woordenboeken (2007) http://gtb.inl.nl (applicatie). 
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Kornet __________________________________________________________________ soort hoed 

Manteline ________________________________________________________________ kapmantel 

Moffel _________________________________________ accessoire om de handen warm te houden 

Paletot ________________________ wijde, zakvormige of nauw aansluitende overjas of overmantel 

Panier ___________________________________________________________________ hoepelrok 

Pardessus __________________________________________________________________ overjas 

Pelisse ________________________________________________________________ soort mantel 

Penderwis _____________________________________________ draagkussentje voor op het hoofd 

Redingote _______________________________________________________________ rijkostuum 

Snuifdoek _________________________________________________________________ zakdoek 

Stukkelijf of lijfje _________________________________ klein onderlijf voor vrouwen en meisjes 

Tricots _________________________________________________ driesteek, hoed met drie hoeken 

Valhoed _________________________________ hoed voor kindjes wanneer ze op hun hoofd vallen 

Wambuis _________________________________________________________________ kort jasje 

Werktuigen: 

Kruipbak ____________________  verwijst naar het proces van ‘elastische’ nabewerking van stoffen 

Scheerraam ___________________________________________________ raam waarop de ketting  

van een te weven laken geordend wordt of een werktuig voor het scheren van wollen doeken: het 

verwijderen van de pluisjes 

Schrobbelen _____________________________________________________ grof kaarden van wol 

Spoelbak ____________ bak aan de zijkant van het weefgetouw waar de spoelen in bewaard werden   



   

 

62 

 

Bijlage 3: Foto van een kousengetouw3 
 

                                                      
3 Diderot en d’ Alembert, L'Encyclopédie. Arts des textiles: recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux 

et les arts méchaniques, avec leur explication (Parijs, 1751-1780) Faiseur du metiér a bas et faiseur du bas au 

metier, tome I. 

Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France. 
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