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WOORD VOORAF 

De hiernavolgende studie gaat terug op het fmanciële luik van de docto
raatsverhandeling die we in 1987 aan de Rijksuniversiteit te Gent verdedig
den. Het politiek-sociale luik, dat er oorspronkelijk mee verbonden was, 
vormt de roggegraat van een andere publicatie die als Verhandeling aan de 
koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
van België werd aangeboden. Ze draagt als titel : "Gent en de Bourgon
dische hertogen, ca. 1384-ca. 1453 : een sociaal-politieke studie van een 
staatsvormingsproces". 

In een eerste versie werd wat volgt van kritische kanttekeningen voor
zien door de heren professoren W. Prevenier (RUG), H. Soly (VUB), J.P. 
Sosson (UCL) en A. Verhulst (RUG), waarvoor onze welgemeende hulde. Bij 
het tot stand brengen van het onderzoek konden we meer dan eens be
roep doen op de deskundigheid van prof. dr. H. Page (RUG en VUB) op het 
terre.in van de statistiek en haar toepassingen op de sociale wetenschappen. 
De concrete resultaten daarvan kwamen tot stand na tussenkomst van prof. 
dr. P. Tombeur (Cetedoc, UCL). Prof. dr. W. Blockmans (R.U.Leiden) en drs. 
A. Zoete (Algemeen Rijksarchief Brussel) stelden bij herhaling niet gepubli
ceerde onderzoeksresultaten ter beschikking, die het betoog grondig heb
ben beïnvloed. De collega's en vrienden dr. Th. de Hemptinne, dra. I. 
Schoups, drs. M. Ryckaert, dr. E. Thoen en dr. C. Vandenbroeke brachten in 
discussies belangrijke suggesties en nieuwe inzichten aan. Aan hen allen 
dank. 

Prof. dr. H. De Ridder-Symoens, redactiesecretaris van de Maatschappij 
voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent weze hier uitdrukkelijk ver
meld voor haar initiatieven waardoor dit onderzoek als Verhandeling in de 
reeks van voormeld genootschap kan verschijnen. Mevr. C. Colyn en W. de 
Schamphelaer, beiden behorend tot het administratief personeel van de 
Rijksuniversiteit te Gent, zorgden voor het concrete tot stand komen van 
deze verhandeling. 
Gent, oktober 1989 
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INLEIDING 

STADSFINANCIEN EN VORSTELIJKE GELDHONGER, EEN 
PROBLEEMSTELLING 

Wat hierna volgt onderscheidt zich bewust van de traditionele fmanciële 
geschiedenissen zoals deze in navolging van Georges Espinas' pionierswerk 
over Douai en van Hans van Werveke's even klassieke studie over Gent tot 
stand kwamen1. De lezer mag zich derhalve niet verwachten aan een naar 
volledigheid strevende beschrijving en analyse van de Gentse stadsfinan
ciën tijdens de Bourgondische periode. In het licht van de voormelde 
studie van Van Werveke zou dit overigens een overbodige zaak zijn. 
Welke zijn de belangrijkste verschilpunten met de analytisch- beschrijvende 
aanpak van onze voorgangers ? Een eerste verschil is van methodologische 
aard. Dankbaar voortbouwend op de traditionele studies over de stadsfman
ciën, waarin centraal stond de vraag naar de oorsprong van de verschillende 
categorieën van inkomsten en uitgaven, hebben we de klemtoon verlegd 
naar een kwantitatieve analyse van de stadsrekeningen. Zowel de voor Gent 
gunstige bronnensituatie - voor de 15de eeuw staat een zo goed als 
ononderbroken reeks stadsrekeningen ter beschikking - als een eerdere 
steekproef waarin kwantificering op basis van hetzelfde basismateriaal werd 
uitgetest2 , laten van een dergelijke benadering hoopvolle resultaten 
verwachten. 

Een tweede verschil is van inhoudelijke aard. Recent zijn een aantal 
nieuwe gezichtspunten m.b.t. het Bourgondische staatsvormingsproces in 
de Nederlanden geformuleerd3. Ze wijken in niet geringe mate af van wat 
traditioneel dienaangaande, in de lijn van Henri Pirenne, werd gedacht4. 

1 G. ESPINAS, Les flnances de la commune de Doual. Des origines au XVe slè
cle, Parijs, 1902 en H. VAN WERVEKE, De Gentsche stadsflnanclhl In de middel
eeuwen, Brussel, 1934, [Memories van de Koninklijke Academie van Belg~. Afdeling 
Letteren, 2e reeks, boek XXXIV]. 

2 M. BOONE, Openbare diensten en initiatieven te Gent tijdens de late middel
eeuwen (14de-15de eeuw) in: Handelingen van het 11de Internattonaal colloquium, 
Spa 1-4 sept. 1982. Het openbaar lnlt1at1ef van de gemeenten In Belgl,, Historische 
grondslagen (ancien réglme), s.l., 1984, [Historische uitgaven van het gemeentekre- . 
dlet van Belg~ reeks In -Bo, nr. 65], pp. 101-104. 

3 Cf. de synthese van W. PREVENIER en W. BLOCKMANS, De Bourgondische 
Nederlanden, Antwerpen, 1983, door dezelfden in gebaldere vorm gebracht onder de 
titel In de ban van BourgondW, Houten, 1988. Om het onderwerp in de historiografie 
te situeren: W. BLOCKMANS, Van buitenaf bekeken. Buitenlandse historici over 
staatsvorming in de Nederlanden van de veertiende tot de zestiende eeuw, in : 
Bijdragen en mededelingen voor de geschiedenis der Nederlanden, 100, 1985, pp. 
588-605. 

4 Over de denkbeelden van Pirenne, die verrassend zelf weinig direct onder
zoek over de Bourgondische periode heeft verricht : A. UYTI'EBROUCK, Henri 
Pirenne et les ducs de Bourgogne, in : La fortune historiographique des tbèses 
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Centraal in deze kantelende visie staat het onderzoek van W. Prevenier en 
W. Blockmans naar de rol van de Vlaamse volksvertegenwoordiging, in die 
jaren gedomineerd door het optreden van de Leden van Vlaanderen, waarin 
de elites van de grote Vlaamse steden- Gent voorop- de toon aanga
ven5. De uitbouw van een gecentraliseerde staat onder de hertogen van 
Bourgondië uit het huis van Valois werd met één klap van een bijna onbe
wuste drang naar eenmaking beantwoordend aan de onafwendbare logica 
van anonieme krachten (de visie Pirenne), tot een erg concreet opleggen 
van een militair en fiscaal keurslijf. Het ware verkeerd te veronderstellen 
dat hiermee de oude romantische visie op het Bourgondiseringsproces, 
waartegen ook Pirenne zich - terecht - had afgezet, opnieuw van stal 
wordt gehaald6. Wel verkrijgt men aansluiting bij een momenteel ook in in
ternationaal verband actueel onderzoeksgegeven : dat van het staatsvor
mingsproces7; 
In een veranderende wereld waarin traditionele staatkundige verbanden niet 
langer meer aangepast lijken aan de taken hen toevertrouwd door de on
derdanen aan wie ze hun soevereiniteit ontlenen, lijkt het aangewezen aan
dacht te vragen voor gelijkaardige processen van politiek-institutionele en 
economische schaalvergroting in het verleden. Meer bepaald de vragen naar 
de leefbaarheid van alternatieve en concurrentiële verbanden en naar de 
kosten van een dergelijk staatsvormingsproces voor de onderdaan die een 
en ander met zijn fiscale bijdragen dient te financieren, lijken in dit verband 
zinvol. Hun toepassing op het geval Gent hoeft weinig verantwoording. Als 
grootste stad in de Bourgondische Nederlanden en bovendien gekenmerkt 
door een zeer bewust beleefde traditie van opstandigheid en verzet deden 
de problemen, veroorzaakt door de integratie van een stad en haar hinter
land in een groter politiek verband, zich daar het vroegst en het hevigst 
voo.S. 

d'Henrl Pirenne. Actes du col/oque de Bruxelles, 10-11 mat 1985. Arcbief-en 
Bibliotheekwezen in Belgi~, extranummer 28, Brussel, 1986, pp. 87-111. 

5 W. PREVENIER, De Leden en de Staten van Vlaanderen 0384- 1405), 
Brussel, 1961, [VKAL, nr. 43], en W.P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging in 
Vlaanderen in de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506), 
Brussel, 1978, {VKAL, jg. XL, nr. 90]. 

6 Zoals veiwoord bij P. FREDERICQ, Essai sur Ie ró/e politique et social des 
ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas, Gent, 1875. 

7 Het thema werd recent in een aantal onder impuls van het· Franse CNRS ge
organiseerde colloquia aangesneden. Ze behandelden diverse deelaspecten van de 
staatsvorming Jn_Europa in de periode late middeleeuwen-vroege moderne tijden : 
de rol van de kerk, cultuur en ideologie, prosopografie. Voor het hier aan de orde 
zijnde .onderwerp zijn vooral van belang : J.-Ph. GENET en M. LE MENé (red.), 
Genèse de l'état moderne. Prélèvement et redistrlbution, actes du col/oque de 
Fontevraud 1984, Parijs, 1987 en N. BULSTen J.-Ph. GENET (red.), La vi/Ie, la bour
geoisie et la genèse de l'état moderne (Xlle-XVI/Ie siècles). Actes du colloque de 
Bielefeld (29 nov. - 1 dec. 1985), Parijs, 1988. In beide bundels komen de 
Nederlanden aan bod via een bijdrage van W. Blockmans. 

8 Een recente synthese over de laatmiddeleeuwse geschiedenis van Gent die 
deze resoluut in dit perspectief plaatst : W. PREVENIER en M. BOONE; De 
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Als termini voor dit onderzoek kozen we, logischerwijs, 1384 zijnde het 
jaar waarin met Filips de Stoute de eerste Bourgondische hertog aantrad als 
graaf van Vlaanderen, en 1453, het jaar waarin Gent op het slagveld van 
Gavere een klinkende nederlaag leed tegen hertog Filips de Goede. De 
kwantitatieve analyse wijkt hier lichtjes van af. Haar termini zijn respectie
velijk 1400, omdat dan de aansluitende reeks stadsrekeningen aanvangt en 
1462, wat toelaat de fmanciële gevolgen van de vrede vanGavereten volle 
in te schatten. 

In een andere studie konden we aantonen dat de periode 1384- 1453 in 
het kader van de geschiedenis van de stad Gent haar cohesie ontleende aan 
het optreden van de elite der drie leden van de stad9. Deze gaat deels 
terug op de corporatieve recrutering van de Gentse schepenen, deels op de 
traditionele macht van de poorterijfamilies (zelf in meerdere opzichten erf
genamen van de oude erfachtige lieden die tot de troebelen van het einde 
der 13de eeuw de lakens uitdeelden). Het regime der drie leden trok gaan
deweg alle uitingen van politiek, sociaal en zelfs economisch leven in de 
stad naar zich. De elite die het voortbracht monopoliseerde niet enkel de 
politieke macht, maar liet zich ook in met de rechtspraak, het beheer ·van 
de stedelijke caritatieve instellingen, met de stedelijke administratie en met 
de controle op meerdere economische handelingen. Dat dit door corruptie 
en nepotisme gekleurd bestuur toch zo lang overleefde in een door op
standigheid gekenmerkte omgeving, dankte het aan zijn conflictbeheer
sende effecten. Eens de drie leden vast in het zadel zaten, behoorden de 
rauwe sociale en politieke conflicten, die het Gent van de eerste drie kwart 
van de 14de eeuw regelmatig aan de rand van een burgeroorlog brachten, 
tot het verleden. Om echter een blijvende greep te krijgen op het politieke 
besluitvormingsproces in Gent, diende de centrale overheid voor alles met 
dit regime der drie leden af te rekenen. Hefboom bij dit ontwrichtingspro
ces vormde de vorstelijke fiscaliteit, inzet was de financiële autonomie van 
de stad. Over dit verhaal handelt het hiernavolgend boek. 

In een inleidend deel wordt de kritiek van de belangrijkste bron, de 
stadsrekeningen, gemaakt en een globale kwantitatieve analyse voorge
steld. Deze laatste laat ons toe aan het daaropvolgend betoog richting te 
geven. Vermits het onderzoek op stadsfinanciën betrekking heeft, valt het 
logischerwijze in twee hoofdbestanddelen uiteen : uitgaven en inkomsten. 
In de lijn van de zojuist geschetste vraagstelling gaat bij de uitgaven extra 
aandacht naar enerzijds heffingen ten voordele van de centrale staat, an
derzijds naar die specifieke uitgaven die de stad zich getroostte om de so
ciale en politieke cohesie binnen haar muren in stand te houden. Bij de in
komsten zal de klemtoon liggen op het blootleggen van de door de stede-

"stadstaat"-droom (veertiende en vijftiende eeuw), in :]. DECAVELE (red.), Gent. 
Apologie van een rebelse stad, Antwerpen, 1989, pp. 81-105. 

9 M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, ca. 1384-ca. 1453: een so
ciaal-politieke studie van een staatsvormingsproces, ter perse als Verbandeling van de 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
Belgte.K/asse der Letteren. 
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lijke elit~ gevoerde fiscale politiek. Hoe technisch en abstract financiële ge
schiedenis uit de aard der zaak ook moge zijn, het zou van een ongeoor
loofde eenzijdigheid getuigen om de menselijke factor over het hoofd te 
zien. Waar mogelijk zullen de nuchtere cijfers met prosopografisch materiaal 
worden aangevuld, teneinde de strategie en wisselende bondgenootschap
pen tussen belangengroepen binnen de stedelijke elite en de vorstelijke 
partijgangers in hun niet aflatende strijd om de poen, te achterhalen. 
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DEEL 1 : BRONNEN EN GLOBALE STA11S11SCHE BENADERING 

HOOFDSTUK 1 : DE GENTSE STADSREKENINGEN 

1. DE BRONNEN EN HUN BEWAARPLAATSEN 

Tijdens de eerste jaren van de Bourgondische periode ontbreken de 
Gentse stadsrekeningen bijna volledig. Uit de periode volgend op de vrede 
van Doornik (18 december 1385), het eindpunt van de Gentse oorlog 
(1379-1385), zijn slechts de rekeningen over de jaren 15 augustus 1386 -
14 augustus 1387 en 15 augustus 1389 - 14 augustus 1390 bewaard. Beide 
zijn nog sterk getekend door de financiële en economische gevolgen van 
de Gentse opstand1. Hetzelfde geldt voor de volgende twee rekeningen: 
deze over het schepenjaar 1390-1391 die op de koop toe slechts fragmen
tarisch bewaard bleef (enkel een gedeelte van de uitgaven) en de rekening 
over het schepenjaar 1391-13922. Het wekt dan ook weinig verbazing dat 
Van Werveke zijn studie over de Gentse stadsfinanciën chronologisch afsluit 
bij de aanvang van de Bourgondische periode3. 
Vanaf 1400 begint een bijna doorlopend bewaard gebleven reeks stadsre
keningen. Voor de door ons bestudeerde periode (tot en met het schepen
jaar 1461-1462) ontbreken enkel de jaren 1404-1405 en 1435-1436. Enkele 
andere jaren zijn fragmentarisch tot ons gekomen : het betreft 1400-1401, 
1457-1458 en 1459-14604. Voor sommige jaren bleven zelfs dubbels be
waarct5. 

1 Ze werden samen met de op de opstand betrekking hebbende rekeningen 
uitgegeven door J. VUYLSTEK.E, De rekeningen der stad Gent. Tijdvlak van Ftltps 
van Artevelde, 1376-1389, Gent, 1893, pp. 353-428. 

2 SAG, reeks 400, nr. 10, F 312 r0 
- 326 v0 (1390-1391) en F 330 r0 

- 347 r0 

(1391-1392). Samen met een aantal rekeningen uit de jaren zestig van de veertiende 
eeuw zijn ze de laatste niet uitgegeven Gentse veertiende eeuwse stadsrekeningen. 
De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis plant een uitgave, te verzorgen door D. 
NICHOLAS en W. PREVENIER. 

3 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 376-378: geeft slechts enkele summiere 
aanwijzingen voor de Bourgondische periode. Tijdens het academiejaar 1942-1943 
legde E. VANDERPOORTEN met H. VAN WERVEKE als promotor aan de 
Rijksuniversiteit Gent een licentiaatsverhandeling voor getiteld: "De Gentse stadsft
nancieen (sic) in de XV de eeuw, van 1400 tot 1477" waarin ze heel getrouw. de op
bouw van de studie van haar promotor navolgt en zijn betoog chronologisch verder
zet. Deze verdienstelijke verhandeling heeft tot geen publicatie achteraf aanleiding 
gegeven. 

4 SAG, reeks 400, nr. 11, F 1 r0 
- 16 V 0

: rekening over 1400-1401: ongeveer 
de helft van de uitgaven ontbreekt. SAG, reeks 400, nr. 19, F 1 r0 

- 50 v0
: rekening 

over 1457-1458, door erge waterschade is meer dan de helft van de uitgaven on
leesbaar en ibidem, fO 234 r0 

- 330 r0
: rekening over 1459-1460: over de gehele re

kening ontbreekt een stuk (bovenaan) uit de folio's. Reconstructie van de totalen 
van de verschillende rubrieken bleek mogelijk. 

5 Het betreft de jaren 1410-11, 1414-15, 1416-17, 1423-24, 1424-25, 1427-
28, 1430-31, 1437-38, 1438-39, 1455-56, 1456-57 en 1458-59. Alle in SAG, reeks 
400. 
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De praktijk om van elke rekening twee of meer exemplaren te laten aan
maken hoeft niet te verwonderen. In principe betrof het steeds een 
exemplaar voor de stadsmagistraat zelf en een voor de door de vorst aan
gestelde commissarissen, belast met het controleren van de stadsfinanciën 
(cf. infra). Dit laatste exemplaar belandde na deze eerste controle in het ar
chief van de rekenkamer van de vorst. Dit is althans de theoretische gang 
van zaken. In de praktijk is deze controle door vorstelijke commissarissen 
in het geval van Gent tot aan de vrede van Gavere dode letter gebleven6. 
Dat er uit de voorafgaande periode toch rekeningen in het archief van de 
vorstelijke rekenkamer beland zijn, is hiermee niet in tegenspraak. Het be
treft immers dubbels afkomstig uit het Gentse stadsarchief en in 1858 met 
het Algemeen Rijksarchief te Brussel geruild voor dubbels van rekeningen 
van Gentse baljuws en van de Gentse munt7. Vergelijken we de jaartallen 
van de in Brussel bewaarde dubbels dan blijkt dat alvast voor één jaar, i.c. 
het schepenjaar 1424-1425, drie exemplaren van dezelfde rekening be
waard zijn gebleven. Van bij de aanmaak was geen enkele van deze drie re
keningen bedoeld om naar de vorstelijke administratie doorgespeeld te 
worden. Dat er drie exemplaren werden aangemaakt, lijkt ons in verband te 
staan met de rol van de drie leden (poorterij, kleine neringen en weverij) in 
het politieke en administratieve leven van de stads. 

6 Gedurende de hele 14de eeuw reeds had Gent zich, met succes, verzet 
tegen de vorstelijke controle op haar stadsrekeningen: F. BLOCKMANS, Le controle 
par Ie prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Age, in: 
Handelingen van bet internationaal colloquium, Blankenberge, 6-9 sept. 1962: 
Financt~n en boekhouding der steden van de Xllle tot de XVIe eeuw, s.l., 1964, 
[Gemeentekrediet van Belgi~, historische uitgaven in -8°, nr. iJ, p . 300. Zo er con
trole werd uitgeoefend bleef deze oraal. De vertegenwoordigers van de vorst hoor
den de rekening voorlezen, maar maakten voor de vrede van Gavere geen eigen 
aantekeningen in de rekeningen. Pas na de Carolijnse Concessie van 1540 zal Gent 
er in toestemmen een exemplaar van haar rekeningen aan de Rijselse rekenkamer 
over te maken, zie: H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 65-67. 

7 ARA, Rk. nrs. 34 861, 34 862 en 34 863: stadsrekeningen voor respectie-
velijk 1411-1412, 1415-1416 en 1424-1426. De ruil tussen Stadsarchief en Algemeen 
Rijksarchief in 1858 was een initiatief van de toenmalige stadsarchivaris Prudens Van 
Duyse, zie: J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE, Stadsarcbief van Gent. 
Arcbiefgtds. Deel I: oud archief, Gent, 1983, p. 13. 

8 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 379legt dit verband niet. Wel wijst ook hij op 
de allesomvattende greep van de drie leden op de stedelijke financiën. Voor de 
vroegere periode stipt hij nog aan dat de overeenkomst van 1294 tussen graaf en 
stad de aanmaak van drie rekeningen (respectievelijk voor de graaf, de schepenen en 
de ontvangers) voorzien had. De veronderstelling dat de drie rekeningen dan voor de 
drie leden van de stad zouden bedoeld geweest zijn, wijst Van Werveke af. Hij steunt 
zich daarvoor op het feit dat er in 1339-1340 drie dekenen van het gemeen waren 
die aldus alle rekeningen zouden in beslag nemen, zodat er dan zelfs geen exemplaar 
voor de schepenen zou overblijven: ibidem, pp. 81-82. Deze visie kan dan wel voor 
de jaren 1340 opgaan, tijdens de door ons bestudeerde periode is de invloed van de 
drie leden op alle belangrijke aspecten van het leven in de stad zo ingrijpend, dat we 
menen dat de drie rekeningen en de drie leden met elkaar in verband staan. 
Bovendien leveren de drie leden van de stad volgens een vast schema schepenen 
en, zoals we verder zullen zien, ook de stadsontvangers. 
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2. ONDERGESCHIKTE BOEKHOUDINGEN EN VOLLEDIGHEID DER 
REKENINGEN. 

A. De ondergeschikte boekhoudingen 

In de meeste middeleeuwse steden vormen de stadsrekeningen, in de 
vorm waarin ze tot ons gekomen zijn, slechts een gereduceerde versie van 
een veel complexere boekhoudkundige, financiële en administratieve reali
teit. Ze zijn niet zelden het eindstadium van diverse boekhoudkundige ope
raties waarvan de essentie ons ontsnapt omdat ze vervat lag in diverse on
dergeschikte rekeningen9. De Gentse stadsrekeningen uit de l4de eeuw 
vormen geen uitzondering op deze gang van zaken 10. Het ligt dan ook in 
de lijn der verwachting dat hetzelfde verschijnsel ook in de 15de eeuwse 
rekeningen sporen heeft nagelaten. In het hiernavolgend overzicht zullen 
we een onderscheid tussen inkomsten en uitgaven aanhouden. 

a Ontvangsten 
Wat de inkomsten uit ongelden (indirecte belastingen) en uit het domein 

van de stad betreft : de wijze waarop deze inkomsten in de stadsrekening 
geboekt worden verschilt nauwelijks of ze nu verpacht werden, dan wel in 
regie uitgebaat11 . Wel zijn er aanduidingen dat wat in de stadsrekening op
getekend werd het eindsaldo is van een door de pachter-ontvanger bijge
houden aparte comptabiliteit12. Enkel voor de graan en maalderij-accijnzen 
en het pond- en stukgeld zijn rekeningen, die tot in de 15de eeuw terug
gaan, voorhanden13. 

Uit de rekening voor de graanaccijnzen uit 1494-1495 blijkt dat 4,94 % 
van de bruto ontvangsten aan diverse uitgaven gespendeerd werd. Deze 
omvatten onkosten voor de aanschaf van materiaal dat de pachters-ontvan
gers . bij het uitoefenen van hun functie benut hebben, verder wekelijkse 
vergoedingen voor de portiers aan de stadspoorten, die bij .de inning waren 

9 Dit kon vastgesteld worden voor Vlaanderen, zie : W. PREVENIER, 
Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au moyen age, in : 
Handelingen van het internationaal colloquium, Blankenberge, 6-9 sept. 1962 : 
FinancWn en boekhouding der steden van de XIOde tot de XV/de eeuw, s.l., 1964, 
[Gemeentekrediet van Be/gil!, Historische reeks in -8o, nr. 71, pp. 139- 140. Sinds het 
verschijnen van dit overzicht aan te vullen met D. CLAUZEL, Finances et politique à 
Lille pendant la période bourguignonne, Duinkerken, 1982, p. 85 en met J. 
MERLEVEDE, De Ieperse stadsfinancil!n (1280-1330). Bijdrage tot de studie van een 
Vlaamse stad, Brussel, s.d., (1980), pp. 65-66. 

10 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 87-91. 
11 Zie hierover : M. BOONE, Triomferend privé-initiatief versus haperend 

overheidsoptreden ? Over pachters van indirecte belastingen in laatmiddeleeuwse 
steden, in: T.v.S.G., 15, 1989, pp. 117-118. 

12 Zie het overzicht hiervan bij J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE, op. 
cit., pp. 170-174. 

13 V oor de graanaccijnzen betreft het een register van ontvangsten over het 
boekjaar 1494-1495 : SAG, reeks 425bis, nr. 1, voor het pond- en stukgeld : SAG, 
reeks 457, nr. 1. 
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ingeschakeld en vooral het salaris van de ontvangers en hun klerk (goed 
voor 72% van de uitgaven, of 3,55% van de totale bruto- inkomsten)14. 

De rekening van het pond- en stukgeld uit 1467-1468 bevestigt deze 
bevindingen. Wat in de stadsrekening voorkomt kan slechts het saldo van 
een aparte boekhouding zijn, specifieke onkosten en uitgaven voor de ont
vangers werden reeds in mindering gebracht. Ditmaallopen deze uitgaven 
op tot 9% van de totale ontvangst15. 

Het bestaan van afzonderlijke boekhoudingen voor de assizen mag ook 
voor de door ons bestudeerde periode verondersteld worden, ook al zijn er 
geen aparte rekeningen bewaard gebleven. Immers de stadsrekening over 
het jaar 1454-1455, de eerste die na de vrede van Gavere krachtens de be
palingen van die vrede door de centrale overheid gecontroleerd werd, ver
meldt bij de inkomsten uit de indirecte belastingen : "also tblijct bij der 
reste van haerlieder rekeninghe daer af ghedaen, in de welke afghesleghen 
zijn huere wedden ende andere eesten, dus hier net ten prouffijte van der 
vors. stede, daer in begrepen tincernmende van den houden enghelde van 
de vors. grane binnen den zeiven jare"16. Deze gang van zaken vond geen 
genade in de ogen van de vorstelijke controleurs. Ze drongen er in een 
apostille op aan dat in de volgende rekeningen aan deze werkwijze een 
einde zou komen, wat geschiedde17. Voor de assizen kan men concluderen 
dat de in de stadsrekeningen vermelde bedragen een onderschatting zijn 
van de effectief geïnde fiscale opbrengsten. Hoever deze onderschatting 
gaat, is niet met zekerheid uit te maken. De schaarse gegevens die hier
voor ter beschikking staan, wijzen op een verborgen inkomen dat ca. 5 à 10 
% van de totale opbrengst vertegenwoordigt. 

Een tweede groep inkomsten waarvoor een aparte boekhouding naast 
of ter voorbereiding van de eigenlijke stadsrekeningen heeft bestaan, 
vormt de groep van de leningen, zowel vlottende leningen als geconsoli-

14 De vergoedingen voor de portiers schommelen tussen minimaal 4 d. gr. per 
week voor de portiers van de Dendermondse en de Heuvelpoort en 9 d. gr. per 
week voor hun collega's aan de Muideen de Waalpoort. Ter vergelijking: een onge
schoolde arbeider in de bouwsector verdiende per dag 6 d. gr., een meester 12 d. gr. 
De vergoedingen voor de portiers : SAG, reeks 425bis, nr. 1, F 34 V 0

, de lonen in : 
E. SCHOLUERS, Lonen te Gent (XVe-XVIe eeuw), in : C. VERLINDEN (e.a.), Dok. 
dl. nA, pp. 342-442 (passim). De eigenlijke ontvangers ontvangen elk 12 lb. gr., hun 
klerk zelfs 15 lb. gr. per jaar. Uitgedrukt in daglonen, stemmen deze vergoedingen 
overeen met respectievelijk 240 of 300 daglonen van een geschoold arbeider. Op 
zich kan deze vergoeding dus als een volledig salaris beschouwd worden. 

15 SAG, reeks 457, nr. 1 :rekening van het pond- en stukgeld, blijkens de be
laste goederen te identificeren met het aloude ongeld op de poorten. Zie voor een 
opsomming van deze goederen : H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 205-2o6. 

16 SAG, reeks 400, nr. 18, F 4 r0 (de graanassize werd als voorbeeld weer
houden). 

17 Ibidem, apostille : "Soient les gaiges de ces collecteurs doresenavant mis 
en despence et la recepte faicte a son droit, les dis receveurs et autres cy apres 
comptent tous par comptes particuliers ou leurs gaiges sont deduiz. 11 est ainsi pour 
Ie dit compte". De vorstelijke commissarissen lopen hiermee vooruit op de teneur 
van de bepalingen uit de door Karel de Stoute in 1468 opgelegde restrictie, cf. V. 
FRIS, La restrietion de Gand, 13 juillet 1468, in : B.S.H.A.G., XXX, 1922, passim. 
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deerde leningen in de vorm van erf- en lijfrenten. Tot de eerste soort re
kende H. VAN WERVEKE enerzijds de gedwongen leningen (in principe 
zonder interest) en anderzijds de klassieke lening met interest18. 
In de door ons bestudeerde periode komen aan gedwongen leningen ver
wante vormen van leningen voor in 1436-1437 en in 1453-1454. In het 
eerste geval werd de opbrengst na de lopende ontvangsten in de stadsre
kening opgenomen, in het tweede geval staat ze als een afzonderlijke staat 
van schuld op een aparte rol (een praktijk die ook voor de 14de eeuw vast
gesteld werd)19. Zoals bij dergelijke heffmgen gebruikelijk is, is het chrono
logisch verband met militair onrustige episodes in de Gentse geschiedenis 
opvallend20. Gewone leningen tegen interest komen in de Gentse stadsre
keningen van de eerste helft van de vijftiende eeuw zeiden voor. Is dat wel 
het geval, dan blijken ze tot de gewone, lopende boekhoudkundige opera
ties te behoren21 . 
De tweede soort, geconsolideerde leningen in de vorm van lijf- en erfren
ten, heeft wel tot het bijhouden van een aparte boekhouding aanleiding ge
geven. Na de vrede van Gavere, in de boekjaren 1453-1454 tot 1457-1458 
is de stad Gent tot een massale uitgifte van erf-en lijfrenten overgegaan. De 
inkomsten en uitgaven die met deze rentenemissies, waarop we verder uit
gebreid terugkomen, verband houden werden allemaal nauwgezet in globale 
posten in de stadsrekeningen geboekt. In de aparte boekhouding waarvan 
er grote delen bewaard zijn gebleven, noteerde men dan alle details. Het 
was een levende boekhouding waarin men bijvoorbeeld bijhield wie van de 
kopers van een lijfrente reeds overleden was22. In de stadsrekeningen 
wordt expliciet naar deze boekhouding verwezen. De uitgaven voor de 
aanleg ervan en voor het aanmaken van de lijf-en erfrentebrieven komen 

18 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 267-272. 
19 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 61 r0

- 63 v0 en SAG, reeks 400, nr. 17, fO 429 r0
• 

Voor de 14de eeuwse gedwongen leningen, zie: H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 88. 
De heffmg uit 1436-37 werd uitgegeven bij M. BOONE, De Gentse lening van 1436 . . 
Bijdrage tot de studie van de stedelijke elite, in : Appeltjes van bet Meetjesland, 
XXXIX, 1988, pp. 87-99. 

20 Cf. W. PREVENIER en M. BOONE, De 'stadstaat'-droom, pp. 99- 101. 
21 Een voorbeeld van een van de schaars voorkomende len~~n met interest 

biedt de stadsrekening voor het jaar 1408-1409. De stad Gent kocht dan te Brugge 
een partij peper. Deze werd onmiddellijk met een verlies van 14,23% (de verborgen 
interest) doorverkocht. De hele operatie was opgezet om het aandeel van Gent in de 
bede voor de hertogin te fmancieren: SAG, reeks 400, nr. 11, fO 162 r0

• 

22 SAG, reeks 405bis, nr. 1 : register van erf- en lijfrenten over de periode 
1453 tot 1475, fO 1 r0 

: "Memorie van den brieven die uutghegheven zijn van den 
lijfrenten vercocht up de stede van Ghent zint alfougst anno Uil". Dit omvangrijke 
register is zelf een gebundelde versie van diverse voorlopige registers en lijsten 
waarvan er één bewaard is gebleven: SAG, reeks 405bis, nr. 2. Daarnaast bleef er nog 
een register bewaard waarvan de aanmaak eveneens na de vrede van Gavere startte 
en dat een overzicht biedt van de effectief betaalde bedragen : SAG, reeks 406, nr. 1, 
fO 1 r0

- 13 V
0

, copie in SAG, reeks 406, nr. 2. 
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eveneens in de stadsrekening voor, hier is dus geen sprake van het opne
men van netto-bedragen23. 

De laatste groep inkomsten, die tot het bijhouden van een aparte boek
houding hebben aanleiding gegeven, en die men omwille van hun bena
ming gemakkelijk met de vermelde erfelijke renten kan verwarren, zijn de 
zogenaamde "erfelijke renten van der stede". In feite gaat het over de cijns 
die men betaalde voor gebouwen die op de gemene stadsgrond waren op
gericht24. Deze inkomsten met specifieke oorsprong zijn steeds het voor
werp van een afzonderlijke comptabiliteit gebleven. Ze werd toevertrouwd 
aan een aparte ontvanger, "de ontvangers clerc van der renten". Een groot 
gedeelte van de boekhouding van deze erfelijke cijnzen bleef bewaard. 
Voor onze periode gaat het concreet om : een rol over de jaren 1396-1402 
die als enige bron van deze comptabiliteit het karakter van een rekening 
heeft25, en verder enkele registers uit de reeks van de renteboeken. Een 
reeks die kennelijk naast de rekeningen van de ontvanger van de erfelijke 
renten bestaan heeft. Het oudste bewaarde register gaat immers op 1336-
1360 terug en er is er ook een bewaard dat min of meer dezelfde periode 
als de rekening bestrijkt, nl. 1382-140426. 
De band tussen deze registers en de ontvangers van de stedelijke erfelijke 
cijnzen blijkt in 1418. Bij de aanleg van een nieuw register krijgt de ontvan
ger, boven de 480 d. gr. die hij jaarlijks als remuneratie opstreek, nog eens 
679 d. gr. extra "om de rente te besoucene ende te gademe ende doe 
men de bouke ordineerde ende gaderde"27. Uit conservatisme bleef men 
de cijnzen in pond parisis uitdrukken, wat leidde tot de geleidelijke daling 
van het belang van deze inkomsten in het geheel van de stedelijke ont
vangsten28. Dat een vast recht van 1 mite per groot ( = 1/24ste) als extra 

23 Een voorbeeld bij : V. FRIS, Bewijsstukken betreffende den opstand van 
Gent tegen Filips den Goede, in : BM.G.O.G., XXII, 1914, p. 413. 

24 Zie H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 164-171 enG. DES MAREZ, Etude sur 
la propriété foncière dans les villes du moyen áge et spécialement en Flandre, Gent, 
1898, [ Université de Gand recueil de travaux publiés par la faculté de Pb ilosopbie et 
Lettres, no 20], pp. 125-137 en pp. 321-329. D. NICHOLAS, Tbe metamorpbosis of a 
medieval city. Gbent in tbe age of tbe Arteveldes, 1302- 1390, Lincoln-Leiden, 1987, 
pp. 30-34 gebruikt deze bron om de mobiliteit van de Gentse bevolking te meten. 
De auteur extrapoleert hier op erg wankele basis. De registratie bevoordeelde im
mers meer dan vermoedelijk welbepaalde sociale groepen, met een specifiek demo
grafisch gedragspatroon dat niet noodzakelijk voor de hele stadsbevolking geldig is. 
Bovendien kan hij onmogelijk de erfgeving langs vrouwelijke lijn achterhalen, zodat 
hij onvermijdbaar mobiliteit als dusdanig meerekent die er in feite geen is ! 

25 SAG, reeks 440, nr. 1, rekening voorgelegd door Justaes Onredene, ont
vanger van de erfelijke renten in Gent sinds 15 augustus 1395, vermits het om een 
rekening gaat komen er zowel inkomsten als uitgaven in voor. Bij de uitgaven is er 
één post die wijst op een vergoeding in de vorm van een vast recht voor de ontvan
ger: "Dies comt mi te baten up eiken gro(ot) mite, valent .... 19lb. 2 s. par.". 

26 SAG, reeks 152, nr. 5 : renteboek van de erfelijke renten, 1382-1404, ibi
dem, nr. 6 : voor de jaren 1418-1423 en ibidem, nr. 7 : 1442, met aanvullingen tot 
het einde van de 15de eeuw. 

27 SAG, reeks 400, nr. 12, fO 249 v0 en 252 v0
• 

28 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 169. Dit terwijl het pond groten het pond pa
risis reeds lang als rekenmunt had verdrongen. 
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inkomen naar de ontvanger van de cijnzen gaat, welk recht dus niet in de 
stadsrekening opgenomen wordt, is dan ook van ondergeschikt belang bij 
het evalueren van de volledigheid van de rekeningen. 

b. Uitgaven 
Aan de kant van de uitgaven komen volgende aparte boekhoudingen 

voor. Vooreerst m.b.t. de door de stad georganiseerde openbare werken. In 
oorsprong stond deze sector, en dan meer bepaald het aanleggen en on
derhouden van de stedelijke versterkingen, aan de wieg van de stadsfinan
ciën~ Nog in de loop van de veertiende eeuw noteert men in detail alle uit
gaven dienaangaande29. In de loop van de tweede helft van de veertiende 
eeuw komt hier verandering in3°. Tijdens de door ons bestudeerde periode 
wordt in de rekening over het schepenjaar 1408-1409 voor het eerst dui
delijk gesteld hoe de registratie verloopt: "Dit es dat hute ghegheven es 
binnen desen jare van den wercke van der stede, ghesommeert elc werc up 
tsine, waer af III boucke ghemaect zijn, wie an elc werc ghewrocht heeft, 
waer de stoffe ghenomen was ende dat se coste"31. Op één uitzondering 
na, beschikken we niet meer over deze registers. In 1482-1483 werd na
melijk een exemplaar samen met de stadsrekening voor dat jaar ingebon
den32. 
Voor wie kunnen de drie exemplaren van de aparte boekhouding van de 
openbare werken bedoeld geweest zijn ? De drie leden van de stad (naar 
analogie met de drie exemplaren van de stadsrekeningen) ? Het feit dat er 
op deze wijze van de stadsrekeningen relatief veel dubbele exemplaren 
bewaard bleven, terwijl er van de registers van de openbare werken zo 
goed als niets overgeleverd werd, volstaat om ernstige vraagtekens bij deze 
hypothese te plaatsen. Men kan ook denken aan een verdeling over de drie 
groepen functionarissen die bij de openbare werken betrokken waren. 
Vooreerst de erfscheeders die als stedelijke toezieners heel dicht bij de 
praktijk van de openbare werken stonden33. In tweede instantie kan men 

29 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 89 en 253-257. 
30 In 1357-1358 is voor het eerst sprake van drie afzonderlijke registers voor 

de openbare werken : A. en H. VAN WERVEKE, (ed.), Gentse stads- en baljuwsreke
ningen (1351-1364), Brussel, 1971, K.C.G. in -4o, p. 367. 

31 SAG, reeks 400, nr. 11, F' 184 r0 
: voor de vijftiende eeuw registreert men 

steeds vooraf die openbare werken die zijn uitbesteed aan ondernemers, de zoge
naamde "taschwerken", en vervolgens maand na maand de openbare werken .die de 
stad in regie laat uitvoeren. In Brugge gaat men pas in 1467-1468 over tot het op
stellen van een aparte boekhouding duidelijk vanuit de bedoeling fraude te vermij
den. Tot dat ogenblik bevatten de stadsrekeningen dus alle overvloedige informatie, 
zie het overzicht bij J.-P. SOSSON, Les travaux publies de la vi/Ie de Bruges XIVe
XVe siècles. Les materlaux, Les bommes, s.l., 1977, [Crédit Communa/ de Belgique. 
col/eetion bistoire pro civitate, sérle in -8o, no 48), pp. 53-54. 

32 Vermeld bij F. VAN TIEGHEM, Het stadbuis van Gent. Voorgeschiedenis, 
bouwgescbtedenis, veranderlngswerken, restauraties, beschrijving, stijlanalyse, Brussel, 
1978, dl. 1, [V. K .. A. S. K., jg. XL, nr. 31], pp. 78-79. 

33 Op deze ambtenaren komen we uitgebreid terug in een bijdrage aan het ter 
perse zijnde werk van B. BAILLIEUL en A. DUHAMEEUW, Een stad in opbouw. Gent 
voor 1540, Tielt, 1989. 
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denken aan één van de drie stadsontvangers die specifiek voor de open
bare werken bevoegd was34. Tenslotte lijkt het logisch en aanvaardbaar te 
veronderstellen dat het derde en laatste exemplaar bestemd was voor de 
stadsmagistraat, uit hoofde van haar controlerende en verantwoordelijke 
functie. Indien we deze hypothese mogen aannemen, dan blijft er ook 
geen motief over om te twijfelen aan de volledigheid van de samenvatting 
van deze registratie in de stadsrekening. De drie betrokken instanties ont
vangen hun ambtelijke vergoedingen immers uit de centrale stadskas, zodat 
in het geval van de openbare werken geen netto-bedragen naar de stadsre
kening doorsijpelen. 

Een tweede groep uitgaven waarvoor het bestaan van een aparte comp
tabiliteit kan gesignaleerd worden, heeft betrekking op de "prosenten" en 
erewijnen. Wat de boekhoudkundige aspecten betreft: voor alle belangrijke 
giften worden-in de -stadsrekening een beneficiant, een beschrijving van het 
geschenk en de prijs genoteerd. Het desbetreffende hoofdstuk wordt 
daarna elk jaar afgesloten met een globale post waarin de stad afrekent met 
de "prosentmeester", een met het aankopen en bezorgen van de erewijnen 
belaste ambtenaar35. Deze lagere ambtenaar die zijn jaarlijkse dienstver
goeding uit de centrale stadskas betrekt, centraliseert de wijnaankopen door 
de stad. Uit de strenge controle waaraan hij in de restrictie van 1468 on
derworpen wordt, blijkt evenwel dat ook voor hem de mogelijkheid tot ver
duistering en corruptie openlag36. Vermits er echter geen enkel exemplaar 
van de door de prosentmeester bijgehouden rekeningen uit de middel
eeuwen bewaard bleef, tasten we ook hier in het duister wanneer we de 
overdracht van de ondergeschikte boekhouding naar de eigenlijke stadsre
kening willen inschatten37. 

Een derde groep uitgaven betreft de vergoeding van de reis- en verblijf
kosten van vertegenwoordigers van de stad en van boden. H. VAN 
WERVEKE signaleerde het bestaan van aparte onkostennota's waarvoor 
men kennelijk direct met de stadsontvangers afrekende. In een aantal 
veertiende-eeuwse stadsrekeningen zijn ze naast de desbetreffende posten 
in de rekening vastgehecht38. V oor de eerste helft van de vijftiende eeuw 
zijn ons geen zulke onkostennota's bekend, evenmin zijn er verwijzingen 
naar een aparte registratie. Wel duiken deze uitgaven op in een kladregister 

34 De restrictie van 1468 legt deze bevoegdheid bloot bij het bepalen van de 
weddes van de stadsontvangers : "le second quatre livres de gros, pourveu qu'il aura 
la charge et desservim la clergié des euvres de la ville et ce qui en deppend", V. 
FRIS, La restrlctton, p. 79, artikel 27. 

35 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 250-253. Zie ook M. BOONE, Dons et pots
de-vin, aspects de la sociabilité urbaine au bas moyen äge. Le cas Gantois pendant la 
période bourguignonne, in : Revue du Nord, 70, 1988, p. 473. 

36 V. FRIS, art. ctt., p. 83, artikel 79. 
37 De oudste kohieren van de presentwijnen die voor Gent bewaard bleven, 

klimmen op tot 1557: J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE, op. ctt., p. 167. 
38 H. VAN WERVEKE, op. ctt., p. 90. 
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van de uitgaven, bijgehouden door de stadstresorier39. Ze werden in chro
nologische volgorde opgetekend, wat opnieuw op een directe vereffening 
met de stadsontvanger wijst. 
Om ·het vermoeden bevestigd te zien dat achter deze bondigheid eens te 
meer het onrechtmatig aanzwengelen van uitgaven kan schuilgaan hoeft 
men ditmaal niet op de restrictie van Gent uit 1468 te wachten. Ook al 
schenkt deze ordonnantie op opvallende wijze veel aandacht aan de kwes
tie40. Reeds in de eerste stadsrekening (1454-1455) die na de vrede van 
Gavere aan de controle door vorstelijke commissarissen onderworpen wordt, 
noteren deze laatsten in de marge bij de aanvang van het hoofdstuk "reden 
en parlementen" : "Loca, pour les excessifz gaiges que prendent les per
sonnes de ce chapitre et mesmement qu'ilz vueillent maintenir que Lilleest 
hors Flandres pour avoir plus grant gaiges et aussi Ie nombre des chevaulx 
qu'ilz netierment point ici"41. 

Een laatste groep uitgaven die tot het bijhouden van een aparte comp
tabiliteit aanleiding heeft gegeven, vormen deze die de stad zich in oorlog
somstandigheden getroost heeft. Tijdens de eerste helft van de vijftiende 
eeuw worden ze tussen de lopende uitgaven in de stadsrekeningen opge
nomen42. Een enkele keer, tijdens het eerste jaar waarin de opstand van 
Gent tegen Filips de Goede tot militaire acties aanleiding heeft gegeven 
(1451-1452), zijn de militaire uitgaven zo opgelopen dat ze tot een aparte 
rekening aanleiding geven. Deze werd achteraan aan de normale stadsreke
ning toegevoegd en bevat ook specifieke inkomsten. Kennelijk heeft men 
zolang het kon de militaire inspanning met de normale inkomsten gefman
cieerd, om op 27 mei 1452 (de dag waarop de ontvanger van de aparte 
oorlogscomptabiliteit, Jan Vande Moere, die ook een der drie stadsontvan
gers was in 1451-1452, als dusdanig in functie trad) op een buitengewone 
oorlogskas over te schakelen43. In het daaropvolgende jaar 1452-1453 
heeft men kennelijk deze vorm van registratie aangehouden. De aparte re
kening van de oorlog is echter ditmaal niet samen met de normale lopende 
stadsrekening ingebonden, zodat we totaal onwetend blijven over de fman
ciële weerslag van deze laatste faze van de Gentse opstand tegen Filips de 
Goede44. 

39 SAG, reeks 402bis, nr~ 1, voor het jaar 1464-1465. 
40 V. FRIS, art. cit., p. 83, artikels 75 tot en met 78, er is ondermeer sprake 

van het invoeren van de aangifte van de gedane onkosten a.h.v. onkostennota's. 
41 SAG, reeks 400, nr. 18, fO 48 r0

• 

42 Dit is het geval in 1404-1405 (veldtocht naar Sluis tegen de Engelsen) ; in 
1411-1412 (veldtocht naar de Sommesteden met Jan zonder Vrees) ; in 1422-1423 
(veldtocht naar Lessen tegen bannelingen die zich daar verzameld hebben) ; in 1430-
1431 (veldtocht tegen de opstandelingen in Kasselambacht) ; in 1435-1436 (veldtocht 
tegen het Engelse Kales); in 1436-1437 (nasleep van de veldtocht naar Kales, onlus
ten in Vlaanderen); in 1437-1438 (veldtocht naar Aardenburg, conflict tussen Brugge 
en Sluis); in 1451-1452 (opstand tegen Filips de Goede) : SAG, reeks 400, nrs. 11-17 
(passim). 

43 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 245 r0
- 264 v0

• 

44 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 320 r0 
- 329 r0

• 
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Als samenvattende beschouwing bij dit overzicht van de ondergeschikte 
comptabiliteiten kan men er op wijzen dat de gevolgen van het verwerken 
van inkomsten en uitgaven die in eerste instantie in een aparte boekhou
ding verrekend werden, voor de volledigheid van de stadsrekeningen rela
tief beperkt blijven. Een uitzondering : het niet systematisch in de stadsre
kening opnemen van de uitgaven gemaakt door de pachters-ontvangers 
van de indirecte belastingen. Weliswaar kan men gewettigde vraagtekens 
plaatsen achter de morele eerlijkheid van de uitgaven die door bepaalde 
stedelijke ambtenaren of mandatarissen zouden verricht zijn, op zich doet 
dit geen afbreuk aan de boekhoudkundige juistheid van de doorverreke
ning van de in een eerste faze in rekening gebrachte uitgaven. Zo er bij het 
besteden van de Gentse financiële middelen geknoeid werd, gebeurde dit 
vermoedelijk niet bij het boekhoudkundig verwerken van de aanwending 
van deze middelen, maar veeleer bij het besteden zelf. Op zich blijft elke 
boekhouding, van zodra ze door een openbare instantie als financiële weer
slag van haar optreden aanvaard wordt, een valabele toetssteen voor wat 
men het financiële beleid van diezelfde instantie kan noemen. Het laatmid
deleeuwse Gent vormt hierop geen uitzondering. 

B. De volledtgbeid der stadsrekeningen 

a. Aparte kassen en netto-inkomsten. 
De sector bij uitstek waarvoor in het geval van Gent, maar ook daarbui

ten, op het bestaan van een aparte kas gewezen wordt, is deze met be
trekking tot de inkomsten uit de rechterlijke macht van de stadsmagis
traat45. Weliswaar stippen reeds de oudste keuren van de stad aan op welk 

45 Zie H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 93-95, die wijst op een toenemende 
volledigheid in de loop van de 15de eeuw, een visie die dient gerelativeerd te wor
den, cf. M. BOONE, Openbare diensten, p. 86. Voor Leuven stelt men eveneens een 
geleidelijke registratie van deze inkomsten in de stadskas vast. Vanaf 1370 noteert 
men inkomsten uit strafbedevaarten, poortersgeld duikt niet in de stadsrekeningen 
op, cf. R. VAN UY1VEN, Stadsfinancien en stadsekonomie te Leuven van de Xlle 
tot bet einde der XVle eeuw, Brussel, 1961, [ V.K.A.L., jg. XXIII, nr. 441, pp. 9-10 en 
pp. 102-104. In Rijselligt het weer anders : ditmaal zijn het de boetes en de rechten 
die de magistraat en de ambtenaren innen bij het verlijden van akten, die kennelijk 
niet volledig naar de centrale stedelijke comptabiliteit doorstromen. 0. CLAUZEL, SO, 
pp. 16.6-173. Voor Brussel wijst het schaarse ter beschikking staande materiaal op een 
fractionering van deze inkomsten, die aldus hoe dan ook onvolledig in de stadsreke
ningen verwerkt werden : C. DICKSTEIN-BERNARD, La gestton ftnanclère d'une 
capitale à ses débuts: Bruxelles, 1334-1467, Brussel, 1977, [Anna/es de la société 
royale d'arcbéologie de Bruxelles, 54, 19771, pp. 85-88. Hetzelfde geldt voor Douai: 
G. ESPINAS, op. ctt., Paris, 1902, p. 227, en voor Leiden : J.W. MARSILJE, Het ftnan
ci~le beleid van Leiden in de Iaat-Beierse en Bourgondische periode + 1390-1477, 
Hilversum, 1985, [Studies over Holland in de middeleeuwen, dl. 1], p. 248. Men kan 
ongetwijfeld nog meer van dergelijke voorbeelden aanbrengen, algemeen blijkt dat 
voor deze inkomsten het bestemmingsprincipe (bepaalde inkomsten blijven voor het 
dekken van welbepaalde uitgaven voorbestemd) lange tijd geldig is gebleven. 
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aandeel van de boetes de stad recht had, toch duurt het tot 1353-1354 
vooraleer daarvan een spoor in de stadsrekeningen opduikt. Zoals blijkt uit 
het overzicht van de stedelijke inkomsten (cf. infra) blijft het aandeel van 
de ontvangsten uit de openbare macht van de magistraat, zowel in absolute 
bedragen als in procentuel~ verhoudingen gedurende de hele door ons be
studeerde periode bescheiden, op enkele spectaculaire uitschieters (vooral 
het jaar 1444-1445) na. Tot de ontvangsten uit de rechtelijke macht worden 
gerekend : het aandeel dat de stad in boetes opgelegd na veroordelingen 
krachtens de keuren had, de inkomsten uit terugroepingen van ballingen en 
het poortersgeld. 
Het onvolledig en onconsequent doorstorten van inkomsten uit deze deel
sectoren treft men in alle drie de gevallen aan. Over de boetes hadden we 
het reeds. Wat het poortersgeld en de bannelingen betreft, kan gewezen 
worden op het feit dat inkomsten uit inschrijvingen van nieuwe poorters 
slechts laat in de 15de eeuw opduiken46 en dat de enige sporen van aparte 
boekhoudkundige registratie van bannelingen te sterk aan uitzonderlijk ge
laden pPlitieke episodes gekoppeld zijn47. De inkomsten die de schepenen 
en hun klerken haalden uit het verlijden van akten blijven ook in hun aparte 
kassa steken 48. 

Aan de kant van de uitgaven kan men eveneens een rekenen met 
aparte kassa's vaststellen. Hiermee alluderen we op de lagere, lokale instel
lingen als buurtschappen en koningstavelrijen die het stadsbestuur van een 
aantal taken op administratief vlak ontsloegen en die hun eigen uitgaven en 

46 Zie J. DECA VELE, De Gentse poorterij en buitenpoorterij, in : Recht en in
stell1ngen in de oude Nederlanden tijdens de middeleeuwen en de nieuwe t1jd. Liber 
amicorum jan Buntinx, Leuven, 1981, [Symbolae jacultat1s litterarum et philosoph1ae 
Lovaniens1s, series A, vol. 101, pp. 67-69 en M. BOONE, art. cit., p. 86. 

47 Het ligt met name voor de hand ter veronderstellen dat de verbanningen in 
deze jaren eerder een politieke dan een strafrechtelijke achtergrond hadden, het gaat 
concreet om het jaar 1452, zie: C.P. SERRURE en Ph. BLOMMAERT, (eds.), Kronijk 
van Vlaenderen van 580 tot 1467, deel2, Gent, 1840, [Maatschappij der Vlaemscbe 
bibliophilen, nr. 31, p. 146 ; en over de jaren 1488-1492, op het hoogtepunt van de 
burgeroorlog tegen MaximUiaan van Oostenrijk. Deze registers van bannelingen ma
ken overigens deel uit van de oorlogscomptabiliteit : J. DECA VELE en J. 
VANNIEUWENHUYSE, op.cit., p. 39. Vermelden we nog dat de registratie van ban
nelingen in normale omstandigheden was toevertrouwd aan de klerk van den bloede 
wiens ambt erfelijk was en van de graaf in leen gehouden werd: V. ·FRis; Le clerc du 
sang à Gand, in : Annales de l'académie d'archéologie de Belgique, 1922, 6e s., t. X, 
pp. 199-235. Aan diens optreden zaten eveneens financiële vergoedingen vast : M. 
BOONE, Het vorstelijk domein te Gent (ca. 1385-1453) : speelbal tussen vorstelijke 
centralisatie en stedelijk particularisme?, in : HM.G.O.G., n.r., Xlll, 1988, pp. 83-84. 

48 Voorbeelden van dergelijke inkomsten m.b.t. het optreden van de sche
penen vangedele als oppervoogden : M. BOONE, De Gentse staten van goed als 
bron voor de kennis van de materiële cultuur : mogelijkheden en beperkingen (late 
middeleeuwen-vroege moderne tijden), in : F. DAELEMANS (ed.), Bronnen voor de 
geschieden1s van de materiiJ/e cultuur, staten van goed en testamenten. Handelingen 
van de studiedag te Brusse/24-10-1986, Brussel, 1988, [Archief- en bibliotheekwezen 
in BelgiiJ. Extranummer 25, dl. 2], pp. 56-58. 
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inkomsten beheerden49. Enkel aan de kant van de inkomsten vinden we 
hiervan sporen in de stadrekeningen terug5°. Het voorkomen van derge
lijke aparte kassen is echter wel belangrijk bij het evalueren van de aard van 
de stadsrekeningen. Door precies de financiële verantwoordelijkheid voor 
het uitoefenen van een aantal taken bewust aan deze lagere echelons over 
te laten, laat het stadsbestuur een afwezigheid van bezorgdheid voor be
paalde kleine lokale noden blijken. De stadsrekeningen worden daardoor 
herleid tot een boekhoudkundig document, waarin de elite aan zichzelf en 
haar geïnstitutionaliseerde vertegenwoordigers (i.c. de drie leden van de 
stad) en naderhand aan de controlerende centrale overheid rekenschap 
geeft van haar beleid. Vanuit deze invalshoek bekeken, benaderen we vrij 
sterk de uitspraak vanG. SIVERY, hemomen bij J. ROSSIAUD, namelijk dat 
de stadsrekeningen in laatste instantie "une vaste entreprise organisée au 

· profit des grandes families" -zijn51. 
Naast het bestaan van aparte kassen is de praktijk om in de stadsuitga

ven netto-inkomsten aan te geven, als een tweede belangrijke inbreuk op 
de volledigheid van de stadsrekeningen aan te stippen. In de veertiende 
eeuw werd zij zeer zelden op belangrijke bedragen toegepast. Naar het 
einde van de eeuw toe, in 1386, valt hier een belangrijke verschuiving waar 
te nemen : het boeken van netto-inkomsten wordt dan immers voor het 

49 Het gebrek aan bronnen maakt de studie van deze lagere, op locaal echelon 
werkzame stedelijke instellingen niet gemakkelijk. Zeer uitzonderlijk beschikken we 
over een register van rekeningen van de gebuurte van de Ketelpoort, met fragmen
ten uit de rekeningen van de buurtschap over de jaren 1477-1579 : SAG, reeks 128 
(51), nr. 1. Hieruit blijkt dat wat de inkomsten betreft de gebuurte een intredegeld 
(schommelend tussen 24 d. gr. en 6 d. gr.) van nieuwe leden int en dat ze bij het 
overlijden van een lid een kleine som (soms in geld, soms in een hoeveelheid bier 
uitgedrukt) ontvangt. Bij de uitgaven noteren we voor het jaar 1493 een belangwek
kende vermelding van een uitgave die alleen al meer dan de inkomsten van dat jaar 
opslorpt : "Item, int jaer XCIII wes den stijegher ende conduyt ghemaect bij den 
voors. persone ende cost hij tghelle, sonder datter de styede toe ghaef 10 lb. 18 s. 
10 d. gr.", ibidem, f> 5 V

0
• Dergelijke rekeningen moeten ook voor de symbolische 

datum van 1477 aangemaakt zijn geworden. De aanhef van de rekening heeft het 
immers over : "Desen nieuwen bouc heeft ghemaect Lievin de Gruutere fs. Pieters 
u u ten houden boucke". Fragmenten uit deze rekening werden uitgegeven in : P. 
CLAEYS, Chronique Gantoise. Epoque de l'établissement des voisinages, in : 
Messager des sctences htstorlques, 63, 1889, pp. 227-229. Uitzonderlijk vermeldt de 
stadsrekening voor het jaar 1453-1454 wel een financiële tegemoetkoming van de 
stad aan een gebuurte : "Item, ghegheven bij laste van scepenen den ghebueren 
van der Calanderberghe, thulpen den costen van der reparacie van den barreputte ter 
zelver plaetse, naer tverclaers van der cedulle, den XVIsten dach van boyrnaent . . . 2 
lb. gr.", SAG, . reeks 400, nr. 17, f> 418 r0

• In de regel hechtte de stad wel haar 
goedkeuring aan kleine openbare werken die de gebuurten uitvoerden, maar liet 
daarentegen de financiële last aan de directe belanghebbenden over. Een voorbeeld 
bij M. BOONE, Openbare diensten, p. 94, noot 107. 

50 Aldus in 1451, wanneer de koningstavelrijen bij de administratieve afhande
ling van confiSCaties die op goederen van politieke vluchtelingen werden toegepast, 
ingeschakeld waren: cf. V. FRIS, Bewijsstukken, p. 349. 

51 J. ROSSIAUD, Crises et consolidations, in: J. LE GOFF, (dir.), Htstoire de la 
France urbaine, t. 2 : la vtl/e médtévale des Carolingiens à la renaissance, Pa.ris, 1980, 
p. 513. 
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eerst op de belangrijke wijnassize toegepast52. Tijdens de Bourgondische 
periode breidt deze praktijk zich nog uit. Men kan er zelfs een bestem
mingsprincipe in herkennen : de belangrijkste assizen (wijn, bier en soms 
graan) worden namelijk slechts voor een netto-waarde bij de stedelijke in
komsten gerekend, met het verschil tussen deze netto-waarde en de bruto
opbrengst betaalt de stad haar financiële verplichtingen aan de hertog 
(aandeel in bedes, e.d.)53. Al deze verrichtingen staan samen bij de inkom
sten genoteerd. Men vermeldt daar aldus de bruto-opbrengst, hoeveel werd 
afgehouden om aan de vorst door te storten en de netto-inkomst, het 
enige bedrag dat boekhoudkundig verwerkt werd en bij het totaal van de 
inkomsten werd opgeteld. Vermits de praktijk van het noteren van netto
inkomsten gelukkig expliciet vermeld wordt, schept dit geen probleem om 
de reële inkomsten en uitgaven te reconstrueren door met de bruto-in
komsten rekening te houden, wat we voor de opmaak van de door ons in 
het hiernavolgende betoog gebruikte tabellen gedaan hebben. 
Vermelden we tenslotte nog dat dezelfde praktijk toegepast werd op de in
komsten uit de issue (cf. infra). Uiteraard hebben wij bij het berekenen van 
de totale inkomsten en uitgaven ook in dit geval de bruto-ontvangsten en 
de onkosten in rekening gebracht. 

Een derde inbreuk op de volledigheid van de stadsrekeningen vormen 
uiteraard de optelfouten. Door het feit dat het voorkomen van belangrijke 
afwijkingen tussen bruto- en netto-inkomsten bij de assizen ons dwong tot 
het zelf opnieuw berekenen van totale inkomsten en uitgaven, werden hoe 
dan ook een aantal eventuele vergissingen uitgeschakeld. Bovendien zijn 
de rekeningen waarover we beschikken allemaal netversies wat er toe 
noopt te veronderstellen dat ook elders een aantal optelfouten werd recht
gezet. Kladrekeningen en in de praktijk gehanteerde staten van inkomsten 
vertonen immers gemakkelijker fouten dan netversies54. De weinige re
kenfouten die we nog aantroffen betroffen nooit belangrijke sommen, een 
vaststelling waartoe H. VAN WERVEKE ook reeds voor de veertiende eeuw 
gekomen was55. 

b. De voorbarige inning 
De voorbarige inning, enkel toegepast op de ontvangsten uit de ongel

den, is te Gent een klassieke boekhoudkundige truuk. Men int in een jaar 
ongelden voor 13 maarden, dus 1 maand uit het volgende jaar. Voor het 
eerst toegepast in 1357-1358 op enkele pachten (turf, vleeshuis en vis
markt), werd de praktijk in 1361- 1362 tot alle pachten uitgebreid. Ofschoon 

52 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 95-97. 
53 R. VAN UYTVEN, op. cit., pp. 12-13, constateert voor Leuven daarentegen 

dat het bestemmingsprincipe naar het einde van de 14de eeuw stilaan wegdeernstelt 
om voor een fiskale kaseenheid plaats te maken. 

54 Algemeen over het voorkomen van fouten in middeleeuwse rekeningen en 
de standpunten die men er tot nu toe heeft tegenover ingenomen : E. AERTS, 
Quelques réflections sur les comptes du duché de Brabant au bas moyen äge, in : 
Archief- en Bibliotheekwezen in Be/gil!, LIII, 1982, pp. 114-115. 

55 H. VAN WERVEKE, op. cit., p. 98. 
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men enig reëel effect van een dergelijke maatregel slechts voor één boek
jaar mag verwachten, werd deze handelswijze tot in 1433-1434 consequent 
elk jaar toegepast56. Het feit dat men op deze manier tijdelijke liquidi
teitstekorten in de loop van een boekjaar boekhoudkundig kon wegcamou
fleren en de bureaucratische inertie, die ertoe leidt dat een eenmaal geno
men maatregel slechts bij uitzondering wordt weggewerkt, kunnen als ver
klaring naar voren worden gebracht. Uit een steekproef blijkt dat de geïnde 
bedragen grosso modo overeenstemmen met een twaalfde van de som die 
het desbetreffend ongeld of het deel van het domein van de stad in het 
voorbije jaar had opgebracht57. Verschillende argumenten pleiten tegen het 
feit dat deze extra inkomsten uit de pachten ook reëel geïnde inkomsten 
zouden zijn : 
1. ten eerste staan ze steeds achteraan het deel van de rekeningen waarin 

de inkomsten genoteerd worden. Totaal geïsoleerd dus van het hoofd: 
stuk met de verpachte assizen en delen van het stedelijk domein, terwijl 
eventuele gedeeltelijk in regie geïnde bedragen van deze pachten of 
achterstallen steeds in dit hoofdstuk bijgeschreven worden, nooit apart 
genoteerd; 

2. verpachte assizen en delen van het stedelijk domein vermelden steeds 
de naam van de voornaamste pachter. De items in dit hoofdstuk begin
nen er zelfs mee, welnu : de inkomsten uit de dertiende maand ver
melden nooit een pachter; 

3. de toewijzing van de pachters gebeurde elk jaar heel kort voor het ver
nieuwen van de schepenbank (15 augustus). De afgesloten contracten 
liepen voor 1 jaar, voor het overhevelen van de belangrijkste inkomsten 
voor 1 maand was dus weinig ruimte ; 

4. indien we aannemen dat de extra-inkomsten reëel zouden zijn, dan zou
den we sporen van een fmanciële overdracht, niet alleen van de ene re
kening naar de andere, maar ook van de ene pachter naar de andere 
moeten aantreffen, wat niet het geval is ; 

5. in dezelfde veronderstelling lijkt het moeilijk om aan te nemen dat men 
heel kort na 15 augustus een netrekening voorlegt waarin inkomsten 
verrekend zouden zijn die dienen bij elkaar gebracht te worden door 
pachters-ontvangers die zo goed als op hetzelfde moment aangeduid 
worden 

Bij het berekenen van de totale inkomsten van de stad hebben we dan 
ook geen rekening gehouden met deze vorm van louter boekhoudkundige 
inkomsten. 

Een laatste vraag die n.a.v. deze voorbarige inning opwelt, is waarom 
men er in 1433-1434 bewust een einde heeft aan gemaakt ? De rekening 

56 Ibidem, pp. 216-217 en p. 292. 
57 Dit werd nagegaan voor 1400-1401 : SAG, reeks 400, nr. 11, fO 5 r0

, voor 
1410-1411 : SAG, reeks 400, nr. 11, fO 216 V

0 en voor 1420-1421 : SAG, reeks 400, 
nr. 12, fO 304 V0

• 
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van 1433-1434 is op dat punt niet erg expliciet58. Wel blijkt uit het desbe
treffende fragment dat de politieke top van de stad bestaande uit de beide 
schepenbanken, de twee dekens en vertegenwoordigers van de drie leden 
solidair de beslissing genomen hebben, een duidelijk motief ontbreekt ech
ter. Men kan vooreerst op de zeer gespannen politieke toestand in Gent 
wijzen. Sinds 1432 komen er rellen voor, bij de aanvang als reactie op de 
onrustige monetaire situatie, naderhand gekeerd tegen enkele locale 
machthebbers. Uit de scheldnaam waarmee de oproerige leden van de am
bachten en weverij hen bedenken (o.a. "levereters") kan alvast een allusie 
op als onrechtmatig ervaren belastingdruk afgeleid worden. Het oproer 
wordt door toegevingen van de kant van de vorst (de hertog verleent o.a. 
in januari 1433 privilegies aan de 53 kleine neringen en de weverij) binnen 
perken gehouden59. Het lijkt tegen deze achtergrond plausibel te veron
derstellen dat van het pacificeren van de interne politieke toestand gebruik 
gemaakt werd, om ook in het boekhoudkundig beheer van de stadsfinan
ciën enige orde te scheppen. Als externe faktor kan op de grote muntor
donnantie van 12 oktober 1433 gewezen worden. Deze bood voor een re
latief lange tijd uitzicht op rust en overzichtelijkheid, wat het achter de hand 
houden van boekhoudkundige wondermiddelen om tijdelijk minder gun
stige resultaten te verbloemen minder noodzakelijk zal hebben gemaaktoo. 

c. Het boeken van niet-verrichte uitgaven 
De volgende boekhoudkundige techniek die moet ter sprake komen, 

bestaat in het boeken van uitgaven die in realiteit nog niet hebben plaats
gevonden. Deze techniek werd in de veertiende eeuw frequent toege
past61. De enige aanwijzingen die de rekeningen uit de vijftiende eeuw 
hierover verschaffen blijven zeer vaag en komen neer op een herhaling, na 
elk negatief saldo, dat men aan de ambtenaren een deel van hun 
wedde/vergoedingen schuldig blijft en dat men bij de laken- en wijnhande
laren in het krijt staat. Men mag aannemen dat de stad zich op deze wijze 
krediet verschafte en er naar zal gestreefd hebben deze schuld tijdens het 
eerstvolgende jaar af te schrijven. Geleidelijk aan kumuleerde men echter 
de mali tot in 1437-1438 het tekort voor het eerst de inkomsten over
trot-62. Men bleef echter onverstoorbaar de met evenveel onduidelijkheid 
omgeven techniek verder toepassen. Pas tijdens de nasleep van de op-

58 SAG, reeks 400, nr. 14, F 332 r0
• Een fragment van deze te.kst ook bij H. 

VAN WERVEKE, op.cit., p . 217, noot 1. 
59 V. FRIS, De onlusten te Gent in 1432-1435, in : B.M.G.O.G., 8, 1900, pp. 

163-173. 
60 Voor deze munthervorming en haar gevolgen, zie : P. SPUFFORD, 

Monetary problems and poltctes tn tbe Burgundian Netberlands, 1433-1496, Leiden, 
1970, pp. 5 e.v. 

61 H. VAN WERVEKE, op. ctt., pp. 291-292. 
62 Ibidem, p . 292 :deze door Van Werveke aan de hand van de cijfers die de 

rekeningen zelf opgeven gedane vaststelling, wordt bevestigt door de door ons ge
reconstrueerde inkomsten en uitgaven die voor hetzelfde boekjaar een negatief 
saldo van- 844.468 d. gr. tegen een totaal aan inkomsten van 703.766 d. gr. te zien 
geven. 
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stand tegen Filips de Goede en ten gevolge van de massale renteuitgiften 
waartoe de stad zich verplicht zag, zal men opnieuw positieve saldi kunnen 
voorleggen. Aangaande de boekhoudkundige gevolgen van deze han
delswijze, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat door de toenemende en geku
muleerde mali de stad stelselmatig in het eerstvolgende jaar de schulden, 
gemaakt tijdens het voorafgaande jaar, heeft kunnen goedmaken63. Vermits 
we over geen enkele staat van schuld beschikken is het derhalve 
onmogelijk te achterhalen welk deel van de schuld in welk jaar werd afbe
taald, zelfs of alle schulden wel ooit vereffend werden64. Aangaande de fi
guren en families van leveranciers aan de stad stelden we duidelijk banden 
met de drie leden en enkele kapitaalkrachtige families vast65. Een opmer
kelijk onderscheid met de toestand tijdens de veertiende eeuw, toen de 
stad regelmatig op Italiaanse geldschieters beroep deed. Van deze laatsten 
is in de door ons bestudeerde periode geen enkel noemenswaardig spoor 
te bekennen. Hun rol blijkt door eigen Gentse wijn- en lakenleveranciers te 
zijn overgenomen, wier optreden tot in de comptabiliteit van de centrale 
overheid kon worden nagetrokken66. Het feit dat via het stelsel van de drie 

63 Dit afbetalen kon zelfs een hele poos aanslepen, zo wordt in de staat van 
goed, op 10 december 1403 voor de schepenen vangedele verleden, ten behoeve 
van de wezen van her Rogier Everwijn bij de nog te verwachten inkomsten ten 
voordele van de wezen, het volgende vermeld : "Item, vort was vonden ten vors. 
steerfhuse een brievekijn dat verclaert, al dus gherekent jheghen meester Willem 
Van Lovendeghem int scependom her }ans Van Den Keerchove, her Jan sRaets 
ende haren ghesellen, den Xlsten dach in houste int jaer LXXXVI, al verghelt af 
ghetrocken, ende doe bleef hem de stede sculdich onder van reden, van gheleenden 
ghelde, van pensioene, ende van lakinen die hij den dekinen ende den hooftmans 
leverde in tijden vorleden, de somme van L lb. XI s. VI d. gr., van welker somme 
naer de date van der rekeninghen ontfaen bij der moeder ende den voght van den 
vors.· weesen IIII lb. V s. gr. goedts ghelts, de welke in commer boven verclaert, 
ghedistribuert zijn" (SAG, reeks 330, nr. 13, f' 23 r0

). Uit de zeldzame vermelding van 
deze schuld in een staat van goed kan men verder afleiden dat zeventien jaar nadat 
Willem van Lovendeghem de schuldbrief namens de stad opstelde, de nabestaanden 
van Roegier Everwijn nog hoop koesterden om hun tegoeden te recupereren. De 
politieke invloed van Zegher Everwijn, die als voogd optreedt (tussen 1385 en 1416 
tien maal schepen namens de kleine neringen en viermaal stedekiezer) en van Arent 
Everwijn, vermeld als toeziener (8 maal schepen namens hetzelfde lid en vier maal 
stedekiezer tussen 1383 en 1411), kan voor deze berekening een valabele basis 
geboden hebben. In elk geval was het bedrag de inzet waard. Het bedroeg immers 
11.118 d. gr. wat overeenstemt met 1111,8 daglonen van een geschoolde en 2223,6 
daglonen van een ongeschoolde arbeider. 

64 E. VANDERPOORTEN, op.cit., pp. 25-26, meent dat er toch twee overzich
ten van de stedelijke schulden bewaard zijn met name voor de jaren 1436-1437 en 
1453-1454. Ze verwart evenwel met de twee leningen die voor deze jaren bewaard 
bleven (cf. supra, noot 19). 

65 M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen (ter perse). 
66 Zo stuurt in oktober 1428 de Raad van Vlaanderen met spoed een bode 

naar de te Brugge verblijvende messire Guillebert de Lannoy opdat deze zou afzien 
van het afsluiten van een lening ten bedrage van 1000 schilden in Rijnlandse gulden 
waar men in Brugge 40 gr. per florijn voor betaalt. Meester Gillis van de Woestijne had 
namelijk "sur ce parlé avec aucuns marchans de vin de la ville de Gand, qui lui 
avoient promis de faire fmance pour la dicte somme de mil escuz en florins de Rin, 
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drie leden deze families over een gegarandeerde politieke vertegenwoor
diging en een greep op de functies van stedelijke ontvangers beschikten, 
zal hun bereidheid tot het spelen van de rol van geldschieters wellicht aan
gewakkerd hebben. Niet alleen kan de interest op hun geleend kapitaal met 
politieke pasmunt terugbetaald worden, de stedelijke financiën worden aldus 
onvermijdelijk een verlengstuk van het eigen bezit. 

De weerslag die dit niet effectief betalen van geboekte uitgaven op 
onze benadering van de stadsfinanciën heeft, is op het eerste gezicht vrij 
ernstig. Men kan met name vraagtekens plaatsen achter de realiteitswaarde 
van de uitgaveposten waarin de uitgaven voor de wedden en kledij van het 
stedelijk personeel en van de wijnbedeling opgenomen zijn. Op zich zijn dit 
echter, over een langere periode beschouwd, uitgaven die een geringe 
elasticiteit vertonen67. 

Het feit dat ze niet werden vereffend in het lopende boekjaar waarin ze 
gemaakt werden, verandert op zich weinig aan de wil om ze hoe dan ook te 
realiseren. Kan men met andere woorden terecht twijfelen aan de boek
houdkundige orthodoxie waarmee een en ander gebeurde, de beleidsopties 
die achter deze uitgaven schuilgaan, blijven daarom niet minder reëel. De 
betrouwbaarheid van de stadsrekeningen om naar het gevoerde beleid te 
peilen blijft m.a.w. intact. Het feit dat een deel van de geboekte uitgaven 
niet in de realiteit zijn uitgevoerd, wordt in deze optiek dan zelfs een posi
tieve informatie. Ze onthult immers de greep die welbepaalde leveranciers
schuldeisers, die sterk met bepaalde politieke en sociale belangengroepen 
verweven waren, op het financiële beleid en bij uitbreiding op de daarmee 
gefinancierde stedelijke politiek hadden. Onderschrijft men deze verbanden 
niet, dan blijkt de bestaansreden zelf van de stadsrekeningen, in de vorm 
en met de inhoud zoals ze tot ons gekomen zijn, in vraag te mogen gesteld 
worden. De stadsrekeningen zijn immers op een bepaald ogenblik en bin
nen een welbepaalde intern- stedelijke politieke context functioneel ge
weest. 

3. DE OPMAAK EN ORDENING DER STADSREKENINGEN 

Uit wat voorafgaat blijkt reeds dat wij bij de studie van de Gentse stads
financiën niet zomaar de brute gegevens uit de stadsrekeningen hebben 
overgenomen. Onder meer de totalen van inkomsten en uitgaven zijn, zoals 
ze in de stadsrekeningen voorkomen, stelselmatig onderschat. Naast deze 
evidente tekorten die vrij eenvoudig te verhelpen zijn, moeten we hier 
echter een discussie aansnijden die in feite al even oud is als de studie van 
laat-middeleeuwse stadsfinanciën zelf. Ze draait om de niet onbelangrijke 
vraag of men de indeling zoals die in de bron voorkomt eerbiedigt en aan
houdt bij het bestuderen van de rekeningen in kwestie, of dat men inte
gendeel de posten uit de laatmiddeleeuwse rekening mag of moet her-

chacun florin pour XXXVIII gr. monnaie de Flandres". De rekening vermeldt er nog 
bij dat Guillebert er op inging: ARA, Rk. 21 803, fO 15 r0

• 

67 M. BOONE, openbare diensten en initiatieven, p. 85. 
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schikken in functie van een aan actuele boekhoudkundige begrippen be
antwoordende indeling ? G. ESPINAS die als eerste een systematische 
studie van de financiën van een laatmiddeleeuwse stad, i.c. Douai, onder
nam, opteerde resoluut voor het herschikken van de inwendige orde van 
de stadsrekeningen in functie van de toenmalige (1902) boekhoudkundige 
opvattingen68. H. VAN WERVEKE keerde zich resoluut tegen dit standpunt. 
Voor hem primeerde de organisch gegroeide indeling zoals de stadsreke
ningen die zelf weerspiegelen en die toelaat de inkomsten volgens hun 
juridische oorsprong te groeperen. Voor de uitgaven geeft hij toe dat dit 
principe moeilijker aan te houden is. Men moet immers rekening houden 
niet enkel met de juridische oorsprong maar eveneens met de verschil
lende aparte kassen die in de loop der 13de-14de eeuw naar elkaar zijn 
toegegroeid69. R. VAN UYIVEN sloot zich in zijn studie over de Leuvense 
stadsfinanciën· bij VAN ·WERVEKE aan7°. Recent nog wees dezelfde auteur 
op de moeilijkheden die het herordenen van posten uit Ancien Régime
boekhoudingen teweegbrengen. Moet het bouwen van stadspoorten bij de 
openbare werken, bij de militaire uitgaven of bij de administratieve uitgaven 
(gezien de cruciale rol van de poorten bij het innen van indirecte belastin
gen) geboekt worden ? Is een prestigieus stadhuis louter als een onderko
men voor de stedelijke administratie bedoeld ? Moet er ook niet aan de 
ideologische propaganda en een prestigepolitiek van de betrokken ma
gistraten gedacht worden 71 ? Dergelijk opwerpingen kan men in de kantlijn 
van vele posten uit laatmiddeleeuwse rekeningen maken. 

Toch heeft het bij de voorstanders van de concurrerende opvatting niet 
aan pogingen ontbroken om zo volledig mogelijke indelingen te ontwerpen, 
gesteund op actuele begrippen en min of meer rekening houdend met de 
eigenaardigheden van Ancien- Régimecomptabiliteiten. Tot een der meest 
volledige mag zonder twijfel deze in 1967 door een groep vorsers van de 
U.L.B. voorgesteld, gerekend worden72. Zonder afbreuk te doen aan het 
imposante karakter dat de onderliggende logica aan deze constructie ver-

68 G. ESPINAS, op. cit., pp. 539-545. 
69 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 116-163 en 238-239. 
70 R. VAN UITVEN, op. ctt., pp. 94-95. 
71 IDEM, Stedelijke openbare diensten te Leuven tijdens het Ancien Régime, 

in: Handelingen van het 11de internationaal colloquium, Spa, 1-4 sept. 1982: Het 
openbaarinitiatief van de gemeenten in Belgte. Historische grondslagen (ancien ré
gtme), s.l., 1984, [Historische uitgaven van het gemeentekrediet van Belgie, reeks in 
-8o, nr. 65], pp. 21-23. 

72 J. STENGERS, Présentation du travail d'ensemble sur l'histoire des fmances 
publiques en Belgique, in: Acta Historica Bruxellensta. I: Recherches sur l'histoire 
des ftnances publiques en Belgique, tome Ier, Brussel, 1967, pp. 9-48 (met de me
dewerking van R. DE BOCK-DOEHAERD en M.-A. ARNOULD), waarin een model 
voorgesteld wordt waarnaar alle publieke fmanciën zouden moeten kunnen geordend 
worden, en dit voor een periode die aanvangt met de Bourgondische periode en 
eindigt in de 19de eeuw. 
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leent, moet men toch vaststellen dat ze weinig navolgingen heeft ge
kend73. 

De meeste auteurs die sindsdien de systematische studie van de finan
ci~n van een stad hebben ondernomen, sluiten in de praktijk dan ook eer
der aan bij de visie die R. DE ROOVER in 1964 naar voren bracht. Gezien 
de niet altijd erg duidelijk verwoorde posten in de stedelijke comptabilitei
ten deinsde hij er voor terug om ze allemaal persé in een aan moderne kri
teria beantwoordende indeling onder te brengen. Deze voorkeur sloot daar
enboven volgens hem een moderne kwantitatieve benadering niet uit74. 

Afgezien nog van het feit dat het in het geval van Gent om louter prakti
sche redenen weinig aangewezen zou zijn om zich resoluut van de door 
VAN WERVEKE gehanteerde indeling af te wenden, hebben wij gemeend 
ons in deze polemiek aan het gematigde, recent nog door E. AERTS ge
formuleerde standpunt te houden 75. 

Respect voor de eigenheid van de middeleeuwse boekhouding wordt door 
ons bij het behandelen van de inkomsten zeker vooropgesteld. Indien de 
omschrijving van een post die voorkomt in een niet-gespecifieerd hoofd
stuk (zoals "diverse uitgaven") een ondubbelzinnige interpretatie toelaat, 
kan hij eventueel herschikt worden. De Gentse stadsrekeningen van de 
vijftiende eeuw zijn tenslotte het resultaat van een niet onaardige admini
stratieve en boekhoudkundige traditie. In tegenstelling tot kleinere steden 
waar de comptabiliteit nog op een rudimentaire chronologische ordening 
van uitgaven gebaseerd is, staan we hier voor een eindproduct van een 
hele infrastructuur van ondergeschikte ontvangers die elk hun eigen boek
houding bijhouden. Hierin ingrijpen kan o.i. meer kwaads dan goeds veroor
zaken. 

De hele discussie rond het al dan niet herschikken van de gegevens 
heeft uiteraard ook te maken met de finaliteit van het gevoerde onderzoek. 
Zo is het logisch om zich bij de studie van het financiewezen van één stad 
dicht bij de middeleeuwse kategorie~n te houden. In het geval de onder
linge vergelijking van stedelijke financi~n de klemtoon krijgt, kan het 
zinvoller worden om inhoudelijk homogene sectoren van inkomsten en 
uitgaven te reconstrueren. In het kader van ons onderzoek ligt het voor de 
hand zich eerder bij de eerste mogelijkheid aan te sluiten. In de praktijk 

73 Een recente uitzondering vormt J. MERLEVEDE, Stad, vorst en schatkist. 
Het Brugse en Ieperse financiewezen tussen middeleeuwen en nteuwe tijden (1405-
1555), Brussel, 1985, V.U.B. (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), pp. 151-155 : 
deze auteur neemt de door STENGERS voorgestelde indeling over, met een be
langrijke aanpassing evenwel, hij voert met name transferten van de ene rekening 
naar de andere uit. 

74 R. DE ROOVER, Les comptes communaux et la comptabilité communale à 
Bruges au XIVe siècle, in : Handelingen van bet internationaal colloquium, 
Blankenberge, 6-9 sept. 1962 : Financi~ en boekhouding der steden van de Xlllde 
tot de XVIde eeuw, s.l., 1964, [Gemeentekrediet van Be/gif!, historische uitgaven in -
8o, nr. 7.1, p. 92. 

75 E. AERTS, art. cit., p. 128. 
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hebben wij de volgende herschikkingen in de posten uit de Gentse 
stadsrekeningen doorgevoerd. Ze liggen aan de basis van de tabellen die 
het hiernavolgend betoog illustreren en die de lezer gegroepeerd in bijlage 
aantreft. 

Zoals gesteld hebben we zowel aan de kant van de inkomsten als aan 
de zijde van de uitgaven de gevolgen van het rekenen met netto-inkom
sten weggewerkt. De totalen van inkomsten en uitgaven die wij bereken
den liggen dus bijna systematisch hoger dan deze die in de balansen van de 
stadsrekeningen vermeld worden. Bij de inkomsten werd, in navolging van 
H. VAN WERVEKE, het onderscheid tussen inkomsten uit de indirectè be
lastingen en uit de verpachte delen van het stedelijk domein aangehouden, 
ook al zijn beide groepen in de stadsrekening versmolten geraakt omwille 
van de gelijkaardige exploitatievorm (i.c. de verpachting). Voor het overige 
werden alle inkomsten in vier grote categorieën ondergebracht : inkomsten 
uit het domein van de stad, uit de openbare macht van de magistraat, uit de 
belastingen, en buitengewone inkomsten. Met de tot in het boekjaar 1433-
1434 voorkomende inkomsten uit de dertiende maand werd, omwille van 
het louter boekhoudkundige karakter, bij het berekenen van het totaal 
geen rekening gehouden. 

Bij de uitgaven ligt het niet zo eenvoudig. Naast een globale indeling 
tussen gewone en buitengewone uitgaven, tot deze laatste rekenen we de 
aan de vorst verschuldigde betalingen en de krijgsuitgaven 76, hanteerde 
VAN WERVEKE nog een derde grote categorie. Deze van de uitgaven die 
door de kas van de schepenen gedekt worrden 77. V oor de Bourgondische 
periode is dit onderscheid niet langer aan te houden. Enkel bij de inkom
sten ontsnappen ons naar alle waarschijnlijkheid nog inkomsten die op de 
rechtelijke macht van de stadsmagistraat teruggaan. Bij de uitgaven blijken 
de essentiële delen die VAN WERVEKE onderscheidt namelijk de ge
rechtskosten en de vergoedingen voor de schepenen met de centrale kas 
versmolten te zijn. 

De gewone uitgaven kunnen op hun beurt in twee grote subcategorieën 
ondergebracht worden : de bestuurlijke uitgaven en de openbare werken. 
Vooral deze eerste categorie omvat een groot deel van de stedelijke uitga
ven die verspreid zijn over verschillende hoofdstukken die jaarlijks in de 
stadsrekeningen terugkomen. We hebben ze in zeven categorieën gegloba
liseerd78. 
1. wedden en kledij voor stedelijke ambtenaren; voor de schepenen werd 

enkel de kledij weerhouden, hun wedden werden bij de uitgaven voor 

76 Tot betalingen aan de vorst zijn voor onze periode volgende vier catego
rieën te rekenen : de beden, eventuele boeten, de toelagen in het geval van de vier 
zogenaamde "cas féodaux" die in de Bourgondische periode met de beden ver
smolten waren, en de vergoeding voor het octrooi dat de stad toeliet indirecte be
lastingen te heffen, H. VAN WERVEKE, op. ctt., p. 258. 

77 Ibidem, p. 239. 
78 Daarbij hielden we dezelfde indeling aan als in het overzicht dat we in 1982 

gaven : M. BOONE, Openbare diensten, pp. 111 en 113. 
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de rechtsbedeling en werkingsenkosten van de stedelijke magistraat ge
teld. 

2. rechtbedeling en administratie : omvat verschillende uitgavenposten die 
dit gemeen hebben dat ze in essentie bedoeld zijn om de juridische en 
administratieve dienstverlening van de stad mogelijk te maken : ver
goedingen die de schepenen voor hun optreden als magistraten opstre
ken, de onkosten die de stad zich getroostte op 15 augustus n.a.v. de 
jaarlijkse vernieuwing van de schepenbank en de auditie van de stadsre
kening, de onkosten voor het innen van de issue eventueel ook onkos
ten voor het exploiteren door de stad van de indirecte Q.elastingen in 
regie, vergoedingen voor gedorven pachtinkomsten. De meeste van 
deze uitgaven vormen boekhoudkundig geen apart hoofdstuk, maar 
maken deel uit van wat men in de stadsrekening "diverse dagelijkse 
kosten" noemt. 

3. kantoorbehoeften : omvat de onkosten voor het functioneren van de 
stedelijke administratie : verlichting, schrijfbenodigdheden, was voor de 
aanmaak v~m zegels en verwarming. Ze komen voor in het hoofdstuk 
"diverse dagelijkse uitgaven". 

4. reden en boden : globaliseert de hoofdstukken "reden en parlementen" 
en uitgaven voor boden. 

5. geschenken: deze vormen een apart hoofdstuk en zijn voor de interne 
politieke verhoudingen in de stad relevant. 

6. feesten en processies : deze uitgaven omvatten de onkosten die de 
stad zich getroost naar aanleiding van de jaarlijkse processie van Onze
Lieve-Vrouw te Doornik en de jaarlijkse rondgang van het halfvasten
auweet, die beiden het voorwerp van een apart hoofdstuk bij de uitga
ven vormen ; vermeerderd met de uitgaven door de schepenen en hun 
knapen gemaakt op de feestdag van de onnozele kinderen en de Sint
Maartensprocessie. 

7. aalmoezen en armenzorg : omvat naast regelmatige bedelingen door de 
stad van wijn, brood, schoenen en soms geld aan een aantal armen, ook 
jaarlijkse schenkingen aan de bedelorden en bedelingen van turf aan de 
hospitalen en godshuizen. 

Naast deze zeven categorieên resten er nog twee g;Oepen uitgaven die 
tot de gewone uitgaven behoren. EnerZijds de militaire uitgaven in zoverre 
deze geen betrekking hebben op militaire verplichtingen waartoe de stad 
door de vorst gedwongen werd, anderzijds het restant van het hoofdstuk 
"diverse dagelijkse kosten", bestaande uit uitgaven waarvan de bestemming 
te onduidelijk blijft om aan een van de hierboven vermelde categorieên te 
worden toegewezen 79. 

79 Deze laatste categorie stijgt in normale jaren nauwelijks boven de 2 % van 
het totaal van de gewone uitgaven uit. Eenmaal, in 1431-1432, bereikten ze heel uit
zonderlijk 6,06 %, dit wegens de aankoop door de stad van enkele huizen waarvan de 
bestemming in het ongewisse blijft : SAG, reeks 400, nr. 14, fO 285 r0

• 
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4. DE CONTROLE OP DE STADSREKENINGEN 

Een laatste maar cruciaal aspect van de kritiek van de Gentse stadsre
keningen betreft de controle die er werd op uitgeoefend. Jaarlijks ge
troostte de stad zich enige uitgaven naar aanleiding van het vernieuwen van 
de magistraat en de auditie, het horen voorlezen van de stadsrekening. 
Deze jaarlijks terugkerende post vermeldt evenwel niet wie precies bij deze 
handelingen betrokken was. Het feit dat wetsvernieuwing en auditie echter 
steeds in één uitgavenpost samen vermeld staan, laat toe te veronderstel
len dat dezelfde groep personen er zal bij betrokken geweest zijn. H. VAN 
WERVEKE beschreef hoe het er bij een dergelijke zitting in de loop van de 
veertiende eeuw aan toeging8°. 
Er zijn, vermits geen enkele bron expliciet melding maakt van enig incident 
dienaangaande, geen redenen om niet te veronderstellen dat tijdens de 
eerste helft van de vijftiende eeuw het verloop van deze auditie niet gelijk
aardig zou zijn geweest. De hele procedure verliep mondeling, in die zin dat 
de vorstelijke commissarissen de rekeningen hoorden voorlezen en even
tueel, zoals de grafelijke ordonnantie van 1297 het stipuleerde, na klacht 
tegen bepaalde onregelmatigheden, konden protesteren. Daar bleef het dan 
ook bij81. Op de eis om een exemplaar van de stadsrekeningen voor een 
grondiger doorlichting in de vorstelijke rekenkamer te verkrijgen, werd stel
selmatig niet ingegaan. Gwijde van Dampierre had nochtans het overhandi
gen van een expeditie van de stadsrekeningen in het ontwerp van een ak
koord met de XXXIX in 1294 laten opnemen. In de ordonnantie van 1297 
is daar echter geen sprake meer van82. Onder Ledewijk van Nevers was 
vanaf 1331 de politieke conjunctuur weer gunstig genoeg voor de graaf, om 
een nieuwe poging tot het installeren van een effectievere controle te on
dernemen. Opnieuw werd de eis tot het overhandigen van een exemplaar 
van de stadsrekening gesteld, eens te meer botste de graaf op een weige
ring83. Ook naar aanleiding van de vrede van Doornik, die een eind maakte 
aan de Gentse oorlog van 1379-1385, werd de kwestie niet opnieuw opge
worpen84. Wel heeft men de zaak tijdens de regering van Filips de Stoute 

80 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 63-65. 
81 Een krachtiger optreden vereiste de instemming van de meerderheid van 

de bij de auditie aanwezige Gentenaars. Indien de conflictsituatie daardoor niet opge
lost werd, voorzag de tekst van Gewijde in een scheidsrechtelijke uitspraak door de 
schepenen van Brugge, Ieper, Rijsel en Dowaai, cf. A.E. GHELDOLF, Coutume de la 
villede Gand, t. I, Brussel, 1868, p. 499, eerste artikel. 

82 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 63. 
83 F. BLOCKMANS, Le controle, pp. 328-329. 
84 J. BARTIER en A. VAN NIEUWENHUYZEN (edd.), Ordonnances de 

Philippe Ie Hardt, de Marguerlte de Male et de Jean sans Peur, 1381-1419, t. I: 
Ordonnances de Philippe Ie Hardt et de Marguerlte de Male du 16 octobre 1381 au 31 
decembre 1393, Brussel, 1965, pp. 89-103 (vrede van Doornik, 13 december 1385). 
De teksten met de standpunten door beide partijen ingenomen tijdens de onderhan
delingen die tot de vrede van Doornik geleid hebben treft men aan in : ARA, Ie 
trésor de Flandre, nr. 2208, grotendeels uitgegeven door : J.B. KERVIJN DE 
LETIENHOVE, Oeuvres de Froissart, Chroniques, t. X, Brussel, 1870, pp. 555-558 
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niet onbesproken gelaten. Dit blijkt uit een brief van Jean Canard, bisschop 
van Atrecht en kanselier van Filips, van 17 augustus 1401 gericht aan Pierre 
Vande Zijpe, ridder, raadsheer en gouverneur van Rijsel en aan Dankaart 
van Ogierlande, baljuw van Gent, en waarin hij afkeurend reageert op een 
Gentse afwijzing van het verzoek om een exemplaar van de stadsrekening 
aan de hertogelijke rekenkamer af te dragen85. 

Men moet wachten tot het moment waarop Gent een eerste gevoelige 
nederlaag tegen de centrale Bourgondische staat oploopt, tot de slag bij 
Gavere, vooraleer enige evolutie inzake de vorstelijke controle op de stads
rekeningen vast te stellen. De stadsrekeningen na Gavere zijn namelijk de 
eerste waarin de controle door de vorstelijke commissarissn sporen heeft 
nagelaten86. De tekst van de vrede van Gavere bevat zelf geen enkele 
vermelding van de controle door hertogelijke commissarissen, laat staan van 
het overhandigen van een exemplaar van de rekening aan deze laatsten87. 
Uit een apostille bij de aanhef van de rekening uit 1455-1456 blijkt dat deze 
controle nog steeds onmiddellijk na het vernieuwen van de schepenbank 
op 15 augustus gebeurde88. Erg diepgaand kan een dergelijke vluchtige 
controle wel niet geweest zijn. Men hoeft er zich dan ook niet over te ver
wonderen dat nagenoeg alle aanmerkingen van de hertogelijke commissa
rissen op de fundamentele eis tot het overhandigen van een exemplaar van 
de rekening voor de rekenkamer na, slechts op kleine bedragen betrekking 
hebben en weinig diepgaand zijn89. 

en 571-577 enE. MARTENE en U. DURAND (edd.), Thesaurus novus anecdotorum, t. 
I, Paris, 1717, kol. 1618-1623. 

85 Pierre Vande Zijpe en Dankaart van Ogierlande waren hertogelijke commis
sarissen voor het vernieuwen van de Gentse schepenbank en het afhoren van de re
kening. Kennelijk hebben ze onmiddellijk de kanselier van het gebeurde op de 
hoogte gebracht. Wetsvemieuwing en auditie moeten, zoals voorzien, op 15 augustus 
1401 plaatsgegrepen hebben. Reeds op 17 augustus 1401 antwoordt de kanselier uit 
Arras : "Chers seigneurs, j'ay receu les lettres que vous et les autres commis a 
renouveller la loy de Gand m'avez escript (. .. ). Et quant a la clause des comptes, il me 
semble qu'ilz ont grant tort de la refuser", ARA, Rk., AL, portefeuille 2056, originele 
brief op papier, met sporen van een zegel in rode was ter afsluiting. 

86 Dit gebeurde voor het eerst in de rekening over het boekjaar 1454-1455, 
de vorstelijke commissarissen gingen vooral de verantwoordingen voor de uitgaven 
na en maakten in apostilles hun appreciatie kenbaar. Aan het einde van de rekening 
hechtten ze dan hun formele goedkeuring aan de betrokken stadsrekening. Daarbij 
werd er elk jaar op aangedrongen "d'avoir la copie du dit compte, pour Ie envoier en 
la Chambre des comptes de Lille, pour deceen estre fait ainsi qu'il appartiendroit, ce 
que nous estoit refusé et debatu". Een dergelijke afsluitende tekst van vorstelijke 
commissarissen uit de post-Gavere-periode vindt men als bijlage bij : H. VAN 
WERVEKE, op.cit., pp. 398-399. 

87 L.P. GACHARD, Col/eetion de documents inédits concernant l'htstoire de la 
Belgique, t. 11, Brussel, 1834, pp. 142-154. 

88 SAG, reeks 400, nr. 18, fO 150 r0 
: "Overghegheven den commissarissen 

den XVIIsten dach van ougste int jaer M CCC LVI". 
89 Zoals voor meerdere aspecten van de uitoefening van het staatsgezag in de 

Bourgondische periode gold, moet ook hier opgemerkt worden dat de overheid uit
eindelijk maar zo sterk staat als haar locale vertegenwoordigers zich gedragen. De 
commissarissen die de hertog aanstelde om stadsrekeningen te controleren maakten 
zich, blijkens herhaalde ordonnanties om deze praktijken in te dijken en enkele en-
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Dat het verloop van de auditie van de stadsrekening, zoals dit door de ge
woonte sinds 1297 was tot stand gekomen, door Gent als een verworven 
recht werd beschouwd, bewijst de restrictie van 1468. Ofschoon deze tekst 
op een bijna maniakale wijze het bestuurlijk optreden van de schepenen en 
de stedelijke ambtenaren voorschrijft, rept hij met geen woorde over en
kele. aangelegenheden zoals de controle op de stadsfinanciën90. Men moet 
in feite wachten tot 1540, wanneer Karel V in de Concessio Carolina defini
tief met het Gentse particularisme afrekent. Pas dan wordt Gent verplicht 
tot het afstaan van een exemplaar van de stadsrekening aan de vorstelijke 
rekenkamer91 .. 

Betekent dit alles dat de Gentse stedelijke ontvangers tot aan de vrede 
van Gavere aan geen enkele grondige controle onderworpen waren ? 
Geenszins. De filosofie die achter de auditie van de stadsrekeningen in 
Vlaanderen schüilging, was er een van controle op het beheer van de ste
delijke middelen door de vorst en door de vertegenwoordigers van de ste
delijke gemeenschap zelf92. Deze intern stedelijke controle heeft weinig 
sporen nagelaten. Zoals men kon verwachten was de hoofdrol weggelegd 
voor de vertegenwoordigers van de drie leden van de stad. Uit een stede
lijke ordonnantie betreffende de wedden en vergoedingen van de schepe
nen en stadsambtenaren, uitgevaardigd op 22 december 1432, vernemen 
we wie namens de stad bij het afhoren van de rekening aanwezig was : 
"Item; es voort gheordonneert dat telker jaerlicscker rekeninghen van der 
stede goede, commen sullen een dekin 'van der neeringhen met allen zij
nen dekenen, een dekin van der weverien met allen zijnen ghezworenen 
metgaders den V neeringhen, bij der wet ende den goeden lieden van den 
lede van der poorterien, ende daer zullen de tresoryers haren heet doen ter 
presenden van hem allen ghemeenlic"93. Ook voor deze controle verliep 
de gehele procedure in essentie mondeling. Aantekeningen die op het uit
oefenen van controle wijzen, zoals de apostilles van de hertogelijke com-

quêtes dienaangaande, net als de baljuws en andere ambtenaren herhaaldelijk aan cor
ruptie schuldig. De ijver die men aan de dag legt om kleine, onbelangrijke fouten op 
te sporen en bloot te leggen, kan bedoeld zijn geweest om de hogere instanties (de 
rekenkamer) zand in de ogen te strooien. Cf. W.P. BLOCKMANS, Corruptie, patro
nage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende staatsvorming in 
de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden, in: T.v.S.G., 11, 1985, p. 240. 

90 V. FRIS, La restrlction, pp. 76-88. 
91 Waarmee men Gent eenzelfde behandeling oplegt als aan de andere 

Vlaamse steden : "ende de derde rekeninghe sal gesonden worden in onser camere 
van de rekeninghen ten costen van onze voirseide stede, soe gedaen wordt bij de 
andere steden van .den voirseiden lande van Vlaenderen" : A. DU BOlS en L. DE 
HONDT, Coutume de la vi/Ie de Gand, t. n, Brussel, 1887, p. 144. 

92 Het tijdstip waarop de controle ingesteld werd en tevens de periode waar
voor de oudste sporen ervan bewaard zijn, valt niet toevallig samen met het door
breken van het politieke monopolie van de oude stedelijke oligarchieën, eind 13de
begin 14de eeuw. Controle op de wijze waarop haar middelen waren gebruikt, dook 
frequent op als eis in de sociale conflicten die de Vlaamse steden in deze jaren ken
merkten. Zie: W. PREVENIER, Quelques aspects, pp. 118-120 ; H. VAN WERVEKE, 
op. ctt., p. 68. 

93 SAG, reeks 93bis, nr. 5, f" 79 r0 en v0
• 
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missarissen na de vrede van Gavere, hebben we niet gevonden. De enige 
twee aanwijzingen die op een intern stedelijke controle duiden, dateren be
tekenisvol uit twee opstandsjaren ! De eerste slaat op een post uit het 
hoofdstuk prosenten in de rekening over het jaar 1433-1434. De aankoop 
bij Jan De Staevere van een stuk laken wordt niet betaald "commende van 
eenre onredeliker coemenscepen daer hij in bevonden was"94• De tweede 
is uitgebreider : het betreft het stelselmatig onderzoek dat tijdens de 
Gentse opstand van 1451-1453 naar onregelmatige en op corruptie wij
zende financiële transacties ingesteld werd. Eigenlijk gaat het over een bui
tengewone controle, los van de jaarlijkse auditie van de stadsrekening. 
Opmerkelijk is evenwel dat men, spijt de tot een openlijke revolte verwor
den toestand, trouw blijft aan de institutionele kaders waarbinnen dergelijke 
zaken zich kennelijk moeten afspelen. Er worden namelijk speciale commis
sarissen aangesteld die op basis van de drie leden gerecruteerd worden95. 
De concrete personen die de macht en de controle uitoefenen mogen dan 
al vervangen zijn, de context en de sociaal-politieke omkadering waarbinnen 
ook de opstandige elite zich beweegt, blijven ongewijzigd. 

Samenvattend kan men stellen dat de vorstelijke controle tot aan de 
vrede van Gavere eigenlijk een symbolische daad is gebleven. Zelfs na 
Gavere kan men, zolang de stad aan haar weigering om een exemplaar van 
de rekeningen af te staan bleef vasthouden, twijfels formuleren met be
trekking tot de diepgang van deze controle. Wat de controle door de stad 
zelf betreft : deze komt inderdaad aan de oppervlakte, doch slechts met 
enige openbare weerklank tijdens de periode van hevige interne spannin
gen. Doorheen de meerderheid van normale, rustige jaren blijkt ook dit as
pect van de stadsfinanciën in de greep van de gevestigde lichamen, die zo
wat alle aspecten van het stedelijk leven beheersen, met name de drie le
den. 

94 SAG, reeks 400, nr. 14, F 346 V
0

, deze opmerking werd door dezelfde hand 
als deze van de gehele rekening geschreven. De oorspronkelijke aankoopprijs werd 
weggekrabd, boven de rasuur staat de door ons geciteerde reden van niet-betaling. 
Voor de politieke context, zie : V. FRIS, De onlusten, pp. 164-167. 

95 V. FRIS, Dagboek van Gent van 1447 tot 1470 met een veroolg van 1477 
tot 1515, Gent, dl. 1, [Maatschappij der Vlaamscbe Bibltopbtelen, 4e reeks, nr. 12], p. 
148, op zaterdag 6 november 1451 namelijk "waren gheordonneert XII personen uut 
elcken leden viere, omme te besouckene alle corruptien ende ongherechticheden 
die ghesciet mochten wesen". Uit het verslag dat deze commissarissen op 30 
november 1451 over hun onderzoek uitbrachten, blijkt zonneklaar dat de 
"ongherechticheden" op het onrechtmatig beheren van de stadsfinanciën sloeg, ibi
dem, pp. 182-183. 
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HOOFDSTUK 2: DE GENTSE STADSFINANCIEN, 1400-1461 
EEN GLOBALE KWANTITATIEVE ANALYSE. 

In wat volgt werd gepoogd, door gebruik te maken van de enorme re
kencapaciteit die momenteel in de rekencentra ter beschikking staat, op 
zoek te gaan naar verbanden tussen de grote cijferreeksen die werden sa
mengesteld. De meeste van dergelijke verbanden kunnen de op een tradi
tionele wijze te werk gaande onderzoeker gemakkelijk ontgaan. In het 
beste geval kan hij, voortbouwend op ervaring en intuïtie, enkele verban
den van dichterbij onderzoeken en ze eventueel mathematisch uitdrukken. 
We beschouwen het als een stap vooruit om meteen alle mogelijke verban
den op hun statistische relevantie te toetsen. Dat daarbij ook een aantal 
nietszeggende verbanden opduiken was onvermijdelijk. Dat andere banale 
voor de hand liggende verbanden ook als meetresultaat uit de bus komen, 
kan de indruk wekken dat een zwaar kaliber werd bovengehaald om een 
mug te doden. Het weze zo. Als prijs voor de geruststelling dat geen enkel 
verband kan ontsnappen en in de overtuiging dat ook het blootleggen van 
de afwezigheid van enige correlatie op zich waardevol kan zijn, nemen we 
dit er graag bij. 

Om het risico uit te schakelen dat de interpretatie door de gekozen me
thode in een welbepaalde richting zou gestuwd worden, hebben we het
zelfde materiaal aan twee aparte analyses onderworpen. De eerste, de fac
toranalyse heeft voor de studie van laatmiddeleeuwse stadsrekeningen haar 
deugdelijkheid reeds bewezen96. De tweede, de canonkale correlatie-ana
lyse, werd er als proef op de som naast geplaatst97. Beide analyses werden 
uitgevoerd op een gegevensmatrix, opgebouwd uit lijnen die de respectie
velijke geïnde en uitgegeven bedragen per jaar voorstellen (gaande van 
1401-1402 tot en met 1461-1462, in totaal dus 61 lijnen) en uit 15 kolom
men. Deze kolommen bevatten 6 reeksen ontvangsten en 9 reeksen uit
gaven. Ze werden met volgende sigels, die we verder zullen blijven hante
ren, aangeduid 

96 A. GUERREAU, Analyse statistique des finances municipales de Dijon au 
XVe siècle. Observations de méthode sur l'analyse factorielle et les procédés classi
ques, in : Bibliothèque de l'éco/e des chartes, 140, 1982, pp. 5-34. 

97 De canonicale correlatie-analyse werd ons gesuggereerd door prof. dr. H. 
Page (RUG, VUB), aan wie wij hier nogmaals onze diepe waardering willen betuigen. 
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Ontvangsten : TOTO 
OOM 
OOM 

BUT 
ONG 
ISS 

Uitgaven: WEDK 
PROS 
FEPR 
RAD 
BES 
aw 
TGU 
BUV 
TOTU 

totale ontvangsten 
ontvangsten uit het domein van de stad 
ontvangsten uit de openbare macht van de 
magistraat 
buitengewone ontvangsten 
ontvangsten uit de ongelden/ assizen 
ontvangsten uit de issuebelasting 

uitgaven voor wedden en kledij 
uitgaven voor prosenten 
uitgaven voor feesten en processies 
uitgaven voor rechtsbedeling en administratie 
totale bestuurlijke uitgaven 
uitgaven voor openbare werken 
totaal gewone uitgaven 
buitengewone uitgaven voor de vorst 
totale uitgaven 

De selectie van deze inkomsten en uitgaven gebeurde naar analogie 
met het onderzoek van GUERREAU over Dijon. Een onderzoek waarbij een 
globale indruk van de Gentse stadsfinanciën tijdens de 14de en 15de eeuw 
weerhouden werd, leverde eveneens inspiratie98. We hernemen de cijfer
gegevens uit deze matrix hier niet. De lezer zal er in het verder betoog en 
in de tabellen in bijlage mee geconfronteerd worden. 

1. DE FACTORANALYSE 

De factoranalyse is een globale benaming waaronder verschillende spe
cifieke statistische analyses kunnen thuisgebracht worden. Ze hebben alle 
dit gemeen, dat ze het vermogen bezitten een veelheid aan gegevens te 
reduceren tot een beperktere en dus overzichterlijker set van factoren of 
variabelen, die op een statistisch significante wijze rekenschap geven van de 
waargenomen onderlinge relaties tussen de gegevens99. Een welbepaalde 
in Frankrijk ontworpen variant bleek vooral voor toepassingen bij het histo
risch onderzoek geschikt. Het gaat om de zogenaamde "analyse factorielle 
des correspondances", waarvan men het vaderschap aan de Franse statisti
cus J.-P. BENZECRI toeschrijft. In recente publicaties van Franse me
diëvisten wordt ze steeds nadrukkelijker toegepast100. 

98 M. BOONE, Openbare diensten, pp. 108-114. 
99 Voor een algemene inleiding die meteen oriënteert op de toepassing bin

nen het door ons op het Centraal Digitaal Rekencentrum (C.D.R.) van de R.U.G. aan
gewende statistisch pakket SPSS (Statistica! package for the social sciences), zie : J.-0. 
KIM, Factor analysis, in : N.H. NIE (e.a.), SPSS. Statistica/ package jor tbe social scien
ces, New York, 1975(2), pp. 468-487. 

100 De handleidingen en theoretische beschouwingen van J.-P. Benzécri zijn, 
zeker bij een eerste kennismaking, niet als lectuur aan te bevelen. Goede diensten 
bewijst P. CIBOIS, L'ana/yse factorlelle. Analyse en composantes prlncipales et ana-
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Naast het reeds geciteerde onderzoek van A. GUERREAU over de 
stadsfinanciën van Dijon, heeft dezelfde auteur de relatie tussen de factoren 
bedelordenvestigingen en verstedelijking in Frankrijk met behulp van de 
factoranalyse onderzocht101. Het is echter voomarnelijk in het verwerken 
van prosopografisch materiaal dat de factoranalyse tot nu toe toepassingen 
vond. In eerste instantie denkt men aan de studie die H. MILLET aan de 
kanunniken van Laon wijdde102. Ook op het terrein van kritische tekstuit
gave en het opmaken van een stemma codicum aan de hand van varianten 
tussen de verschillende handschriften, heeft de factoranalyse haar sporen 
verdiend103. 

Bij een statistisch onderzoek naar de verbanden tussen twee reeksen 
van variabelen kan men de waarnemingen door een wolk van punten op 
een grafiek weergeven. Deze grafische voorstelling vindt haar algebraïsche 
uitdrukking in een (Pearson)-correlatiecoëfficient104. Beide behoren tot de 
beschrijvende statistische technieken die courant door historici aangewend 
worden. Indien men echter meer dan twee reeksn variabelen terzelfdertijd 
wil beschouwen, zou men in theorie de 61 lijnen (uit ons voorbeeld) gra
fisch door middel van wolken van punten, in een ruimte bestaande uit 15 
dimensies (naar de 15 kolommen uit ons voorbeeld) kunnen voorstellen. 
Vermits dit uiteraard onmogelijk is, bepaalt de factoranalyse een opeenvol
gende set van assen (de zogenaamde factoriële assen) die in afnemende 
mate het dichtst bij deze wolken staan. Met elk van deze assen, die in stij
gende volgorde genummerd worden, correspondeert een eigenwaarde, die 
de spreiding meet van de wolk van gegevens die zich om deze as groe-

/yse des correspondances, Paris, 1983, 127 pp. (Que sais-je? no 2095), en vooral]. 
HEFFER, J.-L. ROBERT et P. SAL Y, OutiJs statistiques pour Jes historlens, Paris, 
1981, pp. 231-249. Verder ook P. CIBOIS, L'analyse des données en sociologie, 
Parijs, 1984, 218 pp. 

101 A. GUERREAU, Analyse factorlelie et analyses statistiques classiques : le cas 
des ordres mendiants dans la France médiévale, in : Annales E.S.C., 36, 1981, pp. 
869-912. Een aanpak die aan het debat rond de zogenaamdeLe Goff-discussie over 
de bèdelordenvestigingen een verfrissende wending heeft gegeven, zie: W. SIMONS, 
Bedelordenvestiging en middeleeuws stadswezen. De stand van zaken rond de hypo
these - Le Goff, in : T.v.S.G., 12, 1986, pp. 48-49. 

102 H. MILLET, Les ebanotnes du chapitre cathédral de Laon, 1272- 1412, Paris, 
1982, [ Col/eetton de l'école française de Rome, 56}, pp. 21-31 (methodologische in
leiding). Verder dient nog op het methodologisch eveneens belangrijke artikel van J.
P. GENET, Die kollektive Biographie von Mikropopulationen : Faktoranalyse als 
Untersuchungsmethode, in : F. IRSIGLER (ed.), Quantttative Methoden in der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vorneuzeit, Stuttgart, 1978, pp. 69-100, gewe
zen te worden, alsook op het themanummer van het tijdschrift ''Le médiéviste et 
l'ordinateur" (nr. 5, lente 1981). 

103 Cf. J.DUPLACY, Classification des états d'un texte, mathématiques et infor
matiques : repères historiques et recherches méthodologiques, in : Revue d'Histoire 
des Textes, 5, 1975, pp. 249-309, toepassing op een concreet voorbeeld treft men 
aan bij : P. MONAT, Le classement des manuscrits par !'analyse factorielle, recherches 
pour l'établissement d'un stemma : Lactance, Institutiones divines, livre N, in : 
ibidem, pp. 311-330. 

104 J.T. LINDBLAD, Statistiek voor historici, Muiderberg, 1984, pp. 152-158. 
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peert105. Met de eerste as correspondeert aldus de grootste eigenwaarde. 
Neemt men de assen paarsgewijze in beschouwing, dan is het uiteraard zo 
dat de eerste twee assen de beste projectie van de wolken van gegevens 
toelaten. Bij het interpreteren dient men er zich voor te hoeden al te 
vlugge conclusies te halen uit de aldus verkregen grafieken die op zich heel 
suggestief zijn. De punten die op de grafieken weergegeven worden bete
kenen op zich genomen niets. Ze zijn een tot twee dimensies geredu
ceerde vaststelling van een profiel, dat een lijn of een kolom uit de initiële 
gegevensmatrix kenmerkt. Het is hun positie ten overstaan van andere 
punten die van belang is. Dit al dan niet bezitten van een gelijkaardig profiel 
is het vertrekpunt van elke interpretatie106. Men mag daarbij niet zomaar 
om het even welk punt met een ander willekeurig punt in verband bren
gen. De nabijheid van een punt uit een lijn met een punt uit een kolom 
heeft aldus niet noodzakelijk een belangrijke betekenis. De onderlinge po
sities ingenomen door de punten met betrekking tot de lijnen enerzijds, en 
deze m.b.t. de kolommen anderzijds, zijn wel van essentieel belang. Punten 
met betrekking tot lijnen kunnen wel met punten m.b.t. kolommen in ver
band worden gebracht in het geval ze aan de periferie van de grafiek 
thuishoren. 

In de hiernavolgende factoranalyses werd het aantal lijnen uit onze ori
ginele matrix van 61 tot 53 teruggebracht, dit omdat het aangewende pro
gramma voor factoranalyse uiteraard wel met de waarde 0 kan rekening 
houden, eveneens met onvolledige of ontbrekende gegevens, dewelke 
echter door een gemiddelde waarde vervangen worden. Deze werkwijze die 
voor bepaalde gegevensbestanden kan verantwoord worden, leek ons in 
het geval van cijferreeksen die op financiële gegevens teruggaan, minder 
aangewezen. Aldus werden de gegevens uit de boekjaren 1401-02, 1404-
05, 1435-36, 1457-58, 1458-59, 1459-60, 1460-61 en 1461-62 geweerd, 
eerder dan voor deze jaren een gemiddelde theoretische waarde in be
schouwing te nemen107. 

105 Men vindt dit op een heel bevattelijke wijze toegelicht in : H. MILLET, op. 
cit., pp. 27-31. 

106 Om de as te bepalen die het dichtst bij de wolken van gegevens staat is het 
uiteraard nodig de afstand te bepalen. De mathematische bewerking die in essentie 
achter de factoriële analyse schuilgaat, is dan ook de berekening van de afstand X2. 
X2 geeft uitdrukking aan de mate van waarschijnlijkheid dat twee variabelen niet 
onafhankelijk zijn, cf. J. HEFFER, J.-L. ROBERT en P. SALY, op. cit., pp. 216-222 en 
R. FLOUD, An introduetion to quantitative methods for historlans, London, 1979(2), 
pp. 136- 137. De factoranalyse gaat er verder van uit dat, naarmate de afstand X2 tus
sen twee lijnen of kolommen kleiner is, hun profielen des te gelijkaardiger zijn. 

107 Zoals in voorgaand hoofdstuk toegelicht ontbreken de rekeningen voor 
deze jaren, ofwel zijn ze onvolledig bewaard of slechts ten dele leesbaar. Een voor
beeld ter illustratie van deze optie : in 1458-59, een van de geweerde jaren ont
breekt o.a. de waarde van de uitgaven voor feesten en processies (FEPRO). Bekijkt 
men de waarden die deze variabele aanneemt in de voorafgaande en volgende jaren 
(respectievelijk 36.995, 37.247, 40.833 en 40.009 d. gr.) dan is het duidelijk dat het 
automatisch invullen van de gemiddelde FEPRO-waarde, i.c. 63.927 d. gr. een sterk 
vertekend beeld zou opgeleverd hebben. 
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Een eerste resultaat van de factoranalyse is een histogram van het gewicht 
en van de inertie van de verschillende variabelen. Omwille van de duidelijk
heid werden zowel inertie als gewicht in procenten uitgedrukt. De betekenis 
van beide waarden (gewicht duidt de representativiteit, inertie de specifici
teit van elke variabele aan) blijkt uit tabellen 1 tot 3. Alle tabellen en grafie
ken werden achteraan gebundeld. 

Wat het gewicht betreft : de variabelen die hier als de belangrijkste naar 
voren komen, zijn doorgaans de meest representatieve voor het geheel. 
Dat de totale ontvangsten (TOTO) en de totale uitgaven (TOTU) hierin res
pectievelijk 21,45% en 23,68% voor hun rekening nemen, kan niet verras
send genoemd worden. Opmerkelijk is de score, bij de uitgaven, van het to
taal van de gewone uitgaven (TGU : 10,86 %) en van de totale bestuurlijke 
uitgaven (BES : 8,14 %). Tabel 2 waarin de uitgaven aan een aparte analyse 
onderworpen worden, bevestigt deze indruk. De lage representativiteit van 
de openbare werken (OW: 2,54% in de algemene analyse ; 4,43% in de 
analyse van de uitgaven afzonderlijk) springt ook hier in het oog. Bij de in
komsten valt de gelijkmatige representativiteit van de inkomsten uit de 
buitengewone ontvangsten (BUT : 8,24 %) en van de inkomsten uit de assi
zen (ONG : 9,19 %) op. Tabel 3 bevestigt dit. De inkomsten uit het domein 
van de stad (DOM : 2,91 %) en deze uit de openbare macht van de magis
traat (OOM: 2,61 %) scoren beiden opvallend laag. 

Het tweede luik van deze tabellen geeft op analoge wijze de inertie 
weer. Deze stelt de specificiteit van elk van de variabelen in verhouding tot 
het geheel voor. Vuistregel voor de interpretatie is : hoe belangrijker de 
mate van inertie, hoe specifieker de betrokken variabele is. Bij de uitgaven 
springt het specifieke karakter van de buitengewone uitgaven voor de vorst 
(BUV) in het oog : 17,29% in de algemene analyse, 61,65% in de analyse 
van de uitgaven. In de algemene analyse evenaart de inertie van het totaal 
van de gewone uitgaven (TGU: 9,84 %) bijna het gewicht van deze varia
bele (10,86 %). In de aparte analyse van de uitgaven slaat de balans voor 
deze variabele echter duidelijk door ten voordele van het gewicht, het re
presentatieve karakter (18,95 o/o tegenover 10,29 o/o). De openbare werken 
(OW) blijken een veel grotere specificiteit te bezitten dan dat ze representa
tief zouden zijn (7,42 % in de algemene analyse, 11,21 in de aparte ana
lyse). Bij de inkomsten zijn, zowel in de globale analyse als in de aparte 
analyse, de buitengewone inkomsten (BUT) de meest specifieke ten over
staan van het geheel (respectievelijk voor 36,90 % en voor 52,67 %). Uit de 
aparte analyse blijkt verder een verrassend hoge inertie voor de inkomsten 
uit de assizen (ONG : 18,54). 

Een tweede resultaat dat de factoranalyses opleveren, zijn de eigen
waarden. 

Deze eigenwaarden drukken het aandeel van elke as in de totale inertie 
uit. Ze duiden met andere woorden aan voor welk deel van de globale in-
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formatie de desbetreffende factoriële as instaat. In ons voorbeeld blijkt de 
eerste as 85,279% van de informatie te dekken, de tweede 6,4852 %. De 
grafiek gevormd door deze eerste twee assen stelt derhalve 91,7648 % 
voor, wat zeer veel is. Men mag immers stellen dat naarmate de eigenwaar
den voor de verschillende assen onderling contrasteren, de variabelen een 
grotere onderlinge afhankelijkheid vertonen 108. Dit alles levert grafiek 1 
op, de eerste factoriële as is de verticale as, de tweede factoriële as de hori
zontale. 

Om deze grafiek op een verantwoorde wijze te interpreteren, levert de 
analyse nog cijfergegevens op samengebracht in tabel 4. De kolom identifi
catie bevat ofwel het sigel van de variabelen (kolommen) of het nummer 
van de jaartallen Oijnen). Niet alle variabelen en niet alle jaren komen in de 
hiernavolgende tabel voor. Om het berekenen van weinigzeggende cijfer
gegevens te vermijden en om te voorkomen dat de bruikbaarheid van de 
tabel onder het opnemen van irrelevante cijfers zou lijden werd een auto
matische drempel ingebouwd. Enkel die gegevens waarvoor de contributie 
tot elke as groter is dan de waarde 0,01 werden in beschouwing genomen. 
De kolom kwaliteit duidt aan in welke mate de factoriële as in kwestie het 
betrokken element verklaart (deze waarde is steeds ~1). De kolom factor 
geeft de afstand aan tegenover de as van het punt dat de variabele of het 
jaartal weergeeft. Indien men zoals in grafiek 1 twee assen terzelfdertijd in 
beschouwing neemt, geven de factorwaarden als het ware de coördinaten in 
het door beide assen bepaalde vlak van elk punt aan. Dit kan belangrijk zijn, 
omdat twee of meerdere punten zich zo dicht bij elkaar kunnen bevinden, 
dat slechts een van de symbolen door de machine op de exacte plaats werd 
afgedrukt. De kolom contributie geeft het aandeel van elke variabele/jaartal 
in het tot standkomen van de betreffende as weer. Deze waarden zijn van 
het hoogste belang voor de interpretatie van de grafiek. In die mate zelfs, 
dat in het geval van variabelen die grafisch op ongeveer dezelfde plaats 
t.o.v. beide assen gesitueerd worden, de contributiewaarde doorslaggevend 
is voor het gewicht dat men bij het interpreteren aan een bepaalde factor 
toekent. Bij wijze van voorbeeld : in grafiek 1 staan BES, WEDK, RAD en 
ISS heel dicht in elkaars buurt. BES, contibrutie : 0,0785 en in beduidend 
mindere mate WEDK, contributie : 0,0218 treden echter als verklaringsfacto
ren naar voren. 

1 08 Zie hierover en als handleiding voor de door ons toegepaste factoranalyse : 
J.C. BOULANGER, Programme d'analyse factorlelle. Condensé du texte explicatif, 
U.C.L.-Cetedoc, 1979 (pro manuscripto) en H. BOGDAN, Informations relattves à 
l'bistoire du programme d'analyse factorlelie (PAF), U.C.L.-Cetedoc, 1986 (pro ma
nuscripto). Specifiek voor de interpretatie van de eigenwaarde : J.-Ph. GENET, Une 
vocabulaire, in : Le médiéviste et /'ordinateur, nr. 5, 1981, p. 12 en]. HEFFER, J.-L. 
ROBERT et P. SALY, op. cit., p. 240. Bij deze gelegenheid willen we prof. dr. P. 
Tombeur (Cetedoc, U.C.L.) danken voor de gastvrijheid waarmee hij ons in staat 
stelde aan het rekencentrum van de U.C.L. een voor het Cetedoc ontworpen factor
analyse op onze Gentse gegevens toe te passen. Dit op een ogenblik (1986) waarop 
de factoranalyse nog niet in het Gentse rekencentrum voorhanden was. 
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Uit de kolom contributie van tabel 4 valt af te lezen dat de eerste 
(verticale) as door de variabelen BUT (buitengewone ontvangsten), TGU 
(totaal van de gewone uitgaven) en BUV (buitengewone uitgaven voor de 
vorst) en door de jaartallen 55,56 en in mindere mate 54 bepaald wordt. De 
tweede (horizontale) as wordt daarentegen in sterke mate door de variabe
len OW (uitgaven voor openbare werken) en in mindere mate door de va
riabele OOM (ontvangsten uit de openbare macht van de magistraat) en BES 
(totaal van de bestuurlijke uitgaven) bepaald. Bij de jaartallen zijn het vooral 
22 en vervolgens 19, 20 en 45 die hun invloed laten meespelen. 

Keren we nu naar grafiek 1 terug. De eerste as stelt duidelijk de onder
linge relatie tussen BUV en BUT en hun oppositie tegenover TGU, die zelf 
omringd wordt door zowat alle variabelen die met gewone uitgaven en in
komsten te maken hebben (PROS, FEPR, ISS, BES, WEDK, RAD en DOM). 
TOTU en TOTO, respectievelijk de totale uitgaven en inkomsten neigen 
naar het centrum van de as, de inkomsten uit de assizen (ONG) houden 
zich evenmin ver van de totale uitgaven op. De tweede as isoleert op over
duidelijke wijze de uitgaven voor openbare werken (OW) en de ontvangsten 
uit de openbare macht van de magistraat (OOM). De profielen van beide va
riabelen blijken in die mate uniek te zijn dat, spijt hun excentrieke ligging, 
zelfs geen toenadering naar enig profiel van een specifiek jaartal mogelijk is, 
vooral voor de openbare werken (OW) blijkt dit het geval te zijn. De buiten
gewone uitgaven voor de vorst daarentegen zijn zonder discussie voor de 
jaren 55, 56 en in mindere mate 54 uitermate specifiek. 

Vooraleer uit deze globale analyse een aantal vaststellingen te halen die 
het verdere onderzoek richting kunnen geven, eerst enkele beschouwingen 
over de parallelle analyses die we voor de uitgaven en de inkomsten apart 
hebben uitgevoerd, zonder deze op dezelfde gedetailleerde wijze te be
spreken. Bij de uitgaven werden slechts twee factoren berekend, hun ei
genwaarden vertegenwoordigen samen 97,87 % van de totale informatie. 
Bepalend voor factor 1 (de verticale as) zijn eens te meer de BUV 
(bijzondere uitgaven voor de vost, contributie : 0,6970), gevolgd door TGU 
(totaal gewone uitgaven, contributie : 0, 1134) ; bij de jaartallen springen op
nieuw 55, gevolgd door 56 en 54 in het oog. De tweede factor/as (de hori
zontale) wordt bij de variabelen in overweldigende mate door OW (uitgaven 
voor openbare werken, contributie : 0,7763) bepaald, .gevolgd door BES 
(bestuurlijke uitgaven, contributie : 0,0991). Bij de jaartallen is het jaar 22 
(contributie : 0,1217), gevolgd door de jaren 19 en 20 (respectievelijke con
tributies : 0,0629 en 0,0657) bepalend. 

Bij een grafische voorstelling valt de aparte positie van de buitengewone 
uitgaven voor de vorst, in relatie met de jaren 54, 55 en 56 op. In contrast 
daarmee staan de sterk gegroepeerde bestuurlijke uitgaven (WEDK, BES, 
RAD, FEPRen PROS) waarmee de totale gewone uitgaven (TGU) in ver
band mogen worden gebracht. De totale uitgaen (TOTU) neigen ook in deze 
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analyse geïsoleerd naar het centrum. Ook ditmaal blijven de uitgaven voor 
openbare werken (OW) totaal geïsoleerd zonder enig duidelijk aanwijsbaar 
verband met een andere variabele, noch met een jaartal. 

De afzonderlijke factoranalyse die we op de gegevens met betrekking 
tot de inkomsten lieten uitvoeren, beperkte zich eveneens tot het bereke
nen van twee factoren. Hun eigenwaarde sloeg ditmaal op 95,84 % van de 
totale informatie. Bepalend voor factor 1 (de verticale as) zijn in overwe
gendè mate de buitengewone ontvangsten (BUT, contributie : 0,6043) en in 
mindere mate de ontvangsten uit de assizen (ONG, contributie : 0,1906). Bij 
de jaartallen : 55 en 56 (respectievelijke contributies : 0,3520 en 0,1864). 
Factor 2 (de horizontale as) wordt eens te meer in overweldigende mate 
door één variabele, i.c. de inkomsten uit de openbare macht van de magis
traat (OOM, contributie: 0,7822) bepaald, gevolgd door ONG (inkomsten uit 
assizen, contributie : 0,1684). Bij de jaartallen zijn het 45, 42 en in mindere 
mate 41 die de horizontale as bepalen (met respectievelijke contributies: 
0,2692 ; 0,1188 en 0,0704). 

Nieuw, in vergelijking met de globale analyse van inkomsten en uitga
ven samen, is het feit dat de inkomsten uit de assizen (ONG) een aparte 
positie innemen en daar omringd worden door een groot gedeelte van de 
jaartallen. Een aantal dat een duidelijke meerderheid wordt, indien we de 
positie van de variabele ONG en de meeste jaartallen t.o.v. de tweede 
(horizontale) as in beschouwing nemen. Even opmerkelijk is de geïsoleerde 
positie van de inkomsten uit het domein van de stad (DOM) en van de in
komsten uit de issuebelasting (ISS). Beide staan symmetrisch ten overstaan 
van de eerste as, zij het in een maximaal contrast tot de buitengewone in
komsten en zonder enig duidelijk verband tot een of ander jaartal. 

2. DE CANONICALE ANALYSE 

Zoals reeds gesteld bij de aanhef van dit hoofdstuk werd een twee 
kwantitatieve analyse op hetzelfde materiaal uitgevoerd als test. Daartoe 
werd een zogenoemde "canonicale analyse" uitgevoerd met behulp van het 
reeds geciteerde SPSS-pakket. Het weze duidelijk dat de resultaten van de 
factoranalyse onze hooggespannen verwachtingen, die we op basis van lite
ratuur hadden opgedaan, hebben ingelost. Toch blijft een tweede test nut
tig, al was het maar omwille van de specifieke eigenschappen van de cano
nkale analyse109. Een gelijkenis met de factoranalyse is dat de canonkale 
analyse evenzeer uitloopt op het herleiden van een weinig overzichtelijke 
set van gegevens tot een bevattelijke, voor interpretatie in aanmerking 

109 Voor deze eigenschappen en voor de zo beperkt mogelijk gehouden tech
nische aspecten van de zaak, weze verwezen naar P.V. WARWICK, Canonical correla
tion analysis : subprogram Cancorr, in: N.H. NIE (e.a.), op. cit., pp. 515-527, en vooral 
M.S. LEVINE, Canonteat analysis and factor comparlson, Serles : Quantitative applica
tions in tbe social sciences, nr. 6, Beverly Hills- London, 1979, pp. 11-36. 

44 



komende hoeveelheid. Als basis vertrekt ze van twee groepen variabelen. 
Doel is het berekenen van een maximale mate van correlatie tussen deze 
twee groepen, waarbij alle variabelen terzelfdertijd in beschouwing worden 
genomen. Dit laatste onderscheidt deze techniek van de traditionele corre
latiecoëfficiënt die reeksen variabelen twee aan twee vergelijkt. 

Bij het uitvoeren van de canonicale analyse komt men aldus tot een eerste 
paar van canonicale varianties die geacht worden de maximale correlatie tus
sen de twee groepen van variabelen voor te stellen. Uit de niet in be
schouwing genomen mate van onderlinge relatie berekent de canonicale 
analyse vervolgens een tweede paar van canonkale varianties die opnieuw 
zo maximaal mogelijk de overgebleven correlaties voorstellen, en zo voort 
tot de ingebouwde significantietest aan dit proces een einde stelt. Om uit
eindelijk tot de canonkale correlaties te komen, berekent men tussen deze 
canonkale varianties en de originele gegevens een Pearsoncorrelatie
coëfficiënt. De aldus verkregen waarden laten zich net als deze laatste, 
klassieke, correlatiecoëfficiënten interpreteren110. De aldus berekende 
canonkale correlatiecoëfficiënten leren op zich niets over de oorspronkelijke 
gegevens. · De varianties die berekend worden kunnen dus ofschoon 
statistisch relevant, inhoudelijk waardeloos zijn. Net als de factoranalyse kan 
de canonicale analyse een patroon uittekenen dat in de oorspronkelijke 
ruwe cijfergegevens verborgen ligt, de interpretatie blijft uiteraard de taak 
van de gebruiker. 

Passen we dit toe op onze gegevensmatrix dan bekomen we volgende 
resultaten. In totaal heeft het programma voor canonkale correlatie drie 
sets van canonicale varianties weerhouden. Op basis van de eigenwaarden 
die ook hier, naar analogie met de factoranalyse, berekend werden, kan 
men stellen dat de eerste twee sets 41,83 o/o van de totale correlatie voor-· 
stellen, van de resterende mate van correlatie neemt de tweede set er nog 
eens 25,17 o/o voor zijn rekening, van het nieuwe restant vertegenwoordigt 
de derde en laatste statistisch relevante set nog 23,52 %. Samen nemen de 
drie sets dus 90,52 o/o van de correlatie tussen de twee groepen gegevens 
(uitgaven en inkomsten apart) voor hun rekening. Op basis van de canoni
cale varianties werden de canonkale correlaties berekend die men in tabel 5 
aantreft. 

In de eerste set springt de zeer duidelijk uitgesproken positieve corre
latie in het oog tussen de buitengewone uitgaven ten voordele van de 
vorst (BlN) en de totale uitgaven (TOTU) enerzijds, en de totale inkomsten 
(TOTO) en de totale buitengewone inkomsten (BUT) en de inkomsten uit 
de indirecte belastingen (ONG) anderzijds. Deze gegevens, gecombineerd 

110 De waarde r van de correlatiecoëfficiënt is steeds + 1 ;::: r ~ - 1, naarmate r + 
1 of - 1 benadert is de correlatie sterker uitgesproken, het + teken duidt op een 
rechtevenredige correlatie, het - teken op een omgekeerd evenredige correlatie, cf. 
]. HEFFER, J.-L. ROBERT en P. SALY, op. cit., pp. 164-165. 
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met de positie van dezelfde variabelen in de eerste factoranalyse laten toe 
te besluiten tot : 

1. een sterke mate van onderlinge, rechtevenredige betrokkenheid tussen 
de totale uitgaven en de totale inkomsten, wat alvast toelaat de aanwe
zigheid van een effectief beheersmatig optreden voorop te stellen. Men 
heeft greep op de globale evolutie van de Gentse stadsfinanciën. Deze 
weerspiegelen, met andere woorden, meer dan een al of niet geslaagde 
reactie op factoren van buitenaf, waarvan men de financiële weerslag 
ondergaat. Totale uitgaven en totale inkomsten situeren zich dan ook 
allebei in de nabijheid van het centrum van het eerste assenkruis in de 
factoranalyse. 

2. ·het enorme · belang van de buitengewone uitgaven voor de vorst (BUV) 
en de buitengewone inkomsten (BUT). Hun zeer uitsproken rechteven
redige correlatie, zowel onderling als met de totale uitgaven en inkom
sten, attendeert er ons op dat de Gentse stadsfmanciën weliswaar neigen 
tot een intern evenwicht, maar toch structureel erg gevoelig blijven voor 
schommelingen in de . buitengewone inkomsten en uitgaven. Dat daarbij 
de uitgaven die naar de vorstelijke schatkist toevloeien een enorm be
langrijke rol spelen, is een vaststelling die uiteraard het keurslijf van de 
louter fmanciële geschiedenis overstijgt. 

3. de belangrijke rol van een specifieke typisch stedelijke inkomstenbron : 
de inkomsten uit de indirecte belastingen of ongelden (ONG). 
Beklemtonen dat deze inkomsten essentieel zijn voor de financiën van 
een laatmiddeleeuwse stad kan lijken op het intrappen van een open 
deur. Toch willen we er op wijzen dat deze inkomsten als enige naast de 
totale en buitengewone inkomsten en uitgaven een positieve coëfficiënt 
opleveren. De inkomsten uit de assizen vormen de inkomstenbron bij 
uitstek om het precaire evenwicht tussen inkomsten en uitgaven na te 
streven. Ze zullen derhalve bij de verdere analyse als hefboom bij uit
stek voor het stedelijk financieel beleid dienen beschouwd te worden. 

In de tweede set van canonkale correlaties treden aan de kant van de 
uitgaven de totale bestuurlijke uitgaven (BES) en een aantal van de hen 
samenstellende bestanddelen naar voren : uitgaven voor wedden en kledij 
(WEDK), voor prosenten (PROS) en voor rechtsbedeling en administratie 
(RAD), samen met de totale gewone uitgaven (TGU). Ze vertonen alle een 
duidelijke correlatie die een negatief teken draagt, in tegenstelling tot de 
buitengewone uitgaven voor de vorst (BUV), die als enig bestanddeel van 
de uitgaven in deze tweede set een positief teken behouden. Bij de ont
vangsten correleren daarmee in deze tweede set, in dezelfde (negatieve) 
zin, de ontvangsten uit het stedelijk domein (DOM) en uit de openbare 
macht van de magistraat (OOM). Ook deze vaststelling vindt een bevestiging 
in de algemene factoranalyse. Belangrijk is evenwel, dat zij alle, in tegen-
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stelling tot veranderlijken van de slag van BtN, BUT of OW niet door hun 
excentrische ligging bepalend zijn voor de positie van een van beide assen 
(OOM vormt hierop de enige uitzondering). Hun belangrijkheid, die er een 
van tweede orde is, berust in grote mate op hun onderlinge cohesie, wat 
voornamelijk bij de verschillende bestanddelen van de bestuurlijke uitgaven 
tot uiting komt. 

In de derde set van canonkale correlaties komt bij de uitgaven het 
enige bestanddeel van de bestuurlijke uitgaven dat tot dusverre op de ach
tergrond bleef, namelijk de uitgaven voor feesten en processies (FEPRO), 
samen metWEDKen PROS (uitgaven voor wedden en kledij en voor pro
senten) naar voren. Geen van alle slagen ze er in een betekenisvolle hoe
veelheid van de resterende, door de derde set verklaarde correlaties (23,52 
% van het totaal) te mobiliseren. Aan de kant van de ontvangsten, komen 
hiermee op een even zwakke manier de ontvangsten uit de openbare 
macht van de magistraat (OOM) en uit de indirecte belastingen (ONG) over
een. Veel kan men uit deze derde set niet afleiden, tenzij een bevestiging 
van de trend die reeds door de tweede set was aangegeven : de interne 
cohesie die de traditionele gewone inkomsten en uitgaven kenmerkt. Een 
aparte vermelding verdienen de uitgaven voor de openbare werken (OW). 
In geen enkele van de drie sets slagen zij er in een correlatiecoëfficiënt te 
vormen die enigermate relevant zou kunnen zijn. De totaal excentrische 
ligging die zij, zowel in de algemene factoranalyse als in de factoranalyse 
van de uitgaven afzonderlijk innemen, wordt ten volle bevestigd. Hooguit 
kan men uit de nabijheid van enkele jaartallen en de veranderlijke OW in de 
algemene factoranalyse afleiden dat de positie van OW in heel sterke mate 
bepaald wordt door een welbepaalde bouwcampagne (i.c. de bouw van het 
nieuwe vleeshuis bij de aanvang van de twintiger jaren). 

3. BESLUIT 

Zowel de factoranalyse als de analyse van de canonicale correlaties wij
zen op verbanden die voor het hiernavolgend onderzoek richtinggevend 
zijn. Vooreerst is er de interne cohesie van het materiaal. Ofschoon be
paalde hoofdstukken uit de stadsrekeningen op gebrekkige of ronduit on
voldoende wijze uiting geven aan wat grotendeels in aparte ondergeschikte 
comptabiliteiten geboekt werd, blijken de totale inkomsten · en uitgaven 
door de band aan elkaar gewaagd te zijn. In die mate zelfs dat van het be
staan van een effectief stedelijk financieel beleid als werkhypothese voor 
het verder onderzoek mag uitgegaan worden. Basisoptie daarbij moet het 
afstemmen van de inkomsten op de uitgaven geweest zijn. Het werkin
strument bij uitstek waarmee men hoopte corrigerend op te treden vorm
den de inkomsten uit de indirecte belastingen, wier meest gebruikte op 
weinig populariteit wijzende benaming "ongeld" in het licht hiervan zo mo
gelijk nog aan betekenis wint. 
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Daartegenover staat een geheel van bestuurlijke uitgaven die, als aparte 
groep beschouwd, eveneens een duidelijke interne samenhang vertonen. 
Vermits ze bij uitstek typerend zijn voor het in stand houden van de ste
delijke functies zullen aanpassingen erg onthullend zijn voor het gevoerde 
en nagestreefde beleid. In contrast daarmee zijn de buitengewone uitgaven 
en meer bepaald de buitengewone uitgaven die de stad zich getroost in het 
kader van of als gevolg van de vorstelijke politiek. Zowel de factoranalyse 
als de canonicale analyse laten er niet de minste twijfel over bestaan dat we 
hier voor een evenwichtsverstorende factor bij uitstek in de Gentse stadsfi
nanciën staan. Zoals . kon verwacht worden, blijkt uit de factoranalyse dat de 
rol van deze veranderlijke in de jaren volgend op de grote Gentse opstand 
tegen Filips de Goede zonder meer cruciaal wordt. Doch ook in de vooraf
gaande decennia, waarin de verhouding tussen Gent en de Bourgondische 
hertogen-doorgaans minder stormachtig was, verdienen de heffingen ten 
voordele van de vorstelijke schatkist al onze aandacht. 
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DEEL 2 : DE UITGA VEN 

INLEIDING : DE TOT ALE UITGA VEN : BUITENGEWONE EN 
GEWONE UITGAVEN IN DE BALANS 

Tráditioneel komen bij het behandelen van laatmiddeleeuwse stadsre
keningen de inkomsten voor de uitgaven aan bod, een volgorde die men 
geneigd is uit de bronnen over te nemen 11 1. Recent is men tot andere in
zichten gekomen. De uitgaven worden als de drijvende motor van de 
stadsfinanciën aangezien. We hernemen en onderschrijven dan ook de uit
spraak van A. RIGAUDIERE, naar aanleiding van de studie van de stadsfi
nanciën van Saint-Flour : " .. .les dépenses médiévales, du fait de leur carac
tère inéluctable, demeurent la donnée première de toute la vie financière, à 
quelque échelon que ce soit"112. 

In tabel 6 hebben we het globale overzicht van de stedelijke uitgaven 
samengebracht. Men treft er de gewone en buitengewone uitgaven (deze 
laatste opgesplitst in uitgaven voor de vorst en militaire uitgaven) en het 
totaal van wat de stad aan leningen uitgeeft in aan, samen met het procen
tuele aandeel van elk van deze drie elementen in de totale uitgaven. Deze 
totale uitgaven hebben we afgezet tegen de totale inkomsten wat in de 
laatste kolom de jaarbalans oplevert. Voor alle duidelijkheid herhalen we dat 
bij het berekenen van de totalen waar mogelijk netto-gegevens werden 
omgezet in bruto-gegevens. Zowel de bedragen voor de totale inkomsten 
en uitgaven, als deze voor de saldi stemmen als dusdanig , niet overeen met 
de bedragen die in de balansen der rekeningen voorkomen. 

Vooraleer met de interpretatie van wal te steken, een toelichting bij de 
wijze waarop de leningen hierbij verwerkt werden. Leningen impliceren zo
wel een inkomst als een uitgave en worden dan ook, voor zover de stads
rekeningen dat toelaten, veelal apart behandeld113. Bij de bespreking van 
de ondergeschikte comptabiliteiten wezen we er reeds op hoe in Gent de 
meest voorkomende vorm van "lening" tevens de meest verdoken vorm 
is. Namelijk het niet effectief betalen van geboekte uitgaven, alvast niet tij
dens het boekjaar waarvoor ze in de rekeningen als uitgave genoteerd 
staan. Aan de kant van de inkomsten staan hiertegenover niet noodzakelijk 
en zelfs zelden leningen verstrekt in de vorm van baar geld. Verder moet 
ook nog gewezen worden, als verklaringsfactor voor het ondoorzichtige .ka
rakter van de leningen, op het ontbreken van een geïnstitutionaliseerde 
wezenkas die als ontleningsinstantie bij uitstek kon functioneren, zoals o.m. 

111 Zie H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 161-266 die ook hiervoor de trendset
ter was, nagevolgd door R. VAN UYTVEN, Stadsfinanciën, pp. 94-181, en zelfs heel 
recent nog door J.W. MARSILJE, op. cit., pp. 266-289. 

112 A. RIGAUDièRE, Satnt-Fiour, vi/Ie d'Auvergne au bas moyen dge. Etude 
d'bistoire admtntstrative et ftnancière, 11, Parijs, 1982, p. 657, hetzelfde principe vindt 
men voor Rijsel toegepast door D. CLAUZEL, op. cit., p. 129. 

113 Zie H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 266-267 en R. VAN UYTVEN, op.cit., p. 
182. 
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de gevallen van Rijsel en vooral Brugge aantonen114. Een andere, in de 
loop van de 15de eeuw populair geworden techniek om de stedelijke 
schatkist met extragelden te prijzen, de loterijen, ontbreekt eveneens voor 
Gent115. 

Vermits het feit dat de stad in een bepaald jaar een welbepaald bedrag 
heeft betaald om renten en schulden te delgen, .uiteindelijk zowat het enige 
is waar we boekhoudkundig houvast aan hebben, werden om de totale uit
gavenlast te berekenen deze leningen als uitgaven beschouwd. De voor af
betalingen van leningen vermelde uitgaven uit de stadsrekeningen hebben 
niet enkel een boekhoudkundige, maar evenzeer een reële waarde. In te
genstelling tot de uitgaven voor wedden en Ieverandes allerhande beschik
ken we in hun geval immers over geen enkele aanduiding dat het om niet 
effectief uitgevoerde betalingen zou gaan. Het leek ons derhalve verant
woord om ze· samen met dê gewone en buitengewone uitgaven als een es
sentieel onderdeel van de totale uitgaven te beschouwen. Bij tabel 6 horen 
de grafieken 2, 3 en 4. 

J?e eerste algemene indruk die men uit het verloop van de totale uitga
ven kan aflezen (grafiek 2) is dat, afgezien van een aantal duidelijk conjunc
tureel bepaalde schommelingen, de stijging exponentieel wordt na de vrede 
van Gavere : van 885.775 d. gr. in 1452-53 naar 4.260.206 d. gr. het jaar 
daarop, en tot 8.838.612 d. gr. in 1454-1455. Na 1460 toe neigt de kurve 
naar een stabilisatie op een niveau van om en bij de 2.200.000 d. gr., onge
veer het dubbele van wat in de loop van de jaren '40 het normale peil was. 
Ter vergelijking : de gemiddelde waarde voor de totale uitgaven voor de 
periode 1400-1460 bedraagt 1.445.811 d. gr., de mediaan 1.159.428 d. gr. 
Plaatst men daar grafiek 3 naast, dan blijkt overduidelijk dat deze enorme 
toename van de totale uitgaven parallel loopt met een terugval van de ge
wone uitgaven. Procentueel bereikt het aandeel van de gewone uitgaven 
(ter verduidelijking : de som van alle bestuurlijke uitgaven en de openbare 
werken) in de totale uitgaven het absolute dieptepunt van 3,61 % in 1454-
55 en 8,60 o/o in 1455-56. Naar 1460 toe is ook hier sprake van een stabili
satie op het niveau van ca. 25 %, zowat de helft van het gemiddelde niveau 
van de jaren '40. De spectaculaire toename van de totale uitgaven in de pe
riode na de Gentse opstand moet op rekening geschreven worden van de 
buitengewone uitgaven ten voordele van de vorst. De boete en de herstel
betalingen na Gavere slorpen 74,63 o/o in 1453-54 ; 88,48 % in 1454-55 en 
66,91 o/o in 1455-56 op, de uitgaven voor het betalen van de renten die de 
stad verkocht heeft, in de jaren '60 ca. 60 %. 

Voor de aan Gavere voorafgaande periode blijkt na vergelijking met de 
conjuncturele gegevens, dat de gewone uitgaven erg getrouw het verloop 

114 0. CLAUZEL, op. cit., p. 131 en J.A. VAN HOUITE, De geschiedenis van 
Brugge, Tielt-Bussum, 1982, pp. 338-339. 

115 De praktijk werd bijvoorbeeld te Leuven toegepast in 1445, maar brak er 
pas in de 16de eeuw goed door : R. VAN UYTVEN, op. cit., pp. 231-235, die op pp. 
231-232 verwijzingen geeft naar gelijkaardige initiatieven. 
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van het algemeen prijzenpeil volgen116 : een geleidelijke stijging tot het 
einde der jaren '20 met een lichte inzinking in 1411. Procentueel handha
ven de gewone uitgaven zich in deze periode op een niveau dat met ca. 70 
%van de totale uitgaven overeenstemt. Slechts eenmaal daalt deze procen
tuele verhouding in 1411 tot 49,16 %. Een terugval die correspondeert met 
een even spectaculaire stijging van de buitengewone uitgaven, ten gevolge 
van de militaire inspanning in het kader van de veldtocht die Jan zonder 
Vrees in Frankrijk ondemam117. In 1430-31 stelt men een analoog verband 
vast. Ditmaal is het de veldtocht die Gent met Filips de Goede tegen de 
opstand in het ambacht Kassei ondernam, die zorgt voor een verstoring in 
het evenwicht (gewone uitgaven dalen tot 47,86 %, de buitengewone 
uitgaven voor vorst en militaire ondernemingen samen stijgen tot 16,74 
%)118. In de periode 1435-1438 zetten de gewone uitgaven opnieuw een 
dalende beweging in die, in gang gezet door alweer militaire uitgaven 
(ditmaal naar aanleiding van de veldtocht tegen het Engelse Kales119), tot 
na de vrede van Gavere aanhoudt. De aldus opgestapelde schuldenlast 
wordt tot aan de jaren van de opstand tegen Filips de Goede in bedwang 
gehouden (grafiek 4). Echter niet door een opkrikken van de gewone uit
gaven. Deze blijven dalen, net als de totale uitgaven trouwens. Als verkla
ring moet in de eerste plaats aan het effect van een algemeen dalend prij
zenniveau, zeker van de voedselprijzen, gedacht worden120. Van deze fi
nanciële verademing kan de stad echter geen gebruik maken om de schul
denlast verder af te bouwen. De toenemende druk van de vorstelijke hef
fingen, die doorheen de jaren '40 langzaam maar zeker stijgen, op de ste
delijke middelen zuigt alle kansen op een definitieve gezondmaking 
weg121. 

116 J.H. MUNRO, Mint outputs, money and prices in late-medieval England and 
the Low Countries, in : E. VAN CAUWENBERGHE en F. IRSIGLER (eds.), 
Münzpragung, Geldumlauf und Wechselkurse. Minting, monetary circulation and ex
change rates. Akten des Bth. International economie history congress. Section C7, 
Budapest, 1982, Trier, 1984 [Trlerer Historische Forschungen, Band 7], pp. 116, 118 
en 120 (gewogen prijsindices van een voedselpakket en industriële producten, 
Gentse lakens). 

117 SAG, reeks 400, nr. 11, F 316 r0
, het Gentse leger verbleef van 21 augus

tus tot 7 oktober 1411 met de hertog in Vermandois. 
118 SAG, reeks 400, nr. 14, F 196 r0 

- 197 v0
, waarin we een duidelijke echo 

opvangen van het onverwachte, buitengewone karakter van deze uitgave, men 
diende zelfs met spoed op de Brugse geldmarkt liquide middelen te vergaren : 
"Item, meester Heinric Huten Hove ende Jan Van Den Damme reden te Brugghe 
omme haestelic finantsche te makene van CCC lb. gr.", ibidem, F 196 v0

• Over de 
opstand in Kasseiambacht waarin de Vier Leden de zijde van de hertog kozen : W.P. 
BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, pp. 343-345. 

119 SAG, reeks 400, nr. 15, F 40 r0
- 50 r0

, zie verder: W.P. BLOCKMANS, op. 
cit., pp. 346-349. 

120 J.H. MUNRO, art. cit., p. 118 en W. BLOCKMANS, DieNiederlande vor und 
nach 1400 : eine Gesellschaft in der Krise ?, in : F. SEIBT en W. EBERHARD (eds.), 
Europa 1400. Die Krlse des Spatmittelalters, Stuttgart, 1984, p. 130. 

121 Deze heffingen vallen samen met een algemene toename van de vorste
lijke beden. De jaren '40 vormen opmerkelijk genoeg het enige decennium van de 
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Zoals gesteld zijn de negatieve saldi slechts indicatoren voor de toe
stand van de Gentse stadsfinanciën. Ze worden immers voor een belangrijk, 
zij het niet precies te achterhalen deel bepaald door niet reëel uitgevoerde 
betalingen. Toch menen wij dat ze als trendaanduidingen enig krediet ver
dienen. Zo blijkt het met de beheersing van de omvang van deze saldi nog 
tamelijk mee te vallen. Het boekjaar 1433-1434, waarin men met de boek
houdkundig illusoire voorbarige inning van een maand extra- inkomsten uit 
de indirecte belastingen heeft afgerekend, is een jaar waarin het te financie
ren negatieve saldo duidelijk aan een daling onderhevig was. 
De drie jaren waarvoor het saldo de totale inkomsten van hetzelfde jaar 
overtreft sluiten opvallend dicht bij elkaar aan, het betreft 1437-38, 1439-40 
en 1441-42. Wat uiteraard geen toeval is. Het samengaan van de sterk ver
hoogde militaire uitgaven in het kader van de veldtocht tegen Kales met de 
ongunstige conjunctuur (uitzonderlijk hoge graanprijzen) veroorzaakt een 
hoogtepunt in het te financieren negatief saldo. De hogere graanprijzen be
ïnvloeden met name het bestedingspatroon van de consumenten, wat een 
negatief effect heeft op de inkomsten uit de indirecte belastingen. 

Dat de gewone uitgaven niet ogenblikkelijk op deze situatie met een 
daling reageren (deze zet pas vanaf 1442-1443 voorgoed in), is eveneens 
aan de slechte economische conjunctuur toe te schrijven. Om aan de nood
situatie het hoofd te bieden, dient de stad zich namelijk extra-uitgaven op 
het bestuurlijk vlak te getroosten. Uitgaven die verband houden met het 
verzekeren van de voedselbevoorrading122. Gedurende de jaren '40 slaagt 
de stad er evenwel in het negatieve saldo terug te dringen. De leningen 
dalen zelfs tot het niveau van de jaren '20. 

De uitgaven voor het financieren van de opstand tegen Filips de Goede 
en voornamelijk de uitgaven die uit de vrede van Gavere zijn voortgeko
men, jagen de leningen opnieuw pijlsnel de hoogte in. Terzelfdertijd reali
seert men net na de vrede van Gavere, in 1454-1455, het absolute diepte
punt inzake gewone uitgaven. In het hiernavolgend hoofdstuk verdient het 
dan ook aanbeveling om in detail stil te staan bij de deregulerende factor bij 
uitstek, de buitengewone uitgaven ten voordele van de vorst. 

15de eeuw waarin de vorst geen weigering van een bede opliep, IDEM, De volksver
tegenwoordiging, p. 435. 

122 M.-J. TITS-DIEUAIDE, La formatton des pris céréaliers en Brabant et en 
Flandre au XVe siècle, Brussel, 1975, pp. 192-196. Over het stedelijk optreden dat 
tot 1442 aanhield: M. BOONE, openbare diensten, p. 88. 
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HOOFDSTUK 1 :DE HEFFINGEN VAN DE CENTRALE STAAT OP 
DE STEDELIJKE MIDDELEN 

Uit tabel 6 (kolom C) blijkt dat er op een jaar na, 1452- 1453, het jaar 
waarin de opstand volop in zijn militaire faze beland was, geen enkel jaar is 
voorbij gegaan waarin de stad niet op een of andere wijze de vorstelijke 
schatkist spijsde. Deze bijdrage was aan heel sterke schommelingen onder
hevig. Grafiek 5 legt daar een onweerlegbaar getuigenis over af. Toch is er 
een in het oog springende trend. Op de inzinking in de jaren 1436-1438 na, 
is er een geleidelijke stijging die in het midden van de jaren '20 inzet en 
die op de spectaculaire piek na de vrede van Gavere uitmondt. De terugval 
van 1436-38 is er echter een in de traditionele belastingen die men be
taalde. Telt men daar evenwel de buitengewone militaire uitgaven die de 
stad zich in het kader van de vorstelijke politiek getroostte bij op, dan wordt 
deze ogenschijnlijke terugloop moeiteloos glad gestreken. 

1. DE TRADITIONELE TOELAGEN AAN DE VORST 

Tot deze toelagen behoren vier betalingen, waarvan er twee regelmatig 
in de stadsrekeningen opduiken : de vergoeding voor het vorstelijk octrooi 
dat de stad toestond indirecte belastingen te heffen en het aandeel dat de 
stad in de beden betaalde. De overige twee zijn accidenteel van aard. Het 
betreft de financiële verplichtingen in het kader van de "quatre cas féo
daux", dewelke in de Bourgondische periode zo goed als met de beden 
versmolten waren, en de boetes. Ze vormen geen innovaties die tijdens de 
Bourgondische periode zijn ingevoerd. Integendeel, de Bourgondische her
togen hebben de rechten op deze inkomsten als graven van Vlaanderen 
van hun voorgangers, de Vlaamse graven uit het huis van Dampierre, ge
ërfd123. 

A. De octrooien voor de assizen 

Het heffen van assizen (indirecte belastingen) was voor de stad een le
vensnoodzakelijke zaak. Voor de graven van Vlaanderen was het heffen van 
assizen een buitengewoon iets, gebonden aan de noodzaak om specifieke 
noden te leningen en derhalve aan een expliciete vorstelijke · instemming 
gekoppeld. Deze impliceerde het betalen van een recognitierecht, waardoor 
de stad het vorstelijk recht erkende om het heffen van assizen toe te staan 
en om wijzigingen in de aanslagvoeten van de indirecte belastingen aan te 
brengen 124. De vorstelijke instemming werd het octrooi genoemd, een 

123 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 257-261. 
124 Ibidem, pp. 192-202. 
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naam die na verloop van tijd op de gehele indirecte belasting is gaan rus
ten125. 
A. VAN NIEUWENHUYSEN heeft aangetoond dat, alvast onder Filips de 
Stoute, de politiek van de hertog en zijn ambtenaren erop gericht was deze 
recognitieve betaling om te zetten in een vast proportioneel recht op de 
inkomsten uit de stedelijke assizen. De hertog bezat een dergelijk recht in 
de Artesische steden (30 % van de domaniale inkomsten van de vorst ging 
op een heffing van 1/4de tot 1/3de op de assizen terug), en in de steden 
van Frans- Vlaanderen : 68% van wat de hertog in de kasseirijen Rijsel en. 
Dowaai aan domaniale opbrengsten opstreek, werd via de assizen van beide 
steden opgebracht126. In de rest van het graafschap Vlaanderen was de 
toestand totaal verschillend. De betaling voor het octrooi was er nog een 
louter recognitierecht. Sterker zelfs : de hertog diende zich in te spannen 
OIIT het principe te doen aanvaarden dat het toestaan van assizen tot de gra
felijke prerogatieven zou behoren. 
Het innen van dit recognitierecht en de omvang ervan kunnen dus terecht 
als een indicator voor de mate van financiële onafhankelijkheid van de on
derscheiden steden gelden. Dat alvast de Gentse bijdrage (360 lb. par.) in 
vergelijking met wat andere steden betaalden, in geen enkele verhouding 
blijkt te staan tot de omvang en het economische gewicht van Gent, zal dan 
ook weinig verbazing wekken127. Eerder dan aan de omvang van deze be
taling een overdreven belang toe te kennen, zal onze aandacht uitgaan naar 
eventuele aanpassingen en naar de periodes waarvoor de octrooien hun 
geldigheidsduur bleven behouden. Bij de aanvang van de Bourgondische 
periode, in oktober 1385, had de Rekenkamer in een rapport aan de kanse
lier over het in Vlaanderen te volgen financiële beleid, een geldigheidsduur 
van drie jaar als wenselijk voorgesteld. Daarbij werd een kwart van de op
brengst van de assizen als omvang van het octrooi als ideaal voorop ge
plaatst128. 

Aan het einde van de regering van Filips de Stoute wordt duidelijk, dat 
onder druk van de financiële omstandigheden, deze beleidsoptie is opge
geven. De regering van Jan zonder Vrees geeft een terugval in de onder 
zijn vader verworven vorstelijke rechten te zien129. Uit tabel 7 blijkt dit o.m. 
uit het feit dat er, in tegenstelling tot de regering van Filips de Stoute, voor 

125 Zie voor het Ancien Régime : P. LENDERS, Fiscale octrooien en pachten te 
Gent na 1750 (Deel1), in: HM.G.O.G., n.r., XXXVI, 1982, pp. 180-183. 

126 A. VAN NIEUWENHUYSEN, Lesfinances du duc de Bourgogne Pbiltppe Je 
Hardt (1384-1404). Economie et politique, Brussel, 1984, [U.L.B., faculté de 
Pbilosopbie et Lettres, LXXXX], pp. 273-277. 

127 Ter vergelijking: Hulst betaalde 400 lb. par., Poperinge 500 lb. par., de bij
drage van Brugge liep onder Filips de Stoute op van 3.200 lb. par. tot 3.600 lb. par. 
In een uitzonderlijk geval, Kortrijk, slaagde de hertog erin om het bij de aa..'lvang van 
zijn regering vooropgestelde ideaal te realizeren, namelijk een vast recht van 25 o/o op 
de inkomsten uit assizen verwerven : ibidem, pp. 275-278. 

128 IDEM, Documents relatifs à la gestion des fmances de Philippe Ie Hardi, duc 
de Bourgogne et comte de Flandre (1384-1404), in : B.C.R.H., 146, 1980, p. 199, ar
tikel 16. 

129 IDEM, Les finances, p. 279. 
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voor de daaropvolgende periode weinig octrooien gekend zijn. Omdat ze 
niet bewaard bleven of misschien omdat men er minder zorg aan be
steedde, er minder aanmaakte, en zich met het innen van vaste, door ge
woonte bepaalde, sommen tevreden stelde? 

Opvallend is eveneens dat onder Filips de Stoute de octrooien door
gaans voor 1 jaar geldig bleven. Pas naar het einde van zijn regering toe 
duiken langere termijnen op, zonder dat evenwel de als ideaal beschouwde 
termijn van drie jaar overschreden wordt. Jan zonder Vrees daarentegen 
staat van bij de aanvang een termijn van vijf jaar toe en laat nadien de zaak 
op haar beloop. Gent wordt geacht jaarlijks 100 gouden nobels voor haar oc
trooi te betalen, tenware de hertog deze gang van zaken herroept. 
Onthullend is dat deze traditionele som in de rekeningen van de algemene 
ontvangers van Vlaanderen en Artesië getrouw volgens de fluctuaties van 
de wisselkoersen in lb. par. wordt omgezet. In de Gentse rekeningen no
teert men echter tot 1413 traditioneel een corresponderende waarde van 
30 lb. gr. voor 100 nobels, wat alvast de officiële koers geweld aandoet13°. 
Het contrast met de precisie waarmee onder Filips de Stoute de verschil
lende munten exact werden aangerekend is frappant. De zaak werd kenne
lijk vóór de jaren '40 niet als emstig genoeg beschouwd om tot enig ingrij
pen aanleiding te geven. Toch bespeurt men in de rekening van de alge
mene ontvanger van Vlaanderen en Artesië van 1432 voor het eerst enige 
irritatie met deze gang van zakenl31. In een apostille neemt de rekenka
mer in 1440-1441 nota van de afwijking tussen de gevraagde 100 nobels 
en de effectief betaalde 400 lb. par. en maant de ontvanger aan het verschil 
te recupereren 132. Kennelijk is de wil aanwezig om ook op dit vlak Gent tot 
concessies te dwingen. De stadsrekeningen van 1443-44 leert ons dat 
Gentse poorters te Brugge werden lastig gevallen i.v.m. de betaling van het 
octrooi133. Uit de voorwaarden van het op 9 juni 1445 door Filips de Goede 
verleende octrooi blijkt dat dit opnieuw aan een duidelijk omlijnde termijn 
(i.c. 9 jaar) gebonden was en dat de gevraagde som aan de traditionele be
taalde som (i.c. 400 lb. par.) was aangepast en niet omgekeerd134! 

Men moet ook hier de nasleep van de Gentse nederlaag bij Gavere af
wachten om een fundamentele ommekeer vast te stellen. Op 13 oktober 

130 Men vergelijke E. AERTS en H. VAN DER WEE, Vlaams-Brabantse munt
statistieken. Deel 2 : de aanmuntingsgegevens van de gouden munten 0330-1506), 
Leuven, 1985, pp. 48-50, met de gegevens uit tabel 7 kolom. :. ontvangen. in vor$te
lijke rekening. 

131 "Des habitans de la ville de Gand, desquelz des la Notre Dame miaoust l'an 
mil quatrecens et unze que l'ottroy qu'ilz avoient de feu monseigneur Ie duc jehan, 
que Dieu pardoint, pour faire courre assiz en la dicte ville expira, ont sans ottroy ou 
consentement de monseigneur ou de son receveur general de Flandres fait courre et 
cueillier assiz en icelle ville" : ADN, B 4097, fO 50 V

0
• 

132 ADN, B 4098, fO 52 v0
• 

133 In de post diverse onkosten leest men voor 1443-44 : "Item, van den 
costen die ghedaen waren bij den poorteren van dezen stede die te Brugghe 
ghearesteert waren omme de betalinghe van den ottroye, comt .... 3 s. 2 d. gr.", SAG, 
reeks 400, nr. 16, fO 167 v0

• 

134 SAG, charters, nr. 592. 
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1453 kent Filips de Goede twee octrooien toe. Beide zijn bedoeld om assi
zen en cueillotes te innen waarvan de hertog hoopt dat ze de stad zullen 
toelaten de haar opgelegde boete bij elkaar te brengen. Belangrijk is dat 
Gent hier voor het eerst het principe aanvaardt dat de rekenkamer reeds in 
1385 als ideaal had vooropgesteld, namelijk dat de vorst als octrooirecht 
een vast percentage (i.c. 25 % van de inkomsten uit de indirecte belastin
gen) kon ontvangen. De fiscale druk op de stad was echter kennelijk te 
zwaar en de nood aan liquide middelen bij de overheid te groot, want op 9 
juli 1455 komt de vorst reeds op zijn beslissing terug. De 25 % heffing 
wordt ongedaan gemaakt en de stad krijgt een octrooi voor dertig jaar135. 
Het zou echter een vergissing zijn te menen dat hiermee dan ook de oude 
verhoudingen opnieuw werden in het leven geroepen. Integendeel, of
schoon er geen toelage voorzien werd in het nieuw octrooi, blijft Gent de 

· traditionele 400 lb. par. trouw betalen. En om de opheffing van de 25 % 
heffing te verkrijgen heeft de stad zelfs even haar trots moeten opzij zet
ten en zich aan de wijdverbreide praktijk van patronage onderworpen. De 
eenmalige erg forse betaling van 820 lb. gr. voor het octrooi in de stadsre
kening van 1454-55 duikt namelijk niet op in de hertogelijke comptabiliteit. 
De apostilles die de Rekenkamer in de stadsrekening heeft nagelaten laten 
geen twijfel bestaan over de wijze waarop deze som betaald werd. Vijftig lb. 
aan de ambtenaar die de zaak tot in Bourgondië ging bepleiten, 20 lb. voor 
zegelrechten en de resterende 750 lb. gr. (een indrukwekkend bedrag) "a 
plusieurs seigneurs, amis et bienveullans de la ville qui ont esté occupez et 
enbesoigniés pour la dicte cause et n'en est aucune chose venue au prouffit 
des dis eschevins". Even voordien hadden ze vastgesteld "pour ce que par 
les lettres de la dicte grace et quitance n'appert point que ceste somme a 
esté paié a monseigneur ne a aultres et n'ont de ce aucun enseigne
ment"l36. 

De bewoordingen waarin op 28 november 1455 de Gentse schepenen 
beloven de bepalingen van het nieuwe octrooi stipt te zullen naleven, ade
men eenzelfde geest van onderdanigheid uit137. 

135 V. FRIS, Nieuwe oorkonden betreffende den opstand van Gent tegen 
Philips den Goeden, in: H.M.G.O.G., VII, 1906-07, pp. 192-198. Het is opmerkelijk 
hoe de rekenkamer voorzag dat na deze dertig jaar de vorst opnieuw recht op 25 o/o 
zou hebben : "Ceste grace expirera l'an mil IIIIC IIIlXX V, si soit rappliquié au 
demaine de monseigneur le dit quart d'assis et en soit faicte mencion ou compte or
.dinaire de la recepte de Flandres", ARA, Rk. 18.253, fO 2 v0 (apostille). 

136 SAG, reeks 400, nr. 18, fO 29 V
0

• Het optreden van dergelijke go-betweens 
die hun diensten fors lieten betalen is voor de Bourgondische periode niet uitzon
derlijk. Vergelijk de patronage die leden uit het invloedrijke geslacht van Croij op 
Rijsel uitoefenden, A. DERVILLE, Les pots-de-vin dans le dernier tiers du XVe siècle 
(d'après les comptes de Lille et de Saint-Omer), in : W.P. BLOCKMANS (dir.), 1477. 
Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de 
Nederlanden, Kortrijk, 1985, [Standen en Landen, LXXX], pp. 460-464. Voor Gent is 
dit echter wel uitzonderlijk : M. BOONE, Dons et pots-de-vin, pp. 485-486. 

137 V. FRIS, art. cit., p. 203. 
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B. De bijdrage in de beden aan de vorst 

Voor de Bourgondische hertogen geldt niet langer het principe dat de 
vorst "doit vivre du sien", waaronder dient verstaan te worden in essentie 
van zijn traditionele domaniale inkomsten. De uitbouw van een centralise
rend ambtenarenapparaat en het verwerven van nieuwe vorstendommen 
vergden middelen die de omvang van de traditionele inkomsten ver over
stegen. De vorst zag zich dan ook genoodzaakt naar buitengewone inkom
sten uit te kijken. De belangrijkste categorie daarvan waren de beden. 
Onder Filips de Stoute in Vlaanderen gemiddeld goed voor een bedrag dat 
op jaarbasis 1/3de van de inkomsten uit het domein vertegenwoordigde, 
stegen de inkomsten uit beden onder zijn opvolgers. In de periode 1439-
49 bedroegen ze reeds 84 % van de domaniale inkomsten, na 1454 lever
den de beden zelfs meer dan het domein 138. 

Met de beden raken we een materie aan die bij uitstek onthullend is 
voor de verhouding tussen een vorst en zijn onderdanen. Als dusdanig is 
aan de beden reeds de aandacht geschonken die ze verdienen 139. Ze zul
len hier aan bod komen voor zover specifieke gegevens toelaten het 
Gentse aandeel nader toe te lichten. De problematiek rond de concrete or
ganisatie, het omslaan en innen van deze belastingen werd reeds ten 
gronde voor de regering van Filips de Stoute bestudeerd. Voor zijn opvol
gers is het onderzoek lopend140. In de tabellen 8 en 9 werd een overzicht 
van alle uitgaven voor beden samengebracht. Voor zover de stadsrekenin
gen dit vermelden, hebben we aangeduid voor welke specifieke bede een 
welbepaalde uitgave bestemd was. Eventueel ook het motief dat gehan
teerd werd om de bede in kwestie te rechtvaardigen. Daarbij viel op dat de 
zogenoemde "quatre cas féodaux" veelvuldig als motivering werden inge
roepen. We behandelen dan ook belastingen, in het kader van een van deze 
vier gevallen betaald, samen met de beden141. Voor een globaal overzicht 
van de beden en van de gevraagde bedragen naast de toegestane toelagen, 
verwijzen we naar het door W. BLOCKMANS gepubliceerde overzicht142. 

138 Voor de cijfers onder Filips de Stoute :A. VAN NIEUWENHUYSEN, op. ctt., 
p. 316, voor de overige gegevens: W.P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, 
p. 379. 

139 Ibidem, pp. 378-389 en W. PREVENIER, De Leden en de Staten,pp.150-
155. 

140 IDEM, De beden in het graafschap Vlaanderen onder Filips de Stoute (1384-
1404), in: B.T.F.G., 38, 1960, pp. 330-365. Aan te vullen met de bevindingen voor 
de andere vorstendommen bij A. VAN NIEUWENHUYSEN, op.cit., pp. 307-331. Voor 
de volgende Bourgondische hertogen verwijzen we naar het lopend onderzoek van 
A. ZOETE (ARA). 

141 Deze gaan terug op de feodale verplichting van het auxilium. Voor het 
grootste deel van Frankrijk zijn volgende vier concrete gevallen te weerhouden : los
geld voor het vrijkopen van de gevangengezette heer, de ridderslag van de oudste 
zoon, het huwelijk van de oudste dochter en een kruisvaart, cf. F.L. GANSHOF, 
Qu'est-ce que la féodalité ?, Paris, 1982(5), pp. 147- 148 en M. BLOCH, La société fé
odale. La formation des /iens de dépendance, Paris, 1973(6), pp. 314-315. 

142 W.P. BLOCKMANS, op.cit., pp. 610-613 (bijlage 9). 
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Herinneren we er tenslotte nog aan dat het Gentse aandeel in de beden, 
krachtens het transport van 1321-25 13,85 % bedroeg, wat na de hervor
ming van 1408 tot 13,775 % werd teruggebracht143. Deze verhoudingen 
zijn theoretisch, de praktijk leert dat afwijkingen konden voorkomen 144. 

De meest opvallende indruk die na lektuur van tabellen 8 en 9 over
blijft, · is dat Gent in realiteit beduidend minder betaalde dan waarmee de 
stad zelf bij het toekennen van de beden had ingestemd. De vaststelling 
van A. ZOETE m.b.t. de regering van Jan zonder Vrees, namelijk dat Gent 
amper 1/3de betaalde van het aandeel waartoe de stad krachtens het 
Transport gebonden was, kan tot de gehele door ons bestudeerde periode 
uitgebreid worden145. Weliswaar is een exacte becijfering onmogelijk, een 
deel van de afbetalingen zal overigens ook nog wel na 1461 verderlopen, 
toch kan dit de orde van grootte van beide bedragen niet in vraag stel
len 146. De \Traag die zich daarbij opdringt is of Gent een bewuste politiek 
van niet of slecht betalen voerde, in de hoop in ruil voor een coulantere 
houding toegevingen van de hertog los te krijgen ? Of dat de betalingspro
blemen toe te schrijven zijn aan de onmogelijkheid om de aangegane ver
bintenissen volledig na te leven? In het eerste geval zou de stad door dat
gene gedeeltelijk of niet te betalen waarmee ze zelf zonder enige dwang 
had ingestemd, het hele overlegsysteem zelf in vraag stellen. Voor de 
tweede verklaring pleit dat de centrale overheid zelf de onhoudbaarheid van 
het streven om alle achterstallen ooit nog uitbetaald te krijgen, heeft inge
zien. Onder Jan zonder Vrees was de praktijk gegroeid om een globale som 
van Gent te ontvangen, bedoeld om het aandeel van de stad in verschil
lende lopende beden te dekken. De stad mocht zelf, à la carte, bepalen van 
welk achterstel op welke bede haar betaling diende afgetrokken te wor
den147. Filips de Goede gaat in 1440 nog verder. In ruil voor Gentse toe
geeflijkheid bij het onderhandelen van de bede van 350.000 rijders scheldt 
hij Gent alle achterstallige betalingen kwijt in beden die ooit aan hem of aan 
een van zijn voorgangers (hij regeert dan zelfs reeds 21 jaar!) waren toege
staan148. In 1445 vangen we een echo op van de vermoedelijk reëlere 
motieven. De hertog reduceert dan immers het Gentse aandeel in de bede 

143 W. BUNTINX, De enquête van Oudenburg. Hervorming van de repartitie 
van de beden in het graafschap Vlaanderen (1408), in: H.K.C.G., CXXXIV, 1968, p. 
115. Zie ook: W.P. BLOCKMANS, op.cit., pp. 117-118. 

144 W. PREVENIER, art. cit., pp. 360-361. 
145 A. ZOETE, De beden in bet graafSchap Vlaanderen onder jan zonder Vrees, 

RUG, 1967 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), p. 191. 
146 Ca. 18.100.000 d. gr. hadden moeten betaald worden indien Gent haar aan

deel in het Transport trouw betaald had, in realiteit werden er slechts ca. 6.100.000 d. 
gr. betaald. 

147 Zo bepaalt Barthélemy Le Vooght, algemeen ontvanger van Vlaanderen en 
Artesië in 1418-1420 dat een bepaalde van Gent ontvangen som kan slaan "sur leur 
part et pordon de cellui des diz trois aides et don que mieulx leur plaira" : M. 
MOLLAT en R. FAVREAU, Comptes généraux de l'état bourguignon entre 1416 et 
1420, t. III, Parijs, 1969, [Recueil des bistorlens de la France. Documents financiers, 
tome '111, p. 482, nr. 9133. 

148 SAG, charters, nr. 581, en reeks 93, register C, fO 73 v0
• 
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van 200.000 schilden wegens : "les tres grandes et excessives charges et 
debtes dont notre dicte ville qui est grandement appovriee et chargiee, et 
qu'elle a eu et encores a a supporter tant pour le fait de noz aides passez 
comme autrement"149. 

Indien we de klemtoon leggen op de tweede verklaring --betalings
moeilijkheden bij de stad-- betekent dit echter geenszins dat elementen uit 
de eerste verklaring --een bewuste stedelijke politiek van slecht betalen-
niet zouden hebben meegespeeld. Andere, minder machtige en vooral in 
termen van bevolking en fiscale opbrengst kleinere centra verkeerden ook 
volgens elke financiële logica en budgettaire orthodoxie in de onmogelijk
heid om belastingen te betalen150. Toch betaalden ze, omdat ze in tegen
stelling tot Gent geen politiek tegengewicht vormden waarmee de centrale 
overheid rekening moest houden. Gebrek aan middelen is een noodzake
lijke voorwaarde om lage overdrachten aan de staatskas te verklaren. Ze is 
echter niet afdoende : men moet ook --zoals Gent-- over genoeg druk
kingskracht beschikken om deze gang van zaken te laten aanvaarden. 

Een volledige betaling volgens het aandeel van Gent in het transport 
zou op ± 25 % van de stedelijke inkomsten neerkomen. Een situatie die 
aan het einde van de regering van Filips de Stoute effectief voorkwam. 
Globaal genomen kan men stellen dat Gent onder Jan zonder Vrees en tij
dens de eerste helft van de regering van Filips de Goede (tot ca. 1445) ca. 
10% van zijn inkomsten aan beden uitgaf151. Een volledige betaling van de 
verschuldigde quota zou Gent ongeveer een vierde van haar inkomsten 
gekost hebben, een situatie waar men in 1445 scheen naar toe te groeien. 
Vergelijkt men deze druk op de stadskas met het aandeel van Gent in het 
Transport van 1408 (13,775 %) dan krijgt men de indruk dat de stad eerder 
boven haar middelen leefde. De politieke invloed die men aan een dergelijk 
hoog aandeel in het transport ontleende, had duidelijk haar prijs. 

Ca. 1440 wijzigt de houding van de hertogelijke administratie ten aan
zien van de door Gent te betalen beden. In 1440 had de hertog immers de 
onoverzichtelijke situatie, ontstaan door de opeenstapeling van achterstallen, 
weggesaneerd. Daar was echter de verplichting aan verbonden om voortaan 
een vast jaarlijks minimumbedrag van 200 lb. gr. te betalen152. Met de 
minimumbijdrage van 200 lb. gr. (= 48.000 d.gr.) werd een dre~pel over
schreden waar men niet meer onder raakte. Vanaf 1445 betaalt Gent ove
rigens steeds beduidend meer dan deze aanvankelijk voor acht jaar inge
stelde minimumbijdrage153. Het is niet toevallig dat het einde van deze 

149 SAG, charters, nr. 592. 
150 Cf. het lopend onderzoek van A. Zoete (ARA) over de beden en van P. 

Stabel (RUG) over de kleine steden in het Gentse kwartier. Dat kleine steden toch 
betaalden wat van hen werd verwacht had zijn prijs. De buitengewone inkomsten 
(leningen, renteverkopen, enz.) die daarvoor werden aangegaan ondergroeven op 
structurele wijze de stedelijke eigenheid van deze stadjes. 

151 A. ZOETE, op. cit., p. 203. 
152 ADN, B 4098, f' 66 v0

, en SAG, charters, nr. 581. 
153 Op 9 juni 1445 bepaalt Filips de Goede namelijk dat voor de komende drie 

jaar de 200 lb. gr. die de stad jaarlijks betaalt "sur tous les plus prestz et apparans 
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termijn chronologisch samenvalt met het volgende offensief, dat er op ge
richt was de vorst een vast inkomen te bezorgen en hem te ontlasten van 
de verplichting om over elke bede afzonderlijk te onderhandelen. Op 12 ja
nuari 1447 werd, in aanwezigheid van Filips de Goede zelf, aan de Gentse 
collatie het voorstel gedaan om een vaste belasting op het zout in te stel
len154. Ofschoon de hertog als overwinnaar uit de militaire confrontatie die 
hierop volgde te voorschijn kwam, bleef het principe van een vaste vorste
lijke belasting voorlopig nog een wensdroom. De omvang van de reactie op 
het verzoek van 1447 heeft een geforceerde invoering na de slag van 
Gavere belet. De hertog heeft kennelijk geopteerd voor een verderzetten 
van de traditionele inkomsten uit beden, die hij gezien de omstandigheden 
nu wel vlotter kon goedgekeurd krijgen. Deze beden bereiken een tot dan 
ongekende hoogte. Bovendien vallen ze samen met zo mogelijk nog 
zwaardere vorstelijke heffingen door middel van boetes. Het is symptoma
tisch voor de veranderde verhoudingen dat naar aanleiding van de particu
liere bede van 16.000 kronen van 48 d. gr. elk, die Gent in 1458 aan Filips 
de Goede had toegekend n.a.v. zijn intrede in de stad, de schepenen in 
1460 in onderdanige bewoordingen het afbetalen van de nog verschuldigde 
delen beloven en zelfs uitdrukkelijk al hun goud en dat van hun poorters 
hiertoe engageren155. 

C. De boete en renteverkopen na de vrede van Gavere 

In uitvoering van de vrede van Gavere diende Gent een boete aan de 
vorst te betalen. Zoals uit absolute cijfers en vooral uit de factoranalyse 
bleek, zijn de uitgaven ten voordele van de vorst in de jaren na de vrede 
vanGaverede verstorende factor bij uitstek in de precaire verhouding tus
sen de stedelijke middelen en uitgaven. Een gunstige bronnensituatie, zo
wel aan de kant van de stad als van de vorst, laat een getrouwe reconstruc
tie van de financiële inspanning toe. 

De vrede van Gavere voorzag een boete van 200.000 rijders indien 
Gent samen met de andere leden een schadevergoeding/bede zou toe
staan. Gebeurde dit niet dan zou Gent alleen een bede van 300.000 rijders 
betalen. Te vermeerderen met 50.000 rijders voor het herstel van kerken 
(o.a. deze van het grondig verwoeste Rupelmonde wordt met name ge
noemd) en het organiseren van erediensten156. De andere Leden, die zich 
gedurende de opstand reeds van Gent hadden gedistancieerd, waren uiter
aard niet bereid om samen met Gent de oorlogsschatting te betalen. Gent 

deniers de la revenue de notre dicte ville" niet meer hoeven betaald te worden, we
gens de excessive lasten die ... door beden, op de stad drukken, SAG, charters, nr. 
594. 

154 W.P. BLOCKMANS, op. ctt., pp. 404-405. 
155 SAG, charters, nr. 641. Aan dit origineel stuk zit een kwitantie vast van 

Jehan Schareel, secretaris van de hertog, dd. 14 augustus 1462, waaruit blijkt dat de 
volledige som effectief betaald werd. 

156 L.P. GACHARD, Collectton de documents inédtts,Il, p. 153. 
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diende alleen de boete van 350.000 rijders op te brengen157. Op 8 oktober 
1453 stelde Filips de Goede Laureins De Maech, algemeen ontvanger van 
Vlaanderen en Artesië, tot ontvanger van deze boete aan158. Blijkens de 
aanstellingsakte was de betaling over zeven jaar gespreid, met jaarlijkse af
betalingen van 50.000 rijders van 50 d. gr. het stuk159. Laureins De Maech 
legde op 15 oktober 1453 de eed af als ontvanger van deze boete. Vijf da
gen voordien reeds had de hertog bij zijn ontvanger 4.000 lb. van 40 d. gr. 
elk, als voorschot op de ontvangsten uit deze boete geleend160. Een bewijs 
voor de wel erg acute nood aan liquiditeiten, die ook op termijn voor de 
Gentse schatkist enig soelaas zou opleveren161. Van de zeven voorziene 
afbetalingen betaalde Gent er effectief slechts twee binnen de vooraf 
vastgestelde betalingstermijnen. De resterende 250.000 rijders werden op 9 
juli 1455 omgezet in een eenmalige betaling van 180.000 rijders van 48 d. 
gr. elk, te betalen aan meester Gautier de la Mandre, proost van het Onze
Lieve-Vrouwkapittel te Brugge, uiterlijk op 15 augustus 1455162. Op 28 juli 
werd de betalingstermijn tot 30 november 1455 verlengd163. Blijkens de 
rekening van Laureins De Maech werd de volledige som aan Gautier de la 
Mandre op de gestelde termijn betaald. De stadsrekeningen en een kwitan
tie dd. 20 november 1455 bevestigen dit164. 

De rekening van Laureins De Maech laat toe de bestemming van deze 
gelden te achterhalen. In totaal heeft Laureins De Maech de beschikking 
gehad over de twee eerste afbetalingen (100.000 rijders) van de oorspron-

157 W.P. BLOCKMANS, op. cit., p. 362. 
158 Over hem : M. BOONE, Maech (Laureins De), in : NBW, dl. 13, Brussel, 1989 

(ter perse). 
159 Deze rekening wordt sinds 1837 te Brussel bewaard : ARA, Rk. 18.253, fO 1 

V
0

• Voordien berustte ze te Rijsel in het archief van de Rekenkamer. Voor de ruil 
met Brussel een feit werd, maakte men te Rijsel een dubbel, dat aldaar bewaard 
bleef: ADN, B 1408 (afschrift uit 1837). 

160 ADN, B 1607, F 40 v0
- 41 r0

• 

161 De Gentse oorlog betekende voor de Bourgondische staat een belangrijke 
financiële aderlating. Om prioriteit te verlenen aan de militaire uitgaven werden zelfs 
uitgaven voor de hofhouding van de hertogin en de graaf van Charolais niet uitge
voerd, cf. U. SCHWARZKOPF, Die Rechnungslegung des Humbert de Plaine über die 
]ahre 1448 bis 1452. Eine studie zur Ambtsführung des burgundischen maître de la 
chambre aux deniers, Göttingen, 1970, pp. 22 en 27. 

162 De akte van 9 juli 1455 werd uitgegeven bij :V. FRIS, Nieuwe oorkonden, 
pp. 192-198. Meester Gautier de laMandrewas sinds 1430 plaatsvervangend secreta
ris van de hertog, in 1433 werd hij secretaris, in 1449 raadsheer. en "maître des re
quêtes" en vervolgens "garde de l'Epargne". In 1447 werd hij, kennelijk als beloning 
voor trouwe dienst aan de vorst, bedacht met de functie van proost van het Onze
Lieve-Vrouwkapittel te Brugge, cf. P. COCKSHAW, Lepersonnet de la chancellerie de 
Bourgogne-Fiandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valais (1384-1477), 
Kortrijk, 1982, [Standen en Landen, LXXIXJ, pp. 93-97, 137, 184, 195. 

163 V. FRIS, arl. cit., pp. 200-203. 
164 De kwitantie wordt op het Gentse stadsarchief bewaard : SAG, charters, nr. 

621. Op 29 april 1460 werd het origineel van dit stuk door Clais Vander Ziekelen 
(tresorier en stadsontvanger in 1455) aan de stad overgemaakt "ter vors. stede be
houf ende in der stede secreet gheleyt te werdene, ter bewaemesse der zelven": 
SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 81 V

0
• Gautier de laMandrewerd bij het effectief uitbetalen 

ook nog op een maaltijd op stadskosten vergast : SAG, reeks 400, nr. 18, fO 208 V0
• 
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kelijke boete van 350.000 gouden rijders van 50 d. gr. het stuk. Dit bedrag 
(dat met 5.000.000 d. gr. overeenkomt) vertegenwoordigt 3,7 X het ge
middelde van de totale ontvangsten van de stad. Tabel 10 biedt een over
zicht van de besteding van deze gelden. 

In totaal gaf De Maech 14.931,6 d.gr. meer uit dan hij ontvangen had. Dit 
tegoed werd bij de afrekening van zijn 9de rekening als algemeen ontvan
ger van Vlaanderen en Artesië, in 1456 vereffend1 5. Een eerste vaststel
ling is de financiële aanzuigingskracht die van de Brugse geldmarkt uitging : 
3.832.000 van de 5.000.000 d. gr. die de Maech als ontvanger boekte, wer
den naar Brugge doorversast. Voegt men daarbij nog de 180.000 rijders van 
48 d. gr. die Gent uiterlijk op 30 november 1455 als eenmalige vereffening 
van de boete na Gavere aan Gautier de la Mandre, proost van Onze-Lieve
Vrouw te Brugge betaalde, dan komt men op een totaal van 13.640.000 d. 
gr. Daarvan kwamen er in totaal 12.472.000 d. gr. binnen een tijdsspanne 
van twee jaren hoe dan ook in Brugge terecht. Dit laatste bedrag stemt met 
9,30 X het gemiddelde of 15,55 X de mediaan van de totale jaarlijkse ont
vangsten van de stad Gent in de periode 1400-1460 overeen. 

Overschouwt men de bestemming van deze fondsen, dan overheerst de 
indruk dat hiervan uitermate weinig naar de Gentse stadseconomie zal 
teruggevloeid zijn. Een toestand die we ook voor de beboeting van Gent in 
1492 vastgesteld hebben l66. De gevolgen van dit alles voor de Gentse 
economie laten zich makkelijk raden. Het geld werd, blijkens de sugges
tieve beschrijving in de rekening van Lauwereins de Maech, met hele ton
nen tegelijk uit Gent weggevoerd167. Een verhoogde economische bedrij
vigheid, dewelke door deze gang van zaken zwaar gehypothekeerd werd, is 
hier niet op gevolgd. Integendeel, de reactie op deze situatie ligt voor de 
hand : ontvolking en massale vlucht uit het fiscale inferno. De klachten over 
de verpaupering en ontvolking die de bestrafte stad ten dele zijn gevallen 
en door de hertog zelf bij het herschikken van de boetes hemomen wor
den, zijn dan ook best letterlijk te interpreteren en niet als een captatio be
nevolenttae af te doen168. Om een dergelijke geldsom bij elkaar te brengen 
heeft de stad buitengewone inkomstenbronnen moeten aanspreken. 

165 ARA, Rk. 18.253, F 6 r0
• 

166 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, Immobilit!nmarkt, fiscaliteit en so
ciale ongelijkheid te Gent, Kortrijk, 1981, [Standen en Landen, LXXVIII}, pp. 41-42. 
Hetzelfde mag verondersteld worden van de bedragen die aan Gautier de la Mandre, 
proost van Onze- Lieve-Vrouw te Brugge, in zijn hoedanigheid van "garde du trésor 
de l'espargne" werden overgemaakt. Immers, deze "épargne" was een in 1445 door 
Filips de Goede gecreëerde privé kas, cf. P. KAUCH, Le trésor de l'Epargne, création 
de Philippe le Bon, in: B.T.F.G., 11, 1932, pp. 703-719. 

167 "Item, a Jehan Baert, tunellier, pour deux tonneaulx en quoy le dit argent 
fu mis en encloz ... ", ARA, Rk. 18.253, fO 5 V

0
• 

168 In zijn herschikking van de boete óp 9 juli 1455 stelt Filips de Goede met 
betrekking tot de Gentse bevolking dat "pluseurs qui sont demourez en vie, 
doubtans les grans charges des assis, imposts et maletoltes nouvellement mis sus en 
icelle ville et les grans fraiz qu'illeur convendroit faire et soustenir par pluseurs an
nees pour les reparadons et grans affaires d'icelle ville, s'en sont departiz et absentez, 
dont elle est grandement diminuee et apouvrie et dernouree en grande desolacion", 
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Op de verzwaarde indirecte belastingen komen we uitgebreid terug bij 
het bespreken van de stedelijke inkomsten. Vermits de massaal verkochte 
lijf- en erfrenten zowel als inkomsten of als uitgaven kunnen beschouwd 
worden en er een duidelijke band bestaat met de financiële verplichtingen 
aan de vorst, behandelen we ze hier. Recent legde W. BLOCKMANS een 
aantal opmerkelijke verbanden tussen staatsvorming via de uitbouw van 
het belastingssystee~ stedelijke autonomie en het winststreven van de 
stedelijke elite169. Hij stelde vast dat vanaf Filips de Stoute de vorst met 
leningen bij bankiers of met beden niet langer meer in zijn financiële be
hoeften kon voorzien. Een uitkomst uit deze impasse bood het accapareren 
van een kredietsysteem dat sinds de tweede helft van de dertiende eeuw 
met succes door de steden werd toegepast : de verkoop van renten met 
het stedelijk domein als garantie. Deze handelswijze heeft echter niet enkel 
financiële gevolgen. Ook op het politieke terrein en meer bepaald dat van 
de verhouding tussen stad en vorst zijn er implicaties. Immers, door de 
steden aan te zetten renten te verkopen wordt een welbepaalde sociale 
laag, deze van stedelijke burgers die voor hun kapitaal een vaste en relatief 
zekere investering zoeken, deelachtig aan het financieel functioneren van 
de centrale staat. Meer nog, vermits deze financiële elite in grote mate sa
menvalt met de politieke stedelijke elite, mag ook een verdergaande be
langenverstrengeling tussen centrale staat en locale politieke machthebbers 
verondersteld worden. 

In welke mate gaan deze verbanden ook op voor Gent ? Onder Gewijde 
van Dampierre en sporadisch in de loop van de 14de eeuw was Gent met 
grafelijke instemming reeds tot de verkoop van renten overgegaan 17°. Aan 
de in 1397 door Filips de Stoute voor de Bourgondische periode ingeluide 
rentenemissie had de stad echter geen deel. Het is tekenend voor de poli
tieke verhoudingen en de reeds gevestigde hertogelijke greep op de 
stadsfinanciën dat de hertog die steden tot het verkopen van renten kon 
bewegen waarop hij reeds een stevige impact kon doen gelden : de steden 
van Artesië en "Flandre gallicante". Onder Jan zonder Vrees waren de 
kleine Vlaamse steden aan deze rij toegevoegd171. Dat Gent uitgerekend 
na de nederlaag bij Gavereer kon toe verplicht worden voor het eerst aan 
deze politiek deel te nemen zegt veel over de politieke implicaties van dit 
vorstelijk financieringssysteem. A. VAN NIEUWENHUYSEN omschreef deze 
praktijk veelbetekenend als "l'initiative la plus intéressante du duc et de ses 

V. FRIS, art. cit., p. 193. In 1458 bij de onderhandelingen die aan Filips' intrede in 
Gent voorafgaan, wordt nogmaals herhaald "la ville est pesamment ehargée et a porté 
de grans frais, vous Ie savez, depuis la paix, d'avoir payé trois eens mille ecuronnes 
d'or, tous eomtans en un an", G. CHASTELLAIN, Cbronique, 1419-1458, [ed. 
KERVIJN DE LETTENHOVE], deel 3, Brussel, 1864, p. 400. 

169 W. BLOCKMANS, Le erédit public dans les Pays-Bas méridionaux au bas 
moyen äge, in: 9e congrès international d'bistoire économique, Berne, août 1986. 
Tbème de reeberebes n ° 9: 1 e crédtt /ocal et international au Moyen Age et au XVIe 
siècle (ter perse). 

170 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 284-290. 
171 A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les ftnances, pp. 361-371. 
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conseillers en matière de finances" 172. Gent realiseerde zich de nefaste 
gevolgen van het massaal verkopen van renten. Op 28 november 1455 
danken de Gentse schepenen Filips de Goede voor het uitstel inzake de 
betaling van het achterstallige deel van de boete, het heet dat "onze voor
saten in wette en wij (. .. ) niet en hebben connen vulstringhen de betalinghe 
zonder te moeten vercoepene, bij ottroye van den zeiven onzen harde 
gheduchte heere, zekere eerflike rente ende lijfrente ten groten quetsse 
van der stede ende insetenen van diere" 173. Tabel 11 biedt een overzicht 
van de na Gavere verkochte renten. 

De relatie tussen de te betalen boete en de rentenemissies is frappant. 
De drie jaren waarin Gent op massale schaal renten verkoopt, vallen perfect 
samen met de drie jaren tijdens dewelke de stad de boete afbetaalde. De 
rentepercentages zijn normaal te noemen in de gegeven omstandighe
den174. Dat lijfrenten op twee levens minder opbrengen dan lijfrenten op 
een leven is eveneens normaal, gezien het gespreide risico175. Toch zijn 
lijfrenten op twee levens kennelijk gemakkelijker aan de man en/ of vrouw 
te brengen, getuige de indrukwekkende opbrengstcijfers (74,85 % van de 
totale opbrengst van de rentenverkoop, tegen 4,24% voor de lijfrenten op 
één leven en 20,86% voor de erfrenten). Vermoedelijk omdat ze beter ap
pelleerden aan de specifieke verlangens van het burgerlijk publiek dat ren
ten kocht. Door een rente op twee levens te vestigen werd een gezins- of 
familielid mee in de belegging betrokken. 

De bedragen die Gent jaarlijks ter afbetaling van de verkochte renten te 
betalen heeft zijn enorm. Afgezien van de jaren 1454-56 waarin de totale 
stedelijke ontvangsten door de verhoogde assizen en de rentenverkopen 
tijdelijk een heel hoog niveau bereiken, blijkt vanaf 1457 tot alvast 1461 dat 
ca. 50 % van de totale ontvangsten door de betaling van de renten wordt 
opgeslorpt. Vergeleken met de gemiddelde totale ontvangst over de pe
riode 1400-1461 (1.341.310 d. gr.) of met de mediaan (801.962 d. gr.), blijkt 
dat met aflossingen die vanaf 1456 hoger liggen dan een miljoen d. gr. een 
drempel werd overschreden. De steekproef voor de tweede helft van de 
15de eeuw bevestigt deze vaststellingen. De stedelijke uitgaven zouden tot 
aan het einde van de regering van Karel de Stoute nog op dit excessief 
hoge niveau blijven176. Een analoog onderzoek voor Dordrecht toont aan 
hoe de stad nog bij de aanvang van de 16de eeuw afbetalingen verricht 

172 Ibidem, p. 372. 
173 V. FRIS, art. cit., p. 200. 
174 Dezelfde verhoudingen gelden aan het einde van de 15de eeuw, M. 

BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, op. cit., p. 58. De door Gent verschuldigde ren
tevoeten zijn niet uitzonderlijk hoog. Ieper verkoopt in 1445-54 lijfrenten op één le
ven aan 10,09% en op twee levens aan 9,91 %. In de jaren 1455-64 worden deze 
rentevoeten respectievelijk 10,89% en 9,62 %. Brugge verkoopt in deze laatste pe
riode erfrenten aan 6,66 o/o, cf. J. MERLEVEDE, op. cit., p. 401. 

175 Vergelijk voor Leuven R. VAN UYTVEN, Stadsfinancit!n en stadsekonomie, 
pp. 199-200. 

176 M. BOONE, Openbare diensten, pp. 110 en 114. 
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voor renten die ze in 1452 verkocht177. Op 9 juli 1455 legt Filips de Goede 
zelf een betekenisvolle band tussen de als normaal te beschouwen 
stedelijke financiering via indirecte belastingen en de renteverkopen. Hij 
staat namelijk een verlenging van de speciale jaarmarkten en van de lo
pende octrooien toe: "et les deniers qui viendront des diz assiz, aydes, im
postz et maletoltes convertir et emploier au paiement des rentes et pen
sions viageres et heritables, qui seront ainsi vendues et dont nostre dicte 
ville sera chargee chacun an"178. De maximaal opgedreven belastingdruk 
moet met andere woorden in hoofdzaak dienen om de buitengewone in
komsten te financieren. Het verkopen van renten introduceert aldus een 
zichzelf bestendigend systeem van financiering. R. VAN UYTVEN formu
leerde dit reeds in 1961 in een paradoxale uitspraak over Leuven : "had 
men nooit renteleningen uitgeschreven, dan had men het nooit hoeven te 
doen"179. 

Aan wie en hoe raakte de stad deze renten kwijt ? Naast religieuze ge
meenschappen waren steden bij uitstek rechtspersonen die lijfrenten kon
den verkopen. De gehele stedelijke gemeenschap stond borg voor het na
leven van de aangegane financiële verplichting. De rentehouders hadden in 
het geval van niet of laattijdige betaling het recht van tering en arrestatie. 
Het eerste berust op de juridische fictie dat bij staking van de betaling het 
levensonderhoud van de rentehouders in het gedrang kwam, wat deze kon
traktueel toeliet om op kosten van de stad te teren. Een bepaling die in 
een toevallig bewaard gebleven renteverkoop uit deze emissies opduikt180. 
Wat het recht van arrestatie betreft : bij niet betaling mochten de 
rentehouders Gentse poorters laten arresteren en hun goederen laten aan
slaan, totdat de stad haar burgers vergoed had en de renten had uitbetaald. 
Bij het verkopen van de renten engageerde de stad immers expliciet zowel 
haar collectief bezit als de bezittingen van elke poorter afzonderlijk181. Deze 
gang van zaken is niet specifiek voor Gent, men treft haar eveneens aan te 
Leuven, Rijsel of Leiden182. Bij voorkeur werden de renten in vreemde 
steden verkocht. Slechts in gevallen van uiterste nood benaderde men ook 
stadsgenoten als potentiële kopers, wat wellicht verband houdt met de 
zwakkere positie van ingezetenen om de eigen stad tot betaling te 
dwingen 183. 

177 M. VERLOREN VAN THEMAAT, (red.), H.W. DOKKUM, E.C. DI]KHOF, J .T. 
ROGGEN en N. SANDERSON, Oude Dordtse lijfrenten. Stedelijke flnanciiln in de vijf
tiende eeuw, Amsterdam, 1983, pp. 133-134. 

178 V. FRIS, art. cit., pp. 196-197. 
179 R. VAN UYIVEN, op. ctt., p. 182. 
180 RAG, fonds Sint-Michielskerk, charter ad datum 15/3/1455. 
181 Ibidem, en SAG, charters, nr. 617 (renteverkoop van 28 februari 1455). 
182 R. VAN UYTVEN, op. cit., pp. 16 en 201, D. CLAUZEL, op. cit., p. 181 en 

J.W. MARSILJE, op. cit., p. 284. . 
183 H. VAN WERVEKE, op. cit., p. 285. In tegenstelling tot Leuven, waar het 

aankopen van renten op de eigen stad courant was: R. VAN UYI'VEN, op.cit., p. 198. 

65 



In een aparte studie zullen we uitgebreid op de concrete renteverkopen 
en hun geografische spreiding terugkeren. Enkele algemene indrukken 
kunnen hier volstaan184. 

Gent heeft effectief erg weinig renten aan eigen burgers verkocht 
(slechts 5,07 o/o of 65 op 1281 emissies). De meerderheid van de renten 
(62,69 %) werd zelfs buiten het graafschap Vlaanderen aan de man gebracht. 
De helft daarvan --betekenisvol-- in de Brabantse groeipool (Antwerpen met 
haar satellietsteden Lier, Mechelen, Herentais en Bergen-op-Zoom). Verder 
nog eens 28,34 o/o in Doornik, een stad waarmee Gent traditioneel erg 
nauwe banden onderhield van zowel commerciële als institutioneel- reli
gieuze aard. De forse concentratie van clerici, rentekopers bij uitstek, zal aan 
deze gang van zaken niet vreemd zijn geweest. Minder verrassend is het 
contrast tussen het welvarende Brugge en het op de economische terug
weg -zijnde industriële Ieper (respectievelijk goed voor 12,65 o/o en 2,81 o/o 
van de verkochte renten). Opvallend is dan weer de 11,24 o/o van Rijsel. Ter 
verklaring kan gewezen worden op de aanwezigheid van centrale staatsin
stellingen en van een rentekopend publiek van ambtenaren en beoefenaars 
van toeleveringsbedrijven. 

In verband met de door W. Bleekmans geformuleerde stelling als zou de 
deelname aan renteverkopen onthullend zijn voor de mate waarin een ste
delijke elite in het financiële raderwerk van de centrale staat geïntegreerd 
raakt, leren de Gentse rentenemissies na Gavere het volgende. De 65 in 
Gent aan de man gebrachte renten (amper 5 % van het totaal !) werden 
aangekocht door 31 individuen en 1 instelling, de kerkfabriek van Sint
Michiels. Tot deze 31 behoren 6 vorstelijke ambtenaren die op zich reeds 
46 o/o van de totale waarde van deze 65 renten voor hun rekening ne
men185. Van de resterende 25 kopers zijn er 15 met de stedelijke elite in 
verband te brengen186. De 10 onbekenden zijn samen goed voor 20,15 o/o 
van de totale waarde. Op deze smalle basis concluderen dat de Gentse elite 
een element van het financiële raderwerk onder controle van de centrale 
staat zou zijn geworden, lijkt ons vermetel. Verder onderzoek waarbij ook 
de volgende generatie van Gentse rentenemissies onder Karel de Stoute 
en aan het einde van de 15de eeuw betrokken wordt, zal vermoedelijk 
steviger bevindingen toelaten. De hypothese blijft hoe dan ook aanlokkelijk, 

184 In verband met de rentenemissies na Gavere bleven verschillende Gentse 
renteboeken bewaard 90% van de in de jaren 1453-58 verkochte renten zijn aldus in 
detail gekend : SAG, reeksen 405bis en 406. 

185 Het gaat om Monfrant Alaerts, procureur-generaal van de Raad van 
Vlaanderen ; Joris De Bul, secretaris van de hertog ; Aernoud de Gouy, baljuw van 
Gent ; Laureins De Maech, algemeen ontvanger van Vlaanderen en Artesië ; Jan van 
Overbeke, procureur van de Raad van Vlaanderen en Jan Utenhove, watergraaf. 

186 De schepenen Jan De Pape fs. Comelis, Willem De Pottier fs. Lodewijk, Jan 
Wandelaert, Clais Weytins fs . Victor en Jan Van Zeveren ; de pachters van assizen 
Laureins Boccaert, Jan Vanden Meere fs. Joos, Johan De Temmerman en Pieter De 
Zutter ; de stedelijke wijnleveranciers Jan Everaert fs. Claeys en Jan Vande Meere ; 
raadsheer Heinric Vanden Hove fs. Bertelmeeus ; de priesters Jacob Raveric en Jan 
Scuerman fs. Daneel en tenslotte Pieter de Hamblaing fs. Jan kamerling van de abt 
van Sint- Pieters. 
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vermits men bezwaarlijk om de deelname van vorstelijke ambtenaren van 
Gentse afkomst (en hun hoog aandeel) heen kan. 

De greep die de centrale staat na de slag bij Gavere op het beheer van 
de Gentse stadsfinanciën kreeg was door het introduceren van de renten
verkoop structureel geworden. Het verwondert dan ook niet dat de vorste
lijke eis om een vaste indirecte belasting op het zout in te stellen, de con
crete aanleiding tot de Gentse opstand, na de slag van Gavere niet meer 
opduikt. Vermits de hertog Gent had kunnen verplichten tot het verkopen 
van renten op haar domein was de zoutgabelle eigenlijk overbodig gewor
den. 

D. Toevallige toelagen aan de vorst 

a Uitvaarten, blijde inkomsten en geboorten 
Het meeleven met belangrijke gebeurtenissen in het leven van de 

vorst gaf traditioneel aanleiding tot het organiseren van plechtigheden. 
Dergelijke praktijken behoorden tot het geijkte arsenaal van middelen 
waarmee de Bourgondische spektakelstaat regelmatig uitpakte187. Zowel de 
vorsten als locale machthebbers ontleenden mede aan dergelijke cere
moniën een rechtvaardiging van hun macht. De gehele stedelijke samenle
ving aanschouwde immers van hoog tot laag het gebeuren en participeerde 
op een of andere manier. Zo waren bij de uitvaartplechtigheid die men in 
1419 voor de vermoorde Jan zonder Vrees te Gent organiseerde o.a. der
tien arme mannen als toortsdragers ingeschakeld. Deze uitvaartdienst en de 
blijde intrede van Filips de Goede werden boekhoudkundig in dezelfde post 
van de uitgaven verrekend. Ze kostten de stad 24.406 d. gr. (3,49 % van 
de totale inkomsten van dat jaar)188. Het overhandigen van geschenken 
n.a.v. blijde inkomsten werd vaak door de vorst als een motief voor het 
aanvragen van bedes aangewend. Een aparte boekhoudkundige registratie 
is dan ook eerder zeldzaam. Naast de vermelde blijde intrede van Filips de 
Goede in 1419 zijn er enkel nog de 12.589 d. gr. die de stad in 1430 spen
deerde aan de blijde intrede van de nieuwe hertogin, Isabella van 
Portugal189. Hieraan mogen de 31.198 d. gr. gevoegd worden die Gent in 
1431 uitgaf n.a.v. de geboorte en het doopsel van Joos van Gent, een van 
de drie zonen die Isabella aan Filips schonk190. 

187 W. PREVENIER en W. BLOCKMANS, De Bourgondische Nederlanden, pp. 
223-227. 

188 SAG, reeks 400, nr. 12, F 273 r0 en v0
• Deze blijde inkomst greep op 20 

september 1419 plaats, cf. P. BONENFANT, Du meurtrede Montereau au traité de 
Troyes, Brussel, 1958, [Koninklijke Academie van Be/gil!. Klasse der Letteren en der 
morele en staatkundige wetenschappen. Verbandelingen in -Bo, boek Lil, aflevering 
4], p . 51. 

189 SAG, reeks 400, nr. 14, F 152 V
0

• 

190 Ibidem, F 283 r0 en v0
• Van deze drie bleef enkel de laatste, Karel, in le

ven, cf. R. VAUGHAN, Philip the Good. The apogee of Burgundy, Londen, 1970, p. 
132. 
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b. Schulden van de vorst 
Het land was gehouden borg te staan voor de financiële verplichtingen 

van de vorst in zoverre deze repercussies hadden i.v.m. het algemeen be
leid. Dergelijke borgstelling verwijst naar de vier klassieke ge;,.allen waarin 
de onderdanen hun vorst auxilium verschuldigd waren. Ze werd dan ook 
door de vorst vaak als verantwoording voor het aanvragen van een bede 
ingeroepen. Dergelijke financiële tussenkomsten vanwege de onderdanen 
waren doorgaans in de beden doorverrekend. Tijdens de door ons bestu
deerde periode is slechts één geval in de Gentse stadsrekeningen uit het 
jaar 1420-21 opgenomen191. Dat deze ene verwijzing uitgerekend als enige 
apart in de stadsrekeningen vermeld staat, kan toegeschreven worden aan 
het feit dat het om de afrekening gaat van een oude schuld uit 1340. Dit 
blijkt uit de vergoedingen voor de gezantschappen die de Leden van 
Vlaandèren in het kader hiervan naar Keulen gestuurd hebben192. 

c. Aandeel in stedelijke boeten 
Reeds in de oudste stedelijke keuren wordt gestipuleerd op welk deel 

van de geldelijke boeten, zowel van strafrechtelijke als van politionele aard, 
de stad en de vorst recht hebben193. Deze ondubbelzinnigheid op het 
normatieve vlak contrasteert heel sterk met de boekhoudkundige chaos 
waarin de vereffening van de boeten in de loop der jaren is verzand. Pas in 
1353-54 verschijnen de eerste inkomsten uit boeten van politionele aard 
(wegens het overtreden van stedelijke voorgebeden) in de stadsrekenin
gen. Inkomsten uit boeten met een strafrechtelijk karakter treft men 
slechts vanaf 1366 aan. Voordien belandden al deze inkomsten in een 
aparte kas die door de schepenen beheerd werd194. Wat de situatie na 1366 
betreft, wezen steekproeven uit dat alvast een deel van deze inkomsten in 
een aparte kas bleef steken. Andere inkomsten werden wel in de centrale 
stadsrekeningen opgenomen. Zo er dan al een principe achter deze 
opdeling schuilgaat, dan bleef dit tot op heden volledig in de mist195. Ook 
bij de baljuw, in wier rekeningen het vorstelijk aandeel uit de in de stad op
gelegde boeten uiteindelijk moet opduiken, was onduidelijkheid inzake her
komst en aard van de inkomsten de regel. 

De baljuw van Gent vervulde dikwijls politieke opdrachten, zodat hij het 
vervullen van zijn oorspronkelijke juridische taken niet zelden aan onderge-

191 SAG, reeks 400, nr. 12, fO 305 r0
• 

192 W.P. BLOCKMANS (ed.), Handelingen van de Leden en de Staten van 
Vlaanderen, -1419-1467, K.C.G., (ter perse), nr. 35. Kennelijk had men in Duitsland 
wijn toebehorend aan Gentse wijnhandelaren geconfisceerd. Als reactie daarop stuur
den de Leden van Vlaanderen een delegatie naar Keulen om een akkoord 
("compositie") te bereiken met de klagende partij. 

193 H. VAN WERVEKE, op. c1t., pp. 185-187. 
194 Ibidem, p. 188. 
195 D. NICHOLAS, Crime and punishment in fourteenth-century Ghent, in : 

B.T.F.G., XLVIII, 1970, pp. 293-294. Ook tijdens de Bourgondische periode blijven 
de inkomsten afkomstig uit de rechtelijke macht van de magistraat onvolledig en 
statistisch weinig relevant : M. BOONE, Openbare diensten, pp. 85-86. 
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schikten moest overlaten. Dat het met de ijver van deze medewerkers, met 
name inzake het innen van boeten, niet steeds van een leien dakje liep, 
bewijst de brief die baljuw Gautier Merciaen op 28 juni 1425 aan de 
Rekenkamer te Rijsel richt. Hij herinnert er aan dat "maintesfois vous ait 
esté remonstré par pluiseurs baillis de Gand la petite diligence que font les 
officiers estans desoubz Ie bailli de Gand"196. Dit is geen alleenstaand geval. 
Zie een andere brief d.d. 3 februari 1419 (n.s.), ditmaal uitgaande van de 
Rekenkamer en gericht aan François Van Haveskerke, toenmalig baljuw van 
Gent. Hierin reageert de Rekenkamer tegen de praktijk om talrijke boeten 
als te innen schuld in de rekening van de baljuw op te nemen. Een praktijk 
die ook al onder de voorgangers van Van Raveskerke erg verspreid bleek 
geweest te zijn. De baljuw wordt aangemaand hier zo spoedig mogelijk 
verandering in te brengen : "que vous faites faire par voz soubzbailli et 
sergens qui ont plus grant cognoissance des persennes que vous, comme 
dit est, bienet diligement et senz faveur ou dissimulacion aucunes"197. Om 
dit doel sneller te realizeren wordt de uitbetaling van de wedden aan het 
bedoelde ondergeschikte personeel opgeschort, tot de wantoestand aange
zuiverd is. 

In deze context verwondert het dan ook nauwelijks dat in de Gentse 
stadsrekeningen sporen van het effectief doorstorten van een deel van de 
inkomsten uit boeten uiterst zeldzaam zijn. 

We vonden slechts . twee dergelijke vermeldingen terug. De eerste da
teert uit 1444-45 en heeft betrekking op boeten betaald door "den ghenen 
die hem ghemeshuseert hebben in de uutvaerden van den wijne"198. De 
misdrijven waarop deze boeten betrekking hebben dateren uit het schepen
jaar 1442-43. Het meest verwonderlijke aan deze reeks boeten is hun om
vang. In totaal ontving de stad bruto 102.180 d. gr. (= 6,83% van de totale 
inkomsten) waarvan er 12.000 aan de hertog werden doorbetaald. De ver
houding tussen beide bedragen 1/8,5 is erg ongewoon voor een politionele 
boete, opgelegd omwille van het verduisteren van uitvoerrechten op de 
wijn199. Het niet voorhanden zijn van stedelijke voorgeboden voor deze ja
ren laat echter niet toe hier een sluitende verklaring voor te bieden200. De 
102.180 d. gr. werd door 22 personen opgebracht, wat een gemiddelde van 
4.644,5 d. gr. of 464 daglonen van een geschoold arbeider betekent. De 
mediaanwaarde bedraagt 6.600 d. gr. of 660 daglonen van een geschoolde. 
Noch in de voorafgaande, noch in de daaropvolgende jaren komt een der
gelijke beboeting voor, wat het geheel nog raadselachtiger maakt .. Indien 
men nader ingaat op wie concreet beboet werd, blijkt een politieke achter-

196 ADN, B 17.638, map "domaine Gand". 
197 ADN, B 17.626, map "Gand". 
198 SAG, reeks 400, nr. 16, F 181 v0 

- 182 r0
• 

199 Een grafelijk aandeel gaande van 1/3 tot 1/2 schijnt normaal geweest te 
zijn, cf. H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 187. 

200 Voorgeboden uit de door ons bestudeerde periode bleven slechts voor de 
jaren 1402-1436 en 1449-1460 bewaard. Een specifiek voorgebod m.b.t. de wijnuit
voer is uit deze periode alvast niet bekend. Cf. SAG, reeks 108, nr. 2, passim. 
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grond zelfs niet uitgesloten te zijn201. Intrigerend is verder dat de tweede 
en laatste vermelding van inkomsten uit boeten, waarvan er een deel naar 
de vorst werd doorgestort, uit het schepenjaar 1447-48 dateert202. M.a.w. : 
na decennia lang het rechtmatige aandeel in deze inkomsten niet of op on
duidelijke en - naar men mag aannemen - onvoldoende wijze aan de vorst 
betaald te hebben, stort Gent tweemaal dergelijke inkomsten door. Dit 
terwijl de verhouding tussen stad en vorst op een voor iedereen duidelijke 
manier steeds meer gespannen wordt. We weten met zekerheid dat, na de 
weigering op 12 januari 1447 van de door de hertog gevraagde zoutbelas
ting, de stad op een verzoening heeft aangestuurd203. Is het afdragen van 
een deel van de inkomsten uit de boeten dan als een captatio benevolen
tiae te interpreteren ? 

d - Aandeel in de stedelijke heffingen op het kwartier (en hun octrooien) 
Naast de traditionele gang van zaken bij de beden kwam het voor dat 

de Vier Leden aan de vorst verzochten om een bede in het graafschap te 
mogen innen. De opbrengst zou voor hen zelf gereserveerd blijven, zonder 
dat zijzelf dienden mee te betalen. Dergelijke aanvragen werden verant
woord door te verwijzen naar de financiële lasten die de Vier Leden te dra
gen hadden bij het uitoefenen van hun representatieve functie, die het ge
hele land ten goede kwam204. Een dergelijke operatie was gebonden aan 
een vorstelijke instemming (een octrooi). Het spreekt vanzelf dat de over-

201 Zo betaalt Lievin De Pottere, schepen namens het lid van de kleine nerin
gen in 1437 en 1448 de grootste boete, 75 lb. gr. In 1449 was hij overdeken van de 
neringen en een der eersterangsfiguren in het conflict tussen Gent en Filips de 
Goede, cf. V. FRIS, Dagboek van Gent, I, p. 373 en IDEM, Een strijd om het deken
schap te Gent in 1447, in : BM.G.O.G., XI, 1903, pp. 86-87. 

Fransoys Maelday betaalde een boete van 12 lb. gr. en werd slechts een maal 
schepen, in de gezagsgetrouwe magistraat van 1454. Jan Vanden Bossche betaalde 4 
lb. gr. boete en was schepen voor de kleine neringen in de tweede magistraat van 
1449.en in 1452, wat toelaat hem bij de anti-vorstelijke partijgangers thuis te bren
gen. Gillis Ghevaert betaalde 26 lb. gr. boete en was slechts eenmaal, in 1426, sche
pen voor het lid van de kleine neringen. Jan De Grootheere betaalde 21 lb. gr. boete 
en bekleedde eveneens één politiek mandaat : dit van schepen van de keure voor 
het lid van de weverij in 1446. Tot slot is er nog jan Van Hoedevelde die de indruk
wekkende boete van 62 lb. gr. betaalde. In 1442 en 1447 was hij schepen van ge
dele voor de pootterij en in 1449 kiezer namens de vort van de tweede magistraat, 
cf. V. FRIS, Dagboek van Gent, I, pp. 82-84. 

202 SAG, reeks 400, nr. 16, fO 351 r0 
: de stad maakte 2.880 d. gr. over aan de 

vorst als zijn aandeel in de door de schepenen van de keure opgelegde strafrechte
lijke boeten (de stad zelf inde netto 41.600 d. gr.). 

203 W.P. BLOCKMANS, op. cit., pp. 404-405. Hoogtepunt was het uiteindelijk 
toegeven van Gent aan de hertogelijke eis om de schepenbank van 1449-1450 in de 
loop van haar mandaat te vernieuwen: V. FRIS, Dagboek, dl. 1, p. 82. 

204 Een overzicht van dergelijke heffingen bij W.P. BLOCKMANS, op.cit., pp. 
389-391. Voor de regering van jan zonder Vrees vindt men de achtergrond van de 
onderhandelingen en de uiteindelijke organisatie ten gronde geanalyseerd bij A. 
ZOETE, Heffmgen op het Gemene Land ten bate van de Vier Leden en de Drie 
Staten van Vlaanderen (1405-1419), in : Colloquium 26-29 XI 1975. V Lustrum, 
Standen en Landen, nr. LXX, Kortrijk, 1977, pp. 121-159. 
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heid slechts haar toestemming verleende indien zij uitzicht had op een te
genprestatie, doorgaans een deel van de opbrengst. Meestal werden derge
lijke betalingen boekhoudkundig met de afbetalingen van lopende beden 
vermengd. Enkele keren echter treffen we ze apart in de stadsrekeningen 
aan. Dit deed zich een eerst keer voor in het boekjaar 1408-09. De stad 
ontving toen van haar kwartier 12.271 lb. 18 s. 11,5 d. gr .. Daarvan werden 
er 4.863 lb. 11 s. par. aan de hertogin doorbetaald205. Een tweede aparte 
vermelding van uitgaven i.v.m. een octrooi voor een heffing op de eigen 
kasseirij deed zich in het boekjaar 1426-27 voor206. 

e. Heffingen op de inkomsten uit de jaarmarkten na de vrede van Gavere 
Filips de Goede stond op 13 oktober 1453 Gent toe gedurende zeven 

jaren twee jaarmarkten te organiseren, waarvan 25 o/o van de inkomsten aan 
de vorst diende afgestaan te worden207. Op 9 juli 1455 werd deze heffing 
geannuleerd208. Het is dan ook logisch dat slechts in twee stadsrekeningen 
betalingen in het kader van deze heffingen voorkomen. In 1453-54 betaalt 
de stad 12.000 d. gr., het daaropvolgende jaar 37.194 d. gr. en 11,5 d. par., 
waarbij aangestipt wordt dat hierin eveneens achterstallige betalingen uit het 
vorige jaar opgenomen werden209. 

f. Financiële participatie in het kruisvaartproject van Filips de Goede. 
Als reactie op de inname van Constantinepel door de Turken in 1453 

overwogen verschillende Europese vorsten de organisatie van een kruis
tocht. Een van hen was Filips de Goede. Het kruistochtproject zou tot in 
1465, wanneer het werd opgegeven, zijn aandacht en veel energie vanwege 
de top van de Bourgondische staat opeisen21 0. Niet iedereen bleek echter 
overtuigd te zijn van de ernst waarmee de hertog aan de realizatie van zijn 
kruistochtplannen werkte. In Vlaanderen leverde dit hem in '1455- 56 en 
1464-65 de weigering op van beden die hij voor dat doel had aange
vraagd211. In deze context is het dan ook betekenisvol dat uitgerekend 

205 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 167 r0
• De betaling aan de hertogin werd ietwat 

eufemistisch als een lening afgedaan. In feite gaat het om een specifieke bede aan 
de vorstin. Verder betaalde de stad nog 483 lb. 16 s. 6 d. par. als aandeel van de stad 
in de "coste die de ghedeputeerde van ons gheduchts heeren rade, metgaders den 
ghedeputeerden van den ghemeenen landen daden tAudenborch doe zij daer laghen 
om te smaeldeelne de subvencie" (ibidem). Vermits deze vergoeding alvast ten dele 
de eigen Gentse delegatie, die te Oudenburg over de herziening .van. het Transport 
onderhandelde, moet ten goede gekomen zijn hebben wij de uitgave niet bij de uit
gaven ten bate van de vorst, maar bij de administratieve uitgaven van de stad verre
kend. Dit in tegenstelling tot A. ZOETE, art. cit., p. 142. 

206 SAG, reeks 400, nr. 13, F 321 r0
• Gent betaalde toen 3 lb. gr. administra

tieve onkosten. Deze steken fel af tegen de 400 lb. gr. die de stad overhield "van 
den ottroye dat onze gheduchte heere gaf in gracien up de castelrie van Ghend thef
fene, thulpen diveerschen costen ende weerken van der stede". 

207 V. FRIS, Oorkonden betreffende den opstand, pp. 113-116. 
208 IDEM, Nieuwe oorkonden, pp. 192-198. 
209 IDEM, Bewijsstukken, p. 415 en SAG, reeks 400, nr. 18, F 27 r0

• 

210 Voor de internationale context, cf. R. VAUGHAN, op.cit., pp. 358-372. 
211 W.P. BLOCKMANS, op. cit., p. 383. 
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Gent- terwijl het land de bede geweigerd had- 126.000 d. gr. aan de vorst 
betaalt voor de financiering van zijn kruistocht212. De onverholen toespeling 
die de hertog op zijn geplande kruistocht maakte in de op 9 juli 1455 
toegestane herschikking van de aan Gent opgelegde boete, laat er niet de 
minste twijfel over bestaan dat een financiële tegemoetkoming als pasmunt 
voor de hertogelijke indulgentie gefungeerd heeft213. 

2. DE MILITAIRE UITGA VEN DOOR DE VORSTElijKE POliTIEK 
VEROORZAAKT 

Naast de traditionele toelagen die de stad aan de vorst verschuldigd was, 
vormen de militaire uitgaven een aparte categorie. De meeste auteurs die 
zich met de studie van laat- middeleeuwse stadsfinanciën bezighouden 
brengen ie bij de buitengewone uitgaven onder214. Dat de stad het als een 
plicht beschouwde om aan de zijde van de vorst militair op te treden, mag 
anderzijds tot de normale gang van zaken gerekend worden. Qua filosofie 
sluiten deze militaire uitgaven sterk aan bij wat we hiervoor als traditionele 
toelagen aan de vorst bestempeld hebben. Militair de actie van de landsheer 
ondersteunen mag als een vorm van daadwerkelijk auxtltum vanwege zijn 
onderdanen beschouwd worden215. 

Toch zijn er o.i. doorslaggevende argumenten om de militaire uitgaven 
als buitengewoon te blijven beschouwen. Indien men zich op het standpunt 
van de stad plaatst, kan men alle uitgaven voor militaire optredens zowel 
voor als tegen de vorst gericht, samen beschouwen. De noodzaak om deze 
soms heel grote bedragen op korte termijn bij elkaar te brengen heeft 
meer dan eens het evenwicht tussen stedelijke inkomsten en uitgaven ver
stoord. H. VAN WERVEKE stelde dit vast voor de 14de eeuw, een eigen 
steekproef voor de 15de eeuw bevestigde dit216. 

Tabel 6 omvat de militaire uitgaven (kolom D) naast de andere uitgaven 
voor de vorst (kolom C). Een eerste belangrijke vaststelling klinkt banaal. 
Hoge militaire uitgaven vallen chronologisch samen met beduidend afge
nomen traditionele toelagen aan de vorst. Een aanduiding dat ook voor de 
tijdgenoot de relatie .tussen beide evident was. Verhoogde militaire k0sten 
werden kennelijk ingeroepen om de lopende uitgaven voor beden e.d. te 
milderen en/ of uit te stellen. Een tweede vaststelling kan uit de absolute 
bedragen van de militaire uitgaven gehaald worden. Deze blijken doorgaans 
van dezelfde orde van grootte te zijn als de uitgaven die men in een door 
zware bedenlast gekenmerkt jaar aan de vorst verschuldigd is. Elke militaire 
uitgave gaat dan ook gepaard met een forse opflakkering van de uitstaande 

212 SAG, reeks 400, nr. 18, F' 175 r0
• 

213 V. FRIS, Nieuwe oorkonden, p. 194. 
214 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 261-263, R. VAN UYfVEN, op. cit., p . 173, 

D. CLAUZEL, op. cit., p . 154, J.W. MARSIL]E, op. cit., p. 288. 
215 Naast deze feodale inspiratie zijn er uiteraard ook meer reële motieven 

voor het optreden van de Leden van Vlaanderen in deze materie aan te wijzen, cf. 
W.P. BLOCKMANS, op. cit., pp. 440-442. 

216 H. VAN WERVEKE, op.cit., p . 261; M. BOONE, art. cit., p. 103. 
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leningen. Omgekeerd, wanneer de stad erin slaagt de totale som van de le
ningen in te krimpen, gebeurt dit in jaren waarin ze van militaire verplichtin
gen gespaard blijft. 

Aan het intrinsieke belang van de door de militaire uitgaven aan de stad 
onttrokken middelen kan moeilijk getwijfeld worden. De vraag is of deze 
middelen volledig voor de stedelijke economie verloren waren ? Of dat ze 
integendeel via bestellingen bij en leveringen door Gentse poorters ten 
dele gerecupereerd werden ? Hierna overlopen we in chronologische volg
orde alle Gentse militaire expedities, zowel in het kader van de vorstelijke 
politiek (waarbij Gent aan de zijde van de vorst streed) als in de context van 
het conflict tussen stedelijk particularisme en vorstelijke centralisatie. 
Telkenmale werd gepoogd uit te maken of de desbetreffende uitgave aan 
een in Gent geplaatste bestelling besteed werd of niet. 

In 1404-05 geeft Gent 32.595 d. gr. uit in het kader van de veldtocht 
tegen de Engelsen die te Sluis geland waren217. Gent ging zeer vlug op de 
vraag om bijstand van de vorst in en stuurde, blijkens een brief van baljuw 
Dankaart van Ogierlande aan hertog Jan zonder Vrees, een contingent van 
5.000 à 6.000 man218. Van de 32.595 d. gr. die de veldtocht naar Sluis 
kostte werden 8.069 d. gr. (of 24,75 %), globaal dus 1 op 4 d., aan aankopen 
in de stad uitgegeven219. Het restant werd besteed aan dagvergoedingen 
voor het politiek (zes schepenen) en administratief personeel van de stad 
dat aan de veldtocht deelnam en voor de schutters, witte kaproenen en 
koningstavels, die de eigenlijke militie vormden. 

In 1411-12 vergezelde de Gentse militie Jan zonder Vrees op zijn veld
tocht tegen de Armagnacs in Vermandois, deze operatie kostte de stad 
287.740 d. gr. Ditmaal werd ruim de helft, i.c. 151.765 d. gr. (of 52,74 %) 

aan directe, te Gent geplaatste, leveranties besteed220. 
Van een totaal andere aard was de militaire expeditie die op Kerstavond 

1422 Gent verliet met bestemming Lessen in Henegouwen. Uit de uitgaven 
van de stad blijkt dat naast de gebruikelijke vertegenwoordigers van de 
schepenbank en de stedelijke administratie zowat 170 gewapende leden 
van de twee schuttersgilden en het korps van de witte kaproenen uit Gent 
"te Lessene trocken omme de ballinghe die daer laghen"221. De operatie 
was op touw gezet om een bende Gentse bannelingen uit te schakelen die 
zich net over de grens van het graafschap ophield en van daaruit via ter
reurdaden politieke onrust in Gent zaaide. De centrale overheid nam even-

217 SAG, reeks 400, nr. 11, F 88- 89 r0
• 

218 Geciteerd bij R. VAUGHAN, john the Fearless. Tbe growth of Burgundtan 
power, Londen, 19792, p. 22. 

219 Het leeuweaandeel van deze 8.069 d. gr. werd aan de aankoop van kledij 
besteed, verder waren er aankopen voor verlichting, banieren, vaten, lqgistieke uit
rusting, e.d. Proviand ontbreekt merkwaardig genoeg. 

220 SAG, reeks 400, nr. 11, F 36 r0 e.v. 
221 SAG, reeks 400, nr. 13, F 74 r0

• 
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eens aan de actie deel222. De Gentse baljuw droeg met 30 gewapende 
knechten zijn deel bij, wat niet verhinderde dat dit spectaculaire optreden 
op een sisser uitliep223. De 10.771 d. gr. die de stad bij deze gelegenheid 
uitgaf werden ditmaal integraal aan verplaatsingsvergoedingen besteed. 

In de winter van 1430-31 nam Gent samen met de andere Leden deel 
aan de militaire expeditie die de hertog tegen het opstandige Kassei organi
seerde224. Een op het eerste gezicht contradictorische onderneming. Ze 
was gericht tegen opstandelingen die zich als verdedigers van lokale privi
legies en van de plaatselijke autonomie opwierpen. De Leden en Gent in 
het bijzonder, de kampioenen bij uitstek van het particularisme, hadden zich 
van bij het uitbreken van de opstand in Kasseiambacht resoluut aan de kant 
van de vorst opgesteld. Hun militair engagement was kennelijk ingegeven 
door de bekommernis er voor te zorgen dat elke incarnatie van oppositie in 
het graafsehap via de Vier Leden diende te gebeuren, wat een repressieve 
attitude tegen elke poging tot het voeren van oppositie buiten hen om 
impliceerde225. Van de 133.576 d. gr. die Gent n.a.v. dit militaire optreden 
uitgaf, werden er amper 4.038 d . gr. (= 3,02 %) aan bestellingen in de stad 
besteed. 

Van 1435 tot 1438 treffen we uitgaven aan voor de financiering van de 
Gentse participatie aan de door Filips de Goede georganiseerde veldtocht 
tegen het Engelse Kales en in verband met de daaruit voortspruitende po
litieke moeilijkheden in Vlaanderen. In 1435-36 bedragen deze uitgaven 
356.061 d. gr., in 1436-37 154.896 d. gr. en in 1437-38 124.383 d. gr. 3 d. 
par. 226. Het beleg van Kales druiste loodrecht tegen de Vlaamse economi
sche belangen in. Mede door de houding van de Vlaamse stedelijke milities 
liep het op een mislukking uit227. De daaruit voortvloeiende conflictueuze 
toestand in het graafschap Vlaanderen noodzaakte de Gentse milities tot 

222 ARA, Rk. 21.799, fO 26 r0 
: op 24 december 1422 zond de Raad van 

Vlaanderen een bode naar de baljuws van Aalst, Dendermonde, Ninove en 
Oudenaarde om hen met zoveel mogelijk gewapende medestanders te mobiliseren. 

223 Loys Sallaert, baljuw van Gent, verhaalt hoe hij zich met zijn collega's en de 
Gentse militie om zes uur 's avonds op Kerstavond op weg begaf naar Nieuweghe 
waar de kleine krijgsmacht verzamelde en hoe bij aankomst te Lessen bij het krieken 
van de dag bleek dat de gezochte bannelingen gevlucht waren. ARA, Rk. 14 112, on
gefolieerd, rekening van Loys Sallaert, baljuw van Gent, 21 sept. 1422 - 11 jan. 1423 
(n.s.). 

224 SAG, reeks 400, nr. 14, fO 196 r0 
- 197 v0

• Naast de traditionele schepenen 
en twee pensionarissen omvatte de Gentse delegatie 20 notabele poorters, 32 rui
ters, 101 boogschutters en 50 serganten te voet. 

225 W.P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, pp. 343-345. 
226 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 40 r0 

- 50 r0
, 60 V

0
, 100 r0

, 106 r0 
- 107 V

0 en 
156 r0

• 

227 Cf. V. FRIS, Documents Gantois concernant la levée du siège de Calais en 
1436, in : Mélanges Paul Fréderlcq, Brussel, 1904 , pp. 245-246. Voor de internatio
nale politieke context: M.-R. THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre. Relattons poli
ttques et économtques entre les Pays-Bas bourguignons et I'Angleterre, 1435-1467, 
Brussel, 1966, [UI.B, travaux de la jaculté de philosophie et lettres, XXXI, pp. 90-98. 
Specifiek aangaande de Gentse houding die bij de hertog woede en rancune tegen 
Gent veroorzaakte : IDEM, Une lettre missive inédite de Philippe Ie Bon concernant 
Ie siège de Calais, in : B.C.R.H., CXV, 1950, pp. 293-294. 

74 



een hernieuwd optreden. De eigenlijke kosten voor de deelname aan het 
beleg van Kales treft men in de rekening over het jaar 1435-36 aan228. Van 
de totale uitgave van 356.061 d. gr. werden er ditmaal slechts 58.152 d. gr. 
(= 16,33 %) in Gent zelf via aankopen voor het stedelijk leger geplaatst229. 
Verder betaalde de stad 53.901 d. gr. voor het onderhoud van 52 Engelse 
krijgsgevangenen die aan haar waren overgeleverd. In compensatie ontving 
ze 96.816 d. gr. aan losgeld230. Rechtstreekse militaire uitgaven, ten belope 
van 85.898 d. gr., kende de stad in hetzelfde boekjaar in verband met het 
uitsturen van de stedelijke milities naar Biervliet en Gatemisse231. Van dit 
bedrag werden er 11.859,5 d. gr. aan de te Gent verrichte aankopen 
besteed, zijnde 13,81 %. In 1437-38 tenslotte kostte de Gentse aanwezig
heid te Aardenburg, in een poging bemiddelend op te treden in het conflict 
tussen Brugge en Sluis 124.383 d. gr. Hiervan werden er 16.430 d. gr. 
(13,21 %) aan bestellingen te Gent uitgegeven232. 

De veldtocht naar Kales en zijn nasleep was een der laatste gelegenhe
den waarbij de vorst een beroep deed op de Gentse stadsmilities. Een aan
tal militair-technische en tactische factoren hadden geleidelijk aan in de loop 
van de 15de eeuw de traditionele gemeentelegers buiten spel gezet233. 

Slechts eenmaal nog zien we de Gentse stadsmilitie aan het werk, dit
maal met de vorst en diens leger als tegenstander. Het naar het einde van 
de veertiger jaren steeds openlijker vormen aannemende conflict tussen 
Gent en Filips de Goede, belandde vanaf 1452 definitief in een militaire 
fase. De aanzienlijke militaire uitgaven die Gent zich getroost had, kunnen 
slechts indirect worden ingeschat uit de gestegen schuldenlast. Enkel voor 
het boekjaar 1451-52 zijn militaire uitgaven in de eigenlijke stadsrekening 
opgenomen. Voor het overige werd het financiële aspect van de Gentse 
opstand in een aparte oorlogscomptabiliteit afgehandeld. In totaal boekte 
men 144.925 d. gr. als oorlogsuitgave234. Blijkens een toevallig mee inge
bonden gedeelte van de aparte oorlogscomptabiliteit, dient men dit bedrag 
met nog eens 170.322 d. gr. te vermeerderen. Daartegenover staan 

228 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 40 r0
• 

229 De lange duur van de veldtocht tegen Kales is er verantwoordelijk voor dat 
enerzijds de dagvergoedingen voor de deelnemers hoog opliepen, terwijl in tegen
stelling tot vorige militaire expedities de proviandering na verloop van tijd ter plekke 
gebeurde. Bij de aankopen voor militair materiaal valt het op hoe men voor artillerie 
en helegeringstuig bestellingen buiten Gent plaatst, namelijk in Valenciennes en 
Brugge : ibidem, fO 40 r0 

- 50 r0 (passim). De eigen Gentse oorlogsindustrie blijkt niet 
erg ontwikkeld geweest te zijn ofschoon de stad er een voor die tijd indrukwekkend 
artilleriepark op nahield, waarvoor zij dus van import afhankelijk was, cf. C. GAIER, 
L 'industrie et Ie commerce des armes dans les anctennes prlncipautés belges du 
XIlle à la fin du XVe siècle, Paris, 1973, [Bibliotbèque de la faculté de pbilosopbte et 
lettres de l'untversité de Liège, fase. CGJJ, pp. 92, 97, 125-127. 

230 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 59 r0 
- 60 v0

, cf. M.-R. TiiiELEMANS, op. cit., p. 
94, nr. 169. 

231 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 107 r0 
- 108 v0

• 

232 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 151 r0 
- 15q r0

• 

233 W.P. BLOCKMANS, op. cit., p. 441. 
234 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 217 v0

- 232 V
0

, erg onvolledig en onzorgvuldig 
uitgegeven door V. FRIS, Bewijsstukken, pp. 378-392. 
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124.254 d. gr. extra-inkomsten opgebracht door een specifieke haardentaks 
en een verplichte lening235. Van beide uitgaven werden respectievelijk 
44.907 d. gr. (30,99 o/o) en 35.534 d. gr. (20,86 o/o) in aankopen te Gent ge
ïnvesteerd. 

Er zal wel altijd iets willekeurigs blijven kleven aan onze poging om van 
de totale militaire uitgaven dat gedeelte af te zonderen dat via bestellingen 
van goederen en diensten direct naar de Gentse stadseconomie is terug
gevloeid. Het is immers niet steeds mogelijk met volledige zekerheid uit te 
maken of een bepaalde aankoop binnen of buiten Gent verricht werd. 
Verder kan men opwerpen dat ook de extra-vergoedingen die de stad aan 
haar ingezetenen en haar politiek en! of administratief personeel in oorlogs
tijd uitbetaalde, via de aldus toegenomen koopkracht een impuls beteken
den voor de stedelijke economie. Kernvraag blijft in hoeverre de militaire 
uitgaven, naast de andere uitgaven ten bate van de vorst, voor de stad als 
verloren financiële middelen te beschouwen zijn ? Op basis van boven
staand overzicht lijkt het plausibel te stellen dat minstens ca. een vierde van 
deze uitgaven direct naar een of andere sector van de stadseconomie 
terugvloeide. Dit is op zich niet verwaarloosbaar, maar betekende dan toch 
dat het leeuweaandeel van de militaire uitgaven in een geldstroom terecht 
kwam waarvan mag aangenomen worden dat hij slechts op marginale wijze 
de Gentse economie bevruchtte. 

3. DE UITGAVEN TEN BATE VAN DE VORST EN VORSTELIJKE 
REINVESTERINGEN: EEN EVALUATIE 

Bij het evalueren van de totale druk die de heffingen ten voordele van 
de vorst op de Gentse fmanciën uitoefenden, is het aangewezen na te gaan 
in welke mate de aan de Gentse stadseconomie onttrokken middelen via 
vorstelijke investeringen naar diezelfde economie terugvloeiden. Wie ver
trouwd is met de weinig doorzichtige boekhoudkundige praktijken van de 
centrale Bourgondische staat zal inzien dat een dergelijke benadering geen 
absolute precisie kan opleveren. Op basis van steekproeven in zowat alle 
mogelijke bronnen hebben we voor volgende werkwijze geopteerd236. 
Afgezien van enkele toevallige individuele bestellingen, zijn de uitgaven die 
de vorst zich getroostte om zijn onroerend bezit in Gent op peil te houden 
veruit de belangrijkste en de meest systematisch te benaderen uitga-

235 SAG, reeks 400, nr. 17, F 245 r0
- 264 v 0

• 

236 Werden vanuit deze optiek doorgenomen : rekeningen van de Gentse bal
juws, van de raad van Vlaanderen, van de algemene ontvanger van Vlaanderen en 
Artesië, van de domaniale ontvanger met Gent als standplaats (spijker van Gent, wa
tergraaf, ontvanger van de brieven van Pieter Maziere). Voor de archiefreferenties, cf. 
het bronnenoverzicht in R.H. BAUTIER en J. SORNAY, Les sourees de l'bistoire éco
nomique et sociale du moyen dge. Les états de la maison de Bourgogne. Vol. I 
Arcbives des principautés territoria/es. 2. Les prlncipautés du Nord, Parijs, 1984, pp. 
28- 234 (passim). 
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ven237. Door de aard van de bedrijvigheid die hoofdzakelijk tot de 
bouwnijverheid moet gerekend worden, kan op de koop toe op een reêel 
multiplier-effect gerekend worden238. 

De vorstelijke rekeningen waarin dergelijke informatie op systematische 
wijze overgeleverd werd, de rekeningen van de algemene ontvangers van 
Vlaanderen en Artesië bleven echter sterk onvolledig bewaard. De hier aan 
de orde zijnde uitgaven werden er samengebracht in een hoofdstuk : 
"Ouvres et refeccions necessaires de chasteaulx et de maisons, pons, 
molins, dicquaiges et au tres ediffices"239. De bewoordingen waarin alge
meen ontvanger Gautier Poulain op 23 november 1422 Jacques De 
Smitere, ontvanger van de brieven van Assenede en van de Vier 
Ambachten, aanstelt om in zijn plaats toe te zien op de te Gent aan de vor
stelijke residenties uitgevoerde werkzaamheden, laten zelfs toe een per
soonlijk toezicht van de algemene ontvanger op dergelijke bouwcampagnes 
te veronderstellen240. 

Tabel 12 biedt een overzicht van de uitgaven die de opeenvolgende 
hertogen voor het onderhoud en verfraaien van hun Gentse residenties 
hebben gedaan. Ze werden afgezet tegenover de totale stedelijke uitgaven 
ten bate van de vorst. Beide werden uitgedrukt in jaarlonen van een ge
schoold arbeider uit de betrokken bouwsector241. Twee bouwcampagnes 
springen in het oog: deze van 1422-29 en van 1441-46. Toevallig of niet de 
twee periodes bestreken door de aparte rekeningen van ontvanger ad boe 
Jacques De Smitere. In 1422-29 spitste de bouwactiviteit zich toe op het 
Prinsenhof dat kort voordien ten dele door een brand was vernietigd en 
waarvan algemeen ontvanger Gautier Poulain de heropbouw had aangevan
gen. Vermits deze opdracht hem meer dan gewenst in beslag dreigde te 

237 Het gaat hier voornamelijk om drie gebouwen. Vooreerst de vroegere resi
dentie van de Vlaamse graven, het Gravensteen, dat tijdens de Bourgondische pe
riode fungeerde als zetel van de Raad van Vlaanderen. Vervolgens het onder 
Lodewijk van Male als administratief centrum uitgebouwde hof van de Posteeme dat 
de voorkeur genoot boven het toen nog niet volkomen ingericht hof te Walle of 
Prinsenhof, dat naderhand de vorstelijke residentie bij uitstek zou worden. Over de 
vorstelijke residentie, cf. onze bijdrage in B. BAILLIEUL en A. DUHAMEEUW, op. ctt., 
(ter perse). 

238 Onder alle culturele investeringen vanwege vorsten, steden of kerkelijke in
stellingen zijn deze in gebouwen veruit de duurste. Voor een overzicht en een meer 
algemene vraagstelling zie : W. BRULEZ, Cultuur en getal. Aspecten v~n de relatie 
economie- maatschappij-cultuur in Europa tussen 1400 en 1800, Amsterdam, 1986, p. 
75 [Cahiers sociale geschiedenis nr. 61. 

239 A. VAN NIEUWENHUYSEN, op.cit., p. 430. 
240 '~e, Gautier Poulain, receveur general de Flandres et d'Artois. Cornme ob

stant mon abscence de la ville de Gand je ne puisse bonnement si diligemment et 
continuelement en la ditte ville entendre aux ouvrages des hostelz de mon tres re
doubté seigneur, monseigneur Ie duc de Bourgogne", ed. F. DE POTIER, Second 
cartulaire de Gand, Gand, s.d., pp. 118. 

241 Waarbij gesteund werd op E. SCHOLLIERS, Lonen te Gent (XVe- XVIe 
eeuw), passim. We rekenden de jaarlonen op basis van 235 daglonen voor een jaar, cf. 
B. GEREMEK, Le salarlat dans l'artisanat paristen aux Xllle-XVe stècles. Etudes sur Ie 
marché de la matn d'oeuvre au moyen dge, Paris, 1968, pp. 82-83. 
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nemen, delegeerde hij zijn bevoegdheid in deze aan Jacques De Smitere. 
Een beslissing die moeiteloos door de hertog werd bekrachtigd242. 
Wanneer Filips de Goede op 11 augustus 1441 opnieuw een beroep doet 
op Jacques De Smitere om zijn residenties te Gent aan een nieuwe 
grondige opknapbeurt te onderwerpen, herinnert hij aan diens competen
tie243. Was er in 1422 de context van de heropbouw na een brand, dan lag 
ook in 1441 een specifieke omstandigheid aan de basis van deze nieuwe 
bouwcampagne. Het akkoord dat Filips de Goede met Gent gesloten had 
over het aanzuiveren van de door Gent verschuldigde aandelen in lopende 
beden, voorzag namelijk gedurende acht jaar een vaste Gentse betaling van 
jaarlijks 200 lb. gr.244. Gent had kennelijk aangedrongen op het herinveste
ren van deze som in de vorm van herstellingswerken aan de hertogelijke 
residenties in Gent245. 

Uit de onderhandelingen over de financiering van de hertogelijke wer
ken te Gent in 1441-46, blijkt duidelijk dat ook voor de tijdgenoot het ver
band tussen vorstelijke heffingen (de beden) en vorstelijke herinvesterin
gen in de stadseconomie niet onopgemerkt bleef. Toch mag dit verband 
niet zomaar geëxtrapoleerd worden. De zware bedenlast in de jaren 1418-20 
gaat weliswaar met een stijging van de uitgaven voor de hertogelijke resi
denties te Gent gepaard, voor andere jaren --1394 bijvoorbeeld-- gaat deze 
relatie niet op. Afgezien van de twee systematische bouwcampagnes van 
1422-29 en 1441-46 kan alleen voor de jaren 1386-87 en 1456-58 aan een 
oorzakelijk verband gedacht worden tussen enerzijds de relatief hoge vor
stelijke investeringen en anderzijds de noodzakelijke herstellingen na de 
Gentse oorlog van 1379-85 en het opsmukken van de gebouwen in het 
vooruitzicht van het eerste bezoek van Filips de Goede na de slag bij 
Gavere246. Voor de overige jaren overheerst de indruk dat de vorst, voor 
wie Gent als residentiestad van secundair belang was, slechts herinvesteerde 
in functie van noodzakelijke bouwkundige ingrepen en van zijn financiële 
armslag. Het aantal jaarlonen dat de vorst aan zijn Gentse residenties be
steedde, ook voor de uitzonderlijke campagnes van 1.422-29 en 1441-46, 
komt per boekjaar maximaal neer op 25 jaarlonen van een geschoolde met-

242 ARA, R.k. nr. 27 421, f" 1 v0
• Zie ook : B. BAIWEUL en A. DUHAMEEUW, 

op. ctt., passim, voor de concrete beschrijving van beide bouwcampagnes. 
243 B.U.G., Hs. G 6049, f" 1 v0

• 

244 SAG, charters nr. 581. 
245 B.U.G., Hs. G 6049, f" 1 r0 

: "les eschevins des deux bancs et les deux 
doyens, pour et ou nom de toutes les bonnes gens (. .. ) de notre ville de Gand (. .. ) · 
nous eussent promis (. .. ) paier a notre prouffit la som me de seize eens livres de groz 
de notre monnaie de Flandres dedens huit ans (. .. ) pour i celles sommes estre tour
nees et converties es ouvrages, refections et reparacions, qui estoient et seroient ne
cessaires estre fais, tant en notre chastel comme en noz hostelz de le Walle et la 
Posterne". 

246 Dit laatste wordt met zoveel woorden in de rekening van de algemene ont
vanger van Vlaanderen en Artesië gezegd : ADN, B 4104, f" 90 r0

• Bij de aanvang 
van de Bourgondische periode kaderen de bouwcampagnes die voor rekening van 
Filips de Stoute in Vlaanderen ondernomen werden duidelijk in een programma van 
wederopbouw na de Gentse oorlog: A. VAN NIEUWENHUYSEN, op.cit., p. 430. 

78 



ser (in het geval van een ongeschoolde te verdubbelen). Van een derge
lijke som, ook al betekent dit een inkomen voor 25/50 gezinnen, kan be
zwaarlijk een stimulans voor de stedelijke economie uitgegaan zijn. Dat de 
Gentse beleidsmensen dan toch ten minste in 1441 dergelijke vetWachtin
gen koesterden, zegt veel over de precaire evenwichten waar zij over dien
den te waken. Erg veel vergelijkend materiaal staat er voorlopig niet ter be
schikking. Uit het onderzoek van W.H. VROOM naar de kosten voor het 
bouwen van kathedralen in de middeleeeuwen, is gebleken dat een jaar
lijkse investering tussen 20 en 100 jaarlonen van ongeschoolde arbeiders(= 
10 à 50 jaarlonen van een geschoolde) de regel was. Het maximum van 
100 jaarlonen werd slechts zeer zelden bereikt. Belangrijk is dat hij even
eens vaststelde dat door vorsten f.efinancieerde werven op korte tijd meer 
middelen en mensen opslorpten2 7. 
Dergelijke vergelijkingen lopen uiteraard altijd ergens mank. Indien men fi
nanciële inspanningen op een specifiek terrein van steden onderling af
weegt, dienen meerdere variabelen, zoals omvang van de stad 
(bevolkingsaantal) en omvang van de stedelijke middelen, mee ingekalku
leerd te worden. De in jaarlonen uitgedrukte stedelijke toelagen aan de 
vorst, die in de jaren na Gavere op jaarbasis tot een maximum van ca. 156 
jaarlonen van een geschoolde (ca. 310 van een ongeschoolde) arbeider 
opklimmen, vertegenwoordigen wel een significant aandeel van de stede
lijke middelen. Hoe benaderend onze poging om eventuele herinvesterin
gen door de overheid te achterhalen ook is, de algemene trend, die wijst op 
een allesbehalve systematische hertogelijke bouwpolitiek, kan moeilijk ge
loochend worden. Economisch gezien wegen de uitgaven in het kader van 
de vorstelijke bouwcampagnes niet op tegen wat de vorstelijke schatkist 
aan de stadskas weet te onttrekken. Toch hebben dergelijke uitgaven, naast 
de directe utilitaire bedoelingen en de afgeleide betekenis op ideologisch 
vlak (de vorstelijke residentie als symbool van het staatsgezag), ook nog 
een bijkomend effect. De vorst kon in de kringen die op directe wijze de 
effecten van zijn optreden als bouwheer ervaarden, potentiële politieke 
medestanders werven. Dergelijke bindingen waren in een stad als Gent, 
waar de ambachten en o.m. deze van de bouwsector een zeer reëel politiek 
gewicht hadden, zonder twijfel graag meegenomen248. 

247 W.H. VROOM, De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, in 
bet bijzonder van de dom te Utrecht, Maarssen, 1981, pp. 362-366 en 555-557 en W. 
BRULEZ, op. cit., p. 76. 

248 Zo blijkt dat bijvoorbeeld de meester timmerman Johan Minnebode bijna 
doorlopend in dienst van de hertog stond, cf. A. VAN NIEUWENHUYSEN, op.cit., p. 
425. Jehan Minnebode was in 1387, 90, 96 en 99 drie maal schepen van de keure, en 
eenmaal van gedele, P.C. VAN DER MEERSCH (ed.), Memorieboek der stadt Ghendt 
van 't jaer 1301 tot 1791, Gent, dl. 1, [Maatschappij der Vlaamsche Blbliophielen, 2e 
reeks, nr. 1.51, pp. 120, 123, 129 en 133. Voor de politieke betekenis van de ambach
ten uit de bouwsector, cf. onze bijdrage in B. BAIWEUL en A. DUMAMEEUW, op. cit .. 
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HOOFDSTUK 2: DE GEWONE UITGAVEN: BASIS VAN EEN 
STEDELIJK BELEID 

1. DE GEWONE UITGA VEN : OMSCHRI]VING EN SAMENSTELliNG 

Globaal genomen kan men stellen dat deze gewone uitgaven ruim de 
helft van de totale uitgaven van de stad uitmaken totaan het conflict met 
Filips de Goede en de daaruit voortvloeiende vrede van Gavere (cf. tabel 
6). Van dan af bereiken de gewone uitgaven gedurende enkele jaren het 
dieptepunt van de late middeleeuwen249. In de jaren na Gavere herstellen 
ze zich op een niveau dat procentueel de helft van hun niveau van voor 
1453 voorstelt. Ze vertegenwoordigen dan immers slechts 25 % van de 
totale uitgaven. Bedenkt men dat de totale uitgaven in deze jaren waarin de 
gewone uitgaven zich traag en moeizaam herstellen, een exponentiële toe
name kennen, dan is het duidelijk dat de enorme toename van de stede
lijke inkomsten, basis van de groei van de totale uitgaven, geen aangroei 
van de gewone uitgaven heeft veroorzaakt. 

De onkosten die door deze gewone uitgaven gedekt worden zijn essen
tieel gericht op het in stànd houden van een aantal fundamentele stedelijke 
functies. Over het begrip gewone uitgaven bestaat in de literatuur een op 
het eerste gezicht verwonderlijke verwarring. Bij VAN UYTVEN bijvoor
beeld duidt het onderscheid tussen gewone en buitengewone uitgaven er 
op dat ze al dan niet jaarlijks voorkomen25°. G. ESPINAS houdt het op een 
indeling die dicht bij de bron aanleunt : diverse administratieve uitgaven, 
openbare werken en militaire uitgaven, daarin nagevolgd door F. HUMBERT 
in haar studie over Dijon251. In zijn onderzoek naar de Rijselse stadsfinan
ciën hanteert D. CLAUZEL drie grote categorieën van uitgaven. Uitgaven ter 
aflossing van de schuld, buitengewone uitgaven waarmee heffingen ten 
voordele van de centrale staat bedoeld worden en tenslotte -niet zoals 
men zou verwachten de gewone- maar de lopende uitgaven, bedoeld om 
de jaarlijks terugkerende onkosten voor het in stand houden van het ste
delijk onroerend bezit en voor het draaiend houden van de administratie, te 
dekken252. Deze laatste visie sluit erg nauw aan bij wat H. VAN WERVEK.E 
voor Gent voorstelde. Ook hij onderscheidde gewone van buitengewone 
uitgaven. De eerste categorie wordt op haar beurt ingedeeld in bestuurlijke 
uitgaven en uitgaven voor openbare werken. Tot de tweede . categorie. be
horen toelagen en boeten aan de vorst en militaire uitgaven253. We hebben 
gemeend ook hierin VAN WERVEKE te moeten volgen, niet alleen omwille 
van de onderlinge vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten, maar de 

249 Cf. onze steekproef om de vier jaar: M. BOONE, openbare diensten, p. 105. 
250 R. VAN UY1VEN, Stadsfinanctl!n en stadsekonomte, p. 147. 
251 G. ESPINAS, Les Finances, pp. 269-296. F. HUMBERT, Les ftnances muni

cipales de Dijon du milieu du X!Ve siècle à 1477, Paris, 1961, p. 173. 
252 D. CLAUZEL, op. cit., p. 129. 
253 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 238-239. 
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door hem gehanteerde indeling is hoe dan ook operationeler en zinvoller 
dan het recent nog opnieuw opgedoken onderscheid tussen al dan niet 
jaarlijks terugkerende uitgaven254. 

In wat volgt bedoelen we met gewone uitgaven de som van de be
stuurlijke uitgaven, de militaire uitgaven (voor zover deze betrekking heb
ben op lopende onkosten voor het in stand houden van de militaire draag
kracht van de stad, dus niet de uitzonderlijke militaire uitgaven veroorzaakt 
door de vorst) en de uitgaven voor openbare werken. 

Tabel 13 biedt een overzicht van deze gewone uitgaven en van hun 
samenstelling. 

Dat er ook nog diverse kosten voorkomen is toe te schrijven aan het 
soms sterk elliptische karakter van bepaalde posten in de stadsrekening. 
Eerder dan op basis van halve gissingen totalen te construeren hebben we 
in geval van · twijfël de desbetreffende post bij de diverse onkosten gelaten. 
Twee pieken springen daarbij in het oog : 37.478 d. gr. in 1431-32 en 
28.055 d. gr. in 1441-42, respectievelijk goed voor 6,06 % en 3,11 % van 
de totale gewone uitgaven255. 

De drie belangrijkste bestanddelen van de gewone uitgaven zijn in da
lende orde van belangrijkheid : de totale bestuurlijke uitgaven (kolom H), 
de uitgaven voor openbare werken (kolom J), en de eerder sporadisch 
voorkomende militaire uitgaven (kolom I). Op basis van de gemiddelden 
kan men stellen dat de bestuurlijke uitgaven 75 %, en de uitgaven voor 
openbare werken 22,78% van de totale gewone uitgaven vertegenwoordi
gen. Beide variabelen vertonen een uitgesproken positieve correlatie ten 
opzichte van de totale gewone uitgaven : respectievelijk : + 0,684 en + 
0,627256. 

2. DE BESTUURLIJKE UITGA VEN 

A. Globale evolutie van de totale bestuurlijke uitgaven, aandeel van de ver
scbillende bestanddelen 

De totale bestuurlijke uitgaven treft men aan in tabel 13, kolom H. Ze 
worden grafisch weergegeven in grafiek 6. 

Het meest opvallende kenmerk van deze curve is zonder twijfel de ge
leidelijk opgaande trend die bij de aanvang van de veertiger jaren omslaat in 
een daling. Deze wordt zonder meer spectaculair in de nasleep van Gavere, 
wanneer de bestuurlijke uitgaven op ongeveer de helft van het ca. 1440 
bereikte niveau zijn teruggevallen. Nadat de fiscale gevolgen van de Gentse 

254 J.W. MARSILJE, Het ftnancit!le beleid van Leiden, p. 288. 
255 In 1431 gaat het om de aankoop bij meester Daneel Alaerts van een huis 

naast het schepenhuis (met het doel dit laatste te vergroten?) : SAG, reeks 400, nr. 
14, fO 285 r0

• In 1441 om de aankoop van een klok bij de Sint-Pietersabdij (met de 
bedoeling ze als werkklok te gebruiken?) : SAG, reeks 400, nr. 16, F 53 V

0
• 

256 Tussen de bestuurlijke uitgaven en de uitgaven voor openbare werken be
staat er zo goed als geen correlatie : - 0,137. 
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nederlaag tegen Filips de Goede zijn weggewerkt, stabiliseren de bestuur
lijke uitgaven zich op een niveau van ca. 500.000 à600.000 d. gr. per jaar. 
Dit was in de relatief rustige jaren twintig en bij de aanvang van de dertiger 
jaren eveneens de norm 257. 

Tussen de bestuurlijke en de buitengewone uitgaven voor de vorst is 
de correlatie zwak(- 0,202) ofschoon, zoals verwacht, negatief. De confron
tatie van de grafieken 5 en 6 die deze variabelen voorstellen, opent meer 
perspectieven. De meer elastische buitengewone uitgaven voor de vorst 
vertonen immers, wanneer men zich niet zozeer op de amplitude maar op 
het verloop van de curve concentreert zowat het negatiefbeeld van de 
curve van de bestuurlijke uitgaven. Spectaculaire dalingen van de bestuur
lijke uitgaven vinden m.a.w. een tegenhanger in een stijging van de buiten
gewone uitgaven voor de vorst. Het zou echter al te eenvoudig zijn hieruit 
een banale dichotomie tussen beide af te leiden. Daarvoor zijn er immers 
een aantal belangwekkende uitzonderingen op de zojuist geformuleerde 
"regel". Zowel de bestuurlijke uitgaven als de uitgaven voor de vorst stij
gen immers in de tweede helft van de jaren twintig en ca. 1440. Kennelijk 
is er financiële ruimte en fiscale armslag genoeg te Gent om beide gelijktij
dig te laten stijgen. Telkens stijgen de uitgaven voor de vorst tot een ni
veau van ca. 100.000 d. gr. Eens daarboven zet zich een daling van de be
stuurlijke uitgaven van de stad in. Dit is zondermeer duidelijk in de loop van 
de jaren veertig, gekenmerkt door een systematische vorstelijke politiek 
om de inkomsten uit beden op te drijven. Het feit dat eens de na Gavere 
opgelegde boete afbetaald, een opleving van de bestuurlijke uitgaven sa
mengaat met een blijvend hoog niveau van de vorstelijke heffingen is hier 
slechts ogenschijnlijk mee in tegenspraak. De fiscale context is dan immers 
zodanig gewijzigd, dat ook al bleven de heffingen voor de vorst indrukwek
kend, er automatisch ruimte kwam om de bestuurlijke uitgaven te verho
gen. 
Men mag bij het interpreteren van de globale curve van de bestuurlijke uit
gaven echter niet uit het oog verliezen dat dit begrip als dusdanig niet door 
de tijdgenoot gehanteerd werd. Om eventuele verschuivingen in onderling 
belang van de bestuurlijke uitgaven te achterhalen is het wenselijk het ge
wicht van de diverse groepen die wij onder de gemeenschappelijke bena
ming van bestuurlijke uitgaven hebben samengebracht, na te gaan. Tabel 
13 levert daarvoor de absolute waarden, tabel 14 hun respectievelijk pro
centueel aandeel. 

Beschouwen we vooraf de variatiecoëfficiënten (coëfficiënt vim de stan
daarddeviatie door het gemiddelde X 100 %) dan levert dit volgend resul
taat op : voor het totaal der bestuurlijke uitgaven : 26,95 %. Daarbij sluiten 
aan : uitgaven voor feesten en processies (28,53 %), voor kantoorbehoeften 
(33,23 %), voor rechtsbedeling en administratie (34,49 %) en voor wedden 

257 Dit niveau komt merkwaardig goed overeen met het gemiddelde of de 
mediaanwaarde van de belangrijkste stedelijke inkomstenbron : de inkomsten uit de 
indirecte belastingen (assizen). Deze bedragen respectievelijk 640.958,87 d. gr. en 
475.992 d. gr. 
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en kledij (18,74 %). Heel wat meer afwijking t.o.v. hun gemiddelde waarde 
en in vergelijking met de totale bestuurlijke uitgaven, vertonen de uitgaven 
voor aalmoezen (48,99 %), voor parlementen en boden (51,20 %) en voor 
prosenten (67,35 %). Het ligt voor de hand in deze drie laatsten de uitga
ven te herkennen waarop kon bezuinigd worden, teneinde andere uitga
venposten tijdelijk te ontzien. 

De procentuele verhouçlingen (tabel 14) laten toe de factor chronologie 
bij deze globale inschatting te doen aansluiten. 

Opvallend is de toename in procentpunten van het aandeel van de uit
gaven voor rechtsbedeling en administratie in de periode na de slag bij 
Gavere. Terwijl op hetzelfde ogenblik zo goed als alle andere bestanddelen 
van de bestuurlijke uitgaven aan een daling toe zijn. Dit geldt vooral voor 
de uitgaven voor presenten, voor feesten en processies en voor kantoor
behoeften, en wat minder uitgesproken voor de uitgaven voor wedden en 
kledij. Een aanwijzing dat men in deze financieel moeilijke periode de voor
rang heeft gegeven aan wat als de essentieelste stedelijke opdracht aanzien 
werd ? 

De uitgaven voor aalmoezen staan sterk geïsoleerd van de overige uit
gaven. Enkel aan het einde van de dertiger jaren en tijdens de opstand te
gen Filips de Goede kennen ze een opvallende piek. Beantwoorden deze 
twee opflakkeringen aan een reële te leningen nood of dient hier eerder 
aan een politieke context gedacht te worden ? Deze laatste factor verklaart 
wellicht eveneens de . inzinking in het relatieve belang (niet inzake de abso
lute aantallen) van de uitgaven voor wedden en kledij van mandatarissen en 
personeelsleden tussen 1436 en 1443. Afgezien van deze inzinking verto
nen deze uitgaven een geringe elasticiteit. Ook na Gavere laten ze zich niet 
onder een als normaal te beschouwen niveau van ca. 25 à 30 % van de be
stuurlijke uitgaven dringen. De uitgaven voor parlementen en boden zijn 
uiteraard sterk aan de wisselvalligheden van o.a. de internationale politiek 
gekoppeld. Ze kennen een sterk schommelend verloop, al kan ook hier op 
een gemiddeld aandeel van rond de 15 %gewezen worden. De uitgaven 
voor kantoorbehoeften omvatten alle onkosten verbonden aan het mate
rieel functioneren van een stedelijke administratie (aankopen van perka
ment, papier en inkt, uitgaven voor verwarming en verlichting). Gemiddeld 
nemen ze 3 à 4 % van de bestuurlijke uitgaven in beslag. In de jaren na 
Gavere dalen zij echter bruusk naar ongeveer de helft van dit niveau. Een 
afspiegeling van een uiting van zuiniger beheer als gevolg van de over
heidscantrele over de rekeningen ? 

De uitgaven voor prosenten slorpen gemiddeld ca. 14 à 15 % van de 
bestuurlijke uitgaven op. Dit brengt hen opvallend dicht in de buurt van de 
uitgaven voor rechtsbedeling en administratie en bevestigt het belang van 
informele machtsuitoefening. Enkel in de jaren die onmiddellijk op de 
vrede van Gavere volgen komt hierin enige verandering. Vanaf 1456 klim
men ze opnieuw naar hun vertrouwde niveau. 

De uitgaven voor feesten en processies vertonen in de loop van de ja
ren veertig een geleidelijke daling die na Gavere steiler wordt. In tegenstel-
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ling tot andere bestanddelen van de bestuurlijke uitgaven staan we hier 
voor een als samendrukbaar beschouwde groep van uitgaven, die kennelijk 
als pasmunt heeft gefungeerd eens de druk op de bestuurlijke uitgaven te 
sterk werd. In hun betere jaren vertegenwoordigen ze ca. 12% van de be
stuurlijke uitgaven, wat hen op het niveau van de uitgaven voor prosenten 
brengt. 

Uit deze globale evaluatie blijkt alvast dat de bestuurlijke uitgaven voor 
het detecteren van een stedelijk beleid van het grootste belang zijn. Het is 
dus aangewezen ze stuk voor stuk aan een grondiger beschouwing te on
derwerpen. 

B. De bestuurlijke uitgaven: een deelsgewijze benadering 

a. wedden en kledij 
De praktijk om de politieke mandatarissen en het personeel van de stad 

jaarlijks uit de stadskas een vergoeding te schenken en hen daarenboven 
nog op een bijkomende som als vergoeding voor hun kledij recht te geven, 
is tot in de oudste stadsrekeningen terug te vinden258. 

Grafiek 7 schetst het verloop van deze uitgaven, absolute en relatieve 
cijfergegevens zijn in tabellen 13 en 14 vervat. 

De uitgaven voor kledij vertegenwoordigen gemiddeld zowat twee der
den van de totale uitgaven voor "wedden en kledij", althans in de jaren 
voor de opstand tegen Filips de Goede. Het is dan ook niet verwonderlijk 
vast te stellen dat de door ].A. MUNRO opgestelde prijzenindex van indu
striële producten ongeveer exact hetzelfde verloop kent als grafiek 7259. 

Dat wij de uitgaven voor wedden en kledij samen behandelen is te ver
antwoorden door het feit dat ze uiteindelijk dezelfde beneficianten te 
goede kwamen. In tabel 15 hebben wij een overzicht gegeven van de to
tale waarde aan vergoedingen en kledij waarop enkele stedelijke ambtena
ren en beambten recht hadden. Daarbij hebben wij een selectie zowel naar 
de aard van de beneficianten als naar het tijdstip doorgevoerd. Volgende 
politieke mandaten werden weerhouden : overdeken, voorschepen van de 
keure en gedele, schepen van de keure en gedele. Onder de stadsambte
naren of technocraten selecteerden wij een stadsontvanger/tresorier en de 
eerste pensionaris van de keure. Bij de lagere beambten : een ontvanger 
van de exuwe, een geneesheer in stadsdienst, een erfscheider, de deken 
van de witte kaproenen, ambten die ofwel een specifieke scholing ofwel 

258 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 239-243. 
259 J.H. MUNRO, Mint outputs, money and prices, p. 118. Te noteren valt dat 

deze index door Munro geconstrueerd werd op basis van Gentse prijzen van textiel
waren uit de stadsrekeningen. Hij stelt deze prijzenreeks voor als zijnde representa
tief voor de gehele Vlaamse industriële productie tijdens de late middeleeuwen. Het 
verdient aanbeveling de uitgesproken bindingen tussen politieke machthebbers en 
leveranciers (o.a. van laken) die wij hebben vastgesteld, in herinnering te brengen. 
Men kan derhalve twijfels koesteren over het feit dat deze prijzen de reële markt
waarde voor laken zouden weerspiegelen, cf. M. BOONE, Gent en de Bourgondische 
hertogen, passim. 
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een welbepaalde technische vaardigheid vereisten. Het door hen jaarlijks 
gecumuleerde bedrag aan wedden en kledij werd in daglonen van een ge
schoold arbeider uit de bouwsector uitgedrukt260. 

Op basis van grafiek 7 werden volgende tijdstippen geselecteerd: 1408-
09, 1426-27, 1441-42 en 1453-54. Daaraan werd 1432 toegevoegd, het 
enige jaar waaruit een stedelijke ordonnantie bewaard bleef over de ver
goedingen en de waarde van de kledij voor het stadspersoneeL Deze 
unieke ordonnantie kwam op 22 december 1432 tot stand in een poging 
om een einde te stellen aan de hevige interne spanningen van sociaal-eco
nomische en politieke aard, die in de loop van de voorafgaande maanden 
tot ontlading waren gekomen261. Ze werd uitgevaardigd door de schepenen 
van beide schepenbanken samen met de twee overdekens "bij wetene, 
wille, ottroye ende consente van den goeden lieden van den drien leden 
van der selver stede"262. 

Tot slot werden ook de desbetreffende bepalingen uit de in 1468 door 
Karel de Stoute aan Gent opgelegde restrictie in tabel 15 opgenomen. 
Vermits de vrede van Gavere zich niet met deze details van het stedelijk 
beheer inlaat, vormt deze tekst de in de tijd meest nabije getuigenis van 
het vorstelijk standpunt terzake263. 

Beschouwt men ca. 235 werkdagen als een realistisch gemiddelde van 
het aantal werkdagen per jaar264, dan blijkt dat het politieke personeel tot 
aan Gavere een meer dan behoorlijke remuneratie opstreek. Deze krijgt 
nog meer weerklank indien men de bijkomende vergoedingen en emolu
menten (cf. infra) mee in rekening brengt. 

Ook voor de vaak juridisch geschoolde topambtenaren vormt hun jaar
lijks pensioen een volwaardig loon. De grote mobiliteit die deze selecte 
groep van technocraten kenmerkt, heeft wellicht een hogere vergoeding in 

260 Op basis van E. SCHOLLIERS, art. cit., p. 411, gerekend aan 10 d. gr. per 
dag. Een ongeschoolde verdiende de helft, 5 d. gr. per dag, ibidem, p. 412. 

261 Cf. V. FRIS, De onlusten te Gent, pp. 165-170. 
262 SAG, reeks 93bis, nr. 5, f' 78 v0 

- 79 V
0

, een zeer gedeeltelijke parafrase
ring bij F. DE POTI'ER, Gent, van den oudsten tijd tot heden, Gent, 1882, deel 1, p. 
289. 

263 Uitgegeven door V. FRIS, La restriction, pp. 76-89. 
264 In zijn klassieke studie over prijzen- en loongeschiedenis stelt E. 

SCHOLLIERS, Loonarbeid en honger. De levensstandaard in de XVe en XV!e eeuw 
te Antwerpen, Antwerpen, 1960, pp. 86-87, dat het maximale aantal werkdagen per 
jaar 264 bedroeg. Een aantal dat echter heel zelden gerealizeerd werd. We hebben 
dan ook, op basis van later onderzoek, dit aantal naar 235 teruggebracht, cf. B. 
GEREMEK, op. cit., p. 83. In een uitgesproken industrieel en dicht bevolkt centrum 
als Ieper ligt het maximum daarentegen dan weer op 240 werkdagen per jaar : H. 
VAN WERVEKE, De omvang van de Ieperse lakenproductie in de veertiende eeuw, 
in : 0. MUS (red.), Prisma van de geschiedenis van Ieper, p. 503. Indien de relatie 
tussen aantal werkdagen en bevolkingsconcentratie steekhoudend is mag ze zeker 
ook op Gent toegepast worden. Benadrukken we ten slotte nog dat alle auteurs het 
maximalistische en welhaast theoretische karakter van de door hen voorgestelde cij
fers in het licht stellen. 235 werkdagen per jaar lijkt ons dan ook een sociaal realis
tisch cijfer. 
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de hand gewerkt, bedoeld als blijvend bindmiddel265. Politieke aardver
schuivingen van het genre dat de vrede van Gavere voor het Gentse poli
tieke bestel toch geweest is, hebben op deze topambtenaren zo goed als 
geen weerslag. Zelfs de restrictie van 1468 vermag het niet om de status 
van de lste pensionaris van de keure, het hoofd van de Gentse administra
tie, aan te tasten. Als symptoom voor het ondergraven van de stedelijke 
politieke autonomie kan de toenemende statuswinst van topjuristen in 
dienst van de stad (en eventueel zelfs terzelfdertijd van de vorst), met 
daaraan gekoppeld een evenredig statusverlies voor de politieke mandata
rissen, moeilijk geloochend worden. 

Omgekeerd betekent de scherpe val van de vergoedingen voor de 
schepenen, dat zij in theorie andere inkomstenbronnen dan hun wedde en 
kledijvergoedingen dienden aan te boren. De effecten van het vorstelijk in
grijpen in de door de stad uitgekeerde wedden en vergoedingen draaiden 
erop uit dat de sociaal-economische drempel, die men als kandidaat sche
pen diende te overschrijden, hoger kwam te liggen. Een en ander resul
teerde in een moeilijker doorstroming van nieuw politiek personeel uit de 
ambachtsgelederen naar de ronduit slecht vergoede lagere schepenambten. 

De stadsontvangers kunnen zonder veel bezwaar ook tot het politiek 
personeel gerekend worden. Hun vergoeding kent in grote lijnen hetzelfde 
verloop als deze van de schepenen, zij het dan dat de terugval na Gavere 
minder uitgesproken is. Vermoedelijk heeft men rekening gehouden met 
de relatief zwaardere belasting die hun functie impliceert en de geringere 
mogelijkheden tot het vergaren van bijkomende inkomsten. 

Bij de vertegenwoordigers van de lagere ambten valt het louter recog
nitieve karakter van hun vergoeding op. Het is overbodig om hun in daglo
nen uitgedrukte beloningen ook nog in functie van levensmiddelenprijzen 
uit te drukken. Met wat zij van stadswege opstrijken, kan men immers 
moeilijk een gezin in leven houden, zodat men wel moet besluiten dat voor 
dergelijke beambten het noodzakelijk was door buitengewone prestaties ex
travergoedingen los te weken of om zijn diensten ook op de vrije markt te 
slijten. Gent wijkt hierin niet af van wat men voor andere steden reeds 
heeft vastgesteld266. Ook de grote spanning tussen de forse remuneraties 
voor de topambtenaren en de bescheiden vergoedingen van het onderge
schikt personeel vindt men in andere steden terug. 

Wat Gent tot een uitzondering maakt, zijn de stelselmatige en zwaar 
doorwegende vergoedingen voor schepenen. In vele gevallen, in Dijon en 
in diverse Noordfranse steden bijvoorbeeld ontvangen de schepenen enkel 
hun ambtskledij namens de stad267. In Leuven werden de schepenen, 

265 W. PREVENIER, Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio
professionele evoluties (veertiende tot zestiende eeuw), in : BM.G.N., 87, 1972, pp. 
57-58. 

2.66 Cf. voor Saint-Flour, met crossreferenties naar vergelijkbare gevallen : A. 
RIGAUDIERE, op. ctt., dl. 11, pp. 680-681. G. ESPINAS, op. cit., pp. 271-272. In 
Leiden vormen uitgaven voor lonen en kledij een weinig belangrijk deel van de uit
gaven, cf. J.W. MARSILJE, op. cit., p. 289. 

267 F. HUMBERT, op. cit., p. 174. 
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evenmin als de hogere ambten, bewust niet bezoldigd. De patriciërs, die de
ze functies monopoliseerden, beschouwden het vervullen van een publieke 
rol als een prestigekwestie268. Dat dit te Gent fundamenteel anders inge
schat werd houdt uiteraard verband met de vroege impact (en de intensiteit 
waarmee dit geschiedd~), van de ambachten op het stedelijk politiek bestel. 
Wilde men voldoende doorstroming van politieke bomtnes novi vanuit de 
corporatieve kaders garanderen, dan was een of andere vorm van materiële 
(kledij) en financiële (pensioen) tegemoetkoming aangewezen269. 
Terzelfdertijd vormt dit echter ook de achillespees van het systeem, ver
mits men aldus de basis legt voor interne spanningen en nieuwe frustraties. 
Zo is het opmerkelijk dat in verschillende opstanden de roep tegen als 
exuberant ervaren vergoedingen, die de politieke top aan zichzelf toekent, 
van bij de aanvang weerklinkt. Zo telde men onder de eerste slachtoffers 
van het opröer dat tot de ordonnantie van 22 december 1432 aanleiding 
gaf, een overdeken en een voorschepen door het oproerige volk met het 
weiriig vleiende predikaat van "levereters" bedacht270. Tijdens de eerste 
gewelddadige faze van de opstand tegen Filips de Goede kwam op 13 no
vember 1451 in de collatie een ontwerp van een stedelijke ordonnantie ter 
sprake. Daarin werd uitdrukkelijk gestipuleerd dat voortaan de schepenen, 
dekens, ontvangers en topambtenaren zich met het vastgelegde jaarlijkse 
pensioen zouden tevreden stellen. Gebeurde dit niet "dat men die pugnye
ren ende corrigieren saude ghelyck eenen openbaren dief'•271. Nog in 1477 
klinkt in het privilegie dat Maria van Bourgondië aan Vlaanderen toekent, 
een echo van dergelijke bezorgdheden door272. Ondertussen is _het echter 
wel, paradoxaal genoeg, de vorst geweest en i.c. hertog Karel de Stoute, die 
in de restrictie van 1468 het verst is gegaan in het aftoppen van de 
stedelijke vergoedingen. Of is dit niet zo paradoxaal, maar mikte de vorst 
op een afschermen van zijn partijgangers, die tot de meer gefortuneerde 
poorterij behoorden en binnen dit systeem gemakkelijker aan bod kwamen 
? De schepenen behouden krachtens deze restrictie enkel nog een recht op 
ambtskledij. Wanneer Karel V op 30 april 1540 in de Karolijnse Concessie 
een definitieve streep trekt onder het Gentse particularisme wordt op een 
symbolisch geladen wijze eveneens deze ambtskledij aangepakt273. 

268 R. VAN UYIVEN, op.cit., pp. 157-159. 
269 Hierbij dient opgemerkt dat de praktijk van· de geldelijke vergoeding voor 

de schepenen te Gent ingang vond tijdens het zogenaamde democratisch bewind bij 
de aanvang van de 14de eeuw. In het kader van de practische restauratie in 1320 
werd ze afgeschaft, om tenslotte onder het bewind van Jacob van Aftevelde opnieuw 
ingang te vinden, cf. H. VAN WERVEKE, De Gentsche stadsfinanciën, p. 239. 

270 ]. VAN DIXMUDE (ed.].]. LAMBIN), Dits de cronike ende genealogie van 
den prinsen ende graven van den Foreeste van Buc, dat heet Vlaenderlant, Ieper, 
1839, p. 311. 

271 V. FRIS, Dagboek van Gent, dl. 1, pp. 152-153. 
272 W.P. BLOCKMANS en E.I. STRUBBE, Privilegie voor het graafschap 

Vlaanderen, 11 februari 1477, in: W.P. BLOCKMANS, 1477, p. 130. 
273 De gestreepte lakens die in 1468 nog toegelaten zijn, worden hier uitdruk

kelijk verboden. Wat een Gents schepen op het vestimentaire vlak voortaan nog on
derscheidt is "een hende van flauweet vier vingheren breet, met corden ende quispe-
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b. rechtsbedeling en administratie 
Dit onderdeel van de bestuurlijke uitgaven komt niet als een apart 

hoofdstuk in de stadsrekeningen voor. Als dusdanig werden in beschouwing 
genomen : de vergoedingen voor de schepenen als rechters (bij het zete
len in de vierschaar), de onkosten die de stad zich op elke 15de augustus 
bij het vernieuwen van de schepenbank en het afhoren van de stadsreke
ning getroostte en occasionele uitgaven voor het innen van indirecte belas
tingen in regie. 

Grafiek 8 stelt het verloop van deze uitgaven voor. 
Na in 1454-55 een absoluut dieptepunt gekend te hebben, stijgen de 

uitgaven voor rechtsbedeling en administratie in de jaren volgend op de 
vrede van Gavere. Betekent dit dat in deze moeilijke jaren de klemtoon op 
de meest essentiële opdracht gelegd werd? Was de stad zelf, dan wel de na 
Gavere actief toeziende centrale overheid als initiatiefnemer voor dit even
tuele herschikken van de stedelijke bestedingen aan te wijzen ? Uit de be
spreking van de na Gavere opgelegde boete lijkt het misplaatst bij de over
heid veel bekommernis om de essentiële stedelijke functies te veronder
stellen. Al dan niet reële kruisvaartplannen en een acute nood aan liquide 
middelen waren de echte drijfveren van het hertogelijk beleid in deze jaren. 
Dat de uitgaven voor administratieve taken dan ook op spectaculaire wijze 
de hoogte ingaan, heeft bij nader toezien alles van doen met deze geld
honger. De enorme financiële last die na Gavere op Gent drukte heeft men 
immers niet alleen met de verkoop van erf- en lijfrenten, doch eveneens 
met een zeer gevoelige verzwaring van de indirecte fiscaliteit gepoogd te 
verlichten. De daartoe ingestelde buitengewone assizen, cueillotes genaamd, 
werden door de stad in regie uitgebaat. Het zijn de niet geringe onkosten 
die daarmee gepaard gingen, die voor de toename van de administratieve 
uitgaven na Gavere zorgen274. 

Deze uitgaven illustreren mooi hoe dezelfde oorzaak (i.c. de vorstelijke 
heffingen) in een fundamenteel andere context, een totaal tegengesteld ef
fect kan opleveren. In de loop van de jaren veertig kalfden de administra
tieve uitgaven immers geleidelijk af, een proces waarin ze trouw het ver-

derscheidt is "een hende van flauweet vier vingheren breet, met corden ende quispe
len van zije" te dragen over de linkerschouder, cf. A. DU BOlS en L. DE HONDT, op. 
cit., p. 146, artikel12. 

274 Op de aard en de betekenis van deze "cueillotes" komen y.'e uitgebreid 
terug. Wat de uitgaven betreft: in 1453-54 zijn 50.087 d. gr. of 52,85% van de uitga
ven voor "rechtsbedeling en administratie" op de een of andere wijze door het orga
nizeren van indirecte belastingen opgeslorpt (SAG, reeks 400, nr. 17, F 351 r0 

- 354 
r0

). Tijdens het daaropvolgende boekjaar zoekt men tevergeefs naar gelijkaardige 
uitgaven. Als verklaring mag de boekhoudkundige verwarring ingeroepen worden, die 
het introduceren van ongekende administratieve en fiscale technieken moet hebben 
veroorzaakt. Zo bevat de rekening over 1454-55 het grootste deel van de inkomsten 
uit de cueillotes van het vorige boekjaar. In 1455-56 kost de administratie van de 
cueillotes nog slechts 8.150,5 d. gr. extra. Vanaf het volgende jaar blijkt ze zonder 
meer verantwoordelijk voor de hoge vlucht van de administratieve uitgaven : 48.824 
d. gr. 11 d. par. in 1456-57; 37.157 d. gr. in 1458-59, enz. (SAG, reeks 400, nr. 18, F 
204 r0 

- 205 r0
, 293 r0

, 303 r0
, nr. 19, F 120 r0 

- 123 V
0
). 

89 



loop volgden van de totale gewone uitgaven, die onder druk van de toe
nemende bedenlast inkrimpten. Terwijl dezelfde uitgaven na 1453 een 
hoge vlucht nemen, omdat het vergaren van de boete nu eenmaal een on
gewone en dure administratieve meeruitgave vroeg. 

Uiteindelijk kost het laten functioneren van het stedelijke juridisch appa
raat, dat een essentiële rol speelde in de politieke aanspraken van de stad, 
verrassend weinig. Ca. 15% van de bestuurlijke uitgaven volstonden. In ab
solute cijfers volgen de aan bod zijnde uitgaven de algemene evolutie. 
Geleidelijke stijging in de loop van de jaren twintig, een vluchtige stabilizatie 
ca. 1430, gevolgd door een geleidelijke inzinking tijdens de jaren veertig. 
De plotse terugval vanaf het boekjaar 1432-33 kan eens te meer aan de 
toepassing van de op 22 december 1432 uitgevaardigde stedelijke ordon
nantie op de vergoedingen van schepenen en ambtenaren, toegeschreven 
worden275. 

c. Parlementen en beden 
De hier samengebrachte uitgaven komen wel als dusdanig netjes afge

lijnd in twee hoofdstukken uit de stadsrekeningen voor: het hoofdstuk 
"reden en parlementen" en het hoofdstuk uitgaven voor boden. 

Het eerste hoofdstuk, dat de reis- en verblijfkosten van stedelijke ge
zagsdragers en ambtenaren omvat, is voor het leeuweaandeel van deze uit
gaven verantwoordelijk. Door hun aard zijn deze uitgaven aan sterke 
schommelingen onderhevig. 

Het zou verkeerd zijn op basis van grafiek 9 te veronderstellen dat het 
hoogtepunt van de representatieve activiteiten grosso modo tussen 1420 
en 1440 moet gesitueerd worden. De frequentietabellen van de vergade
ringen wijzen uit dat deze activiteiten in de voorafgaande periode, tijdens de 
regering van Jan zonder Vrees, veel intenser waren276. Het feit dat Gent 
dikwijls als vergaderplaats voor de Ledenbijeenkomsten fungeerde, wat 
uiteraard impliceerde dat er van dure verplaatsingsvergoedingen geen 
sprake was, maakt het verloop van dergelijke uitgaven tot een slechte indi
cator van de stedelijke participatie aan representatieve activiteiten277. 
Wat weerspiegelen de . uitgaven voor parlementen en boden dan wel ? 
Zonder twijfel de tarifering die gehanteerd werd. bij het vergoeden van de 
deelnemers aan de stedelijke gezantschappen. Dergelijke tarieven zijn reeds 
voor de 14de eeuw aanwijsbaar. Ze fluctueerden zowel in functie van de 
rang die de gezant in kwestie bekleedde, als in functie van de afgelegde af
stand278. Uit wat volgt lijkt de globale stijgende trend van deze uitgaven-

275 In dit stuk komen ook de inkomsten van de schepenen als rechters te 
sprake : SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 79 r0

• 

276 W.P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, pp. 194- 196. 
277 Gent was tijdens de Bourgondische periode de vergaderplaats bij uitstek 

wanneer de Leden in Diets Vlaanderen bij elkaar kwamen : 1611 vergaderingen tus
sen 1384-1506, waarvan 1294 tijdens de regeringen van de eerste drie hertogen. Op 
de tweede plaats kwam Brugge met 1221 vergaderingen, ibidem, p. 602. 

278 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 243-244 en W.P. BLOCKMANS, op. ctt., p. 
275 en vooral p. 609. 
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post eerder veroorzaakt door een opvoeren van deze tarieven, dan door 
bijvoorbeeld de deelname van meer personen. Dat de stedelijke politieke 
elite de facto een monopolie op de participatie aan representatieve activitei
ten verwierf, laat toe ook deze uiting van hun optreden in te passen in het 
algemeen kader van de greep die deze groep op het aanwenden van de 
stedelijke middelen verworven had. 

Steekproeven naar de participatie door individuele schepenen aan repre
sentatieve vergaderingen wezen uit dat er een sterke concentratie voor
kwam279. Nauwe betrokkenheid bij het stedelijk politiek beleid en maat
schappelijke welstand vormen ook hier onmisbare springplanken voor wie 
tot de delegatie van de stad wenst te behoren280. Voor Gent betekent dit 
ten eerste dat men als schepen van de keure dubbel zoveel kans maakte in 
vergelijking tot een schepen van gedele om als vertegenwoordiger te fun
geren. Ten tweede, dat voor topfunctionarissen (overdekens, voorschepe
nen en eerste schepenen van elke bank) deze kans eveneens veel hoger 
ligt dan voor de twintig overigen. Dit alles impliceert dat de niet geringe 
verplaatsingsvergoedingen uiteindelijk naar een beperkt gezelschap toe
vloeien. Het verwondert dan ook niet dat een tekst als de ordonnantie van 
22 december 1432 een maximumvergoeding per dag vaststelt en de ver
schillende tarieven voor verplaatsingen binnen of buiten het graafschap af
schaft281. Deze ordonnantie heeft slechts gedurende enkele jaren effekt 
gehad. Vanaf het einde van de dertiger jaren bereikten de uitgaven voor 
parlementen en boden immers opnieuw het hoge niveau van voor 1432. 
Dat dit ten nadele van de stad gebeurde en dat het onderscheid tussen rei
zen buiten of binnen het graafschap opnieuw was ingevoerd, bewijst de 
apostille die de vorstelijke controleurs aanbrachten in de rekening over 
1454-55, de eerste die na Gavere aan hun controle onderworpen werd282. 
Ook de restrictie van 1468 besteedde ruime aandacht aan de verplaatsings
vergoedingen, aan hun tarieven (waarbij opnieuw het in 1432 gefixeerde ta
rief opduikt) en aan de controle en verantwoording achteraf283. Uit deze 
schaarse echo's van protest vanuit de centrale staatsorganen mag afgeleid 
worden dat het aanpakken van dergelijke uitwassen op locaal niveau niet 

279 Zo berekende BLOCKMANS dat tussen 1384 en 1410 er gemiddeld 10 op 
de 26 jaarlijkse schepenen nooit gemandateerd werden voor een vergadering buiten 
de stad. Bij ontstentenis van uitgaven voor de talrijke vergaderingen binnen de stad, 
waarvoor de samenstelling van de delegatie onbekend blijft, is dit uiteraard een sterk 
hypothetische verhouding. In de jaren 1467-68 monopoliseerden 12 % van de ge
zanten 74 % van de zendingen : ibidem, pp. 572-574. 

280 Op overtuigende wijze in het geval van Saint-Flour geadstrueerd (met ver
gelijkend materiaal): cf. A. RIGAUDIERE, op. cit., dl. 11, pp. 566 en 592-599. 

281 "Item, so wie van nu voortan rijden sal van der stede weghe, scepenen of 
advocate, sal hebben elcx daghe VI s. gr. met lil peerden het sij binnen slands of 
daer buten", SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 79 r0 (wat met 7 daglonen van een geschoold 
arbeider overeenstemt). 

282 Ze hebben het met name over "les excessifz gaiges" en "mesmement 
qu'ilz vueillent maintenir que Lille est hors Flandres pour avoir plus grant gaiges", 
SAG, reeks 400, nr. 18, fO 48 r0

• 

283 V. FRIS, La restrlction, p. 83. 
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hoog scoorde op het verlanglijstje van de vorst of zijn administratie. De os
mose tussen de locale politieke elite en leden van hof en centraal bestuur 
zorgden ervoor, dat in deze schemerzone van het beheer van de stedelijke 
middelen ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen samen aan bod konden 
komen2B4. 

De verplaatsingsvergoedingen werpen uiteraard ook een licht op een 
essentieel onderdeel van het politieke leven van de stad. Ongeacht de 
mate van politieke mondigheid t.o.v. de centrale staat of van de financiële 
druk op de stedelijke middelen, blijft de stad een minimumaandeel van ca. 
15 % van de bestuurlijke uitgaven voor deelname aan de landelijke over
legorganen reserveren. 

d kantoorbehoeften 
Het geheel van de uitgaven waarmee de stad zich geconfronteerd zag 

om te voorzien in de materiële behoeften van de stadsadministratie : aan
kopen van perkament, papier, inkt, e.d. van was en kaarsen voor de verlich
ting, van hout en turf voor de verwarming, werden hier samengebracht. 
Boekhoudkundig vindt men ze verspreid in het hoofdstuk diverse onvoor
ziene onkosten uit de rekeningen. 

Deze uitgaven vormen een heel bescheiden onderdeel van de bestuur
lijke uitgaven (4 % gemiddeld). Vooral de onkosten voor verwarming zijn 
hierin van belang. De belangrijkste schommelingen van deze uitgaven ver
tonen effectief een opvallende chronologische samenhang met wat over de 
strengheid van de winters tijdens de door ons bestudeerde periode gekend 
is285. Meer bepaald de strenge winter van 1406-07, 1407-08, 1421-22, 
1436-37, 1442-43 laten zich gemakkelijk van grafiek 10 aflezen. 

e. prosenten 
De jaarlijkse uitgaven voor prosenten (relatiegeschenken) zijn van een 

belangwekkende omvang. Gemiddeld situeren ze zich op een niveau dat 
dat van de uitgaven voor rechtsbedeling en administratie evenaart. In hun 
topjaren ca. 1440-45 vertegenwoordigen ze zelfs een vijfde van de be
stuurlijke uitgaven. 

Aan deze uitgaven, die op zich bijzonder onthullend zijn voor de relaties 
tussen zowel de componenten van de stedelijke elite als tussen stad en 
overheid, besteedden we reeds uitgebreid aandacht286. Het volstaat hier 
dan ook om de belangrijkste onderzoeksresultaten kort aan te halen. In te
genstelling tot wat Derville op basis van gegevens voor Sint-Omaars en 

284 Cf. W. BLOCKMANS, Corruptie, patronage, makelaardij, pp. 242- 243. 
285 Cf. de klimatologische kroniek over de periode 1366-1600 bij H. VAN DER 

WEE, Tbe growtb of tbe Antwerp market and tbe European economy, deel I, Den 
Haag, 1963, pp. 550-553. 

286 Voor wat volgt zie : M. BOONE, Dons et pots-de-vin, pp. 471.: 487. Men 
treft er ook de grafische voorstellingen aan die bij dit onderdeel van het betoog ho
ren. 
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Rijsel kon vaststellen287, slaagde geen enkele hofdignitaris of centrale to
pambtenaar er in om Gent in een patronageverhouding te dwingen. Een 
gang van zaken waarbij een localiteit aan een dergelijke figuur regelmatig 
geld of geschenken in natura toestopte, in ruil voor tussenko.msten ten 
voordele van de betalende instantie bij het hoogste staatsgezag. Toch be
steedde Gent gemiddeld zowat 15% van zijn bestuurlijke uitgaven aan pro
senten. Een prosopografische analyse van wie met deze geschenken ging 
lopen, leert dat de vertegenwoordigers van de eigen stedelijke elite over
duidelijk in de meerderheid zijn : 256 tegenover 45 die tot de vorstelijke 
ambtenarij behoren. Een verhouding die terugkeert in de waarde van de 
geschenken in kwestie. Vermits het er om ging om het systeem achter 
deze praktijk bloot te leggen, werden slechts deze beneficianten weerhou
den die zich meer dan één maal in de gunsten van de stad mochten ver
heugen. Zoniet, zou een te grote groep accidentele eenmalige benefician
ten het beeld vertroebelen. Bij de stedelijke beneficianten moet de helft 
zich met amper 12 o/o van de waarde der geschenken tevreden stellen, om
gekeerd is er een kleine groep van 17 o/o der beneficianten die op 50 o/o van 
de totale waarde beslag legt. Combineert men de motieven waarmee de 
stad haar vrijgevigheid boekhoudkundig verantwoordde met de gegevens 
aangaande de status van de begunstigden, dan is ook hier de systematiek 
overduidelijk. Een nergens geëxpliciteerd maar in de praktijk aanwijsbaar ta
rief hield erg precies rekening met het politieke gewicht van de beneficiant, 
de betrokkenheid van de bestuurlijke elite bij de gevierde gebeurtenis 
(huwelijk, kloosterintrede), en met de loopbaan van de betrokkene in 
stadsdienst. 
Als geheel komt de praktijk om een niet onaardig deel van het stedelijk 
budget te besteden aan relatiegeschenken, over als een strategie gericht op 
de integratie van de verschillende bestanddelen van de stedelijke elite in 
het politieke lichaam van de stad. Het zijn immers de schepenen en de 
eveneens direct met de drie leden van de stad gelieerde trescriers die over 
de besteding van de geschenken beslissen. Vermits het regime der drie le
den een relatief recente uiting was van de wil tot pacificatie van interne te
genstellingen van sociaal-economische en politieke aard in Gent, dient het 
belang van dit instrument om de integratie van individuen in het politieke 
regime der drie leden te bevorderen, niet onderschat te worden. 

De tegenstelling met de beperkte omvang van de relatiegeschenken 
die de stad toeschoof naar vertegenwoordigers van de centrale overheid is 
frappant. Zowel de frequentie als de omvang van de geëngageerde som
men verbleken in vergelijking tot de geschenken voor intern gebruik. Dat 
de pogingen van de vorst om in de loop van de jaren '40 een eigen net
werk van partijgangers, onderbouwd door gelijkaardige relatiegeschenken, in 
Gent op te bouwen faalden wanneer het uiteindelijke doel diende gereali
zeerd te worden (de goedkeuring van de zoutgabene in januari 1477) houdt 

287 A. DERVILLE, Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage, essai sur les méca
nismes de décision dans l'état bourguignon, in: Revue du Nord, LVI, 1974, pp. 341-
364. 
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hier eveneens mee verband. Om zijn eigen netwerk op te dringen, diende 
de vorst het bestaande in de stad zelf uit te schakelen. Participeren aan dit 
scenario betekende voor een belangrijk deel van de stedelijke elite het op
geven van de interne pacificatie in de stad, een als te hoog ingeschatte 
prijs. 
Het belang van de praktijk om door regelmatige geschenken de loyauteit 
van de stedelijke elite te garanderen, blijkt eveneens -in negatieve zin
uit de afwezigheid van elke noemenswaardige contestatie. Zeker, in 1432 
leidde het ongenoegen met het financiële beleid tot ernstige onlusten -
gewezen overdeken Daneel van Zeveren, recordhouder inzake geschenken 
namens de stad, door de opgezweepte massa als "levereter" gekenmerkt, 
schoot er het leven bij in,- maar tot een blijvende aanpassing van de heer
sende gewoontes kwam het niet. Deze bleef eveneens uit na de tweede 
contestatiegolf, die in 1449-53, in de bredere context van de opstand tegen 
Filips de Goede, ook het probleem van het financieel gesjoemel door de 
heersende elite aan de orde stelde. De centrale overheid, zelf in de eerste 
plaats bekommerd om het zo vlug mogelijk binnenhalen van zoveel moge
lijk geld, greep de kans om een blijvende sanering in te voeren na de 
vrede van Gavere liggen. Tabel 13E leert hoe de uitgaven voor prosenten 
in de jaren na Gavere relatief vlug naar een normaal niveau toegroeiden, dat 
aan hun structureel belang beantwoordde. 

f. feesten en processies 
Sinds 1321 stuurde Gent een officiële delegatie naar de Onze-Lieve

Vrot.Jwprocessie die op 14 september in Doorik rondging288. De onkosten 
die daarbij gemaakt werden, kwamen in een apart hoofdstuk bij de uitgaven 
in de stadsrekeningen. De tweede jaarlijkse publieke manifestatie op stads
kosten was het auweet, de rondgang van de gewapende ambachten en de 
stedelijke elite op Vastenavond289. Ook deze uitgaven werden in een apart 
hoofdstuk ingeschreven. Samen vormen zij het leeuweaandeel van het on
derdeel "feesten en processies" van de bestuurlijke uitgaven, voor som
mige jaren aangevuld met uitzonderlijke uitgaven voor even exceptionele 
processies en met uitgaven voor het bescheiden driekoningenfeest op het 
schepenhuis290. . 

Grafiek 11 illustreert het verloop van deze uitgaven. 
De geleidelijke toename in absolute cijfers van deze uitgavengroep in 

de jaren '20 en '30 loopt parallel met een afname in relatief belang. Van een 
gemiddeld niveau van ca. 15% van de totale bestuurlijke uitgaven vallen ze 
terug op een niveau dat de 10% benadert. 

288 H. NOWE, De Gentenaars en de processie van Doornik, in : Oostvlaamsche 
Zanten, 18, 1943, p. 12. 

289 A. VAN WERVEKE, Het au weet, de groote parade van Half Vasten voor 
1540, in : BM.G.O.G., XV, 1907, pp. 254-267. 

290 L. LIEVEVROUW-COOPMAN, Dertienavond in het Gentsche, in : 
Oostvlaamsche Zanten, 17, 1942, pp. 150-151. 
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De uitzonderlijke piek tijdens het boekjaar 1439-40 wordt verklaard door 
de niet geringe uitgaven (56.967 d. gr. in totaal) voor het organiseren van 
een schuttersfeest291. Dit "schietspel" waaraan vertegenwoordigers uit de 
meeste Zuidnederlandse steden deelnamen, stond onder de hoge be
scherming van de hertog, die persoonlijk aanwezig was. Dergelijke gebeur
tenissen werden én door de vorst én door de stedelijke overheden als een 
beleidsinstrument gehanteerd. In het op 22 februari 1440 (n.s.) verleende 
hertogelijk octrooi stipt de hertog namelijk uitdrukkelijk aan : "over
merckende de voors. dinghen (i.c. het Gentse verzoek) en de groote aer
moede ende ghebrec dat ghemeene van onse voors. stede langhen tijt 
gheweest heeft ter aceasoene alzo wel van der oorloghen, dierten van leef
tochte, ende stierften als anderssins ende emmer omme hemlieden ter 
verblidene van de voors. grieve ende onderhoudene in goede payse ende 
eendrachticheden te gadre"292. Na de onrustige periode die op het beleg 
van Kales gevolgd was, waar bovenop nog een opflakkering van pestepi
demies en hoge graanprijzen kwamen, was enige afleiding vanuit het stand
punt van de machthebbers geboden. Indien men echter de uitgaven in 
1439-40 tot het normale peil herleidt door enkel met deze voor de Door
nikse processie en het auweet rekening te houden, komt men op 74.515 d. 
gr., een bedrag dat zonder moeite aansluit bij de omliggende jaren. 

Globaal vertonen de uitgaven voor feesten en processies een verloop 
dat sterk lijkt op dat van de totale bestuurlijke uitgaven. Enkel de terugval 
tijdens de jaren veertig blijkt meer uitgesproken, met het jaar 1449-50 als 
absoluut dieptepunt293. Vermoedelijk mag hierin een beleidsoptie onder
kend worden, die er op gericht is eerder deze uitgaven in te krimpen dan 
andere die als essentiëler worden beschouwd. Opmerkelijk is evenwel dat 
deze tijdens de hevigste jaren van de opstand tegen Filips de Goede op 
peil blijven. Ook voor het opstandige bewind blijven de manifestaties es
sentieel voor het veruiterlijken van de cohesie in de stad. Tijdens de fi
nancieel moeilijke jaren na de vrede van Gavere tekent zich wel een duide
lijke terugval af. Wanneer rond 1460 een zeker herstel zich aftekent, bereikt 
men echter amper de helft van het niveau dat tot ca. 1440 de regel scheen. 

Het grootste gedeelte van de uitgaven voor feesten en processies mag 
op rekening van de uitgaven voor de processie van Doornik geschreven 
worden, ca. 65 à 70 %. Van deze uitgaven worden op hun beurt ruim twee 
derden besteed aan kledij voor de schepenen en hoge ambtenaren. Zelfs 

291 SAG, reeks 400, nr. 15, f' 302 r0
• 

292 Uitgegeven in het overigens met voorbehoud te gebruiken J. MOULIN
COPPENS, De geschiedenis van het oude Sint-]orlsgtlde te Gent vanaf de vroegste 
tijden tot 1887, Gent, 1982, p. 85. Cf. eveneens F. DE PÇ>TIER, jaarboeken der 
Sint-jorisgilde van Gent, Gent, s.d., pp. 63-65. 

293 Hiervoor mag wellicht een politieke oorzaak gezocht worden: de spannin
gen tussen de hertog en Gent hadden er toe geleid dat onder vorstelijke druk de op 
15 augustus 1449 verkozen schepenbank op 10 maart 1450 uitzonderlijk door een 
nieuwe schepenbank vervangen werd, cf. V. FRIS, Histoire de Gand,Brussel, 1913, 
pp. 125-126. Dit impliceerde een geringere participatie aan de Doornikse processie 
wat de uitgaven tot een absoluut dieptepunt van 9.114 d. gr. bracht: SAG, reeks 400, 
nr. 17, f' 10 r0

• 

95 



diegenen onder de schepenen of ambtenaren die zelf niet aan de processie 
deelnamen, hadden recht op de daaraan verbonden kledij294. Wanneer de 
troebelen aan het einde van de vijftiende eeuw een verplaatsing naar 
Doornik tot een riskante onderneming maakten en men gedurende ver
schillende jaren van een effectieve deelname afzag, bleef men de uitgaven 
voor de kledij in de stadsrekeningen boeken. Zo maakt de rekening van 
1480 niet langer meer gewag van de processie maar van de "cleedinghe 
van Doornick". Ook op dit terrein zal men op de Carolijnse Concessie van 
1540 moeten wachten vooraleer een radicale ommekeer vast te stellen295. 

Wat het auweet betreft : ook hier maken de uitgaven die direct en op 
ondubbelzinnige wijze aan de aard van deze avondlijke optocht gebonden 
zijn (uitgaven voor kaarsen, toortsen, wieken, e.d.) een minderheid uit. 
Bijvoorbeeld de uitgaven voor het auweet uit 1402-03. Op 20.443 d. gr. die 
er i~ totaal mee gemoeid zijn, worden er in totaal 14.904 d. gr. (= 72,91 o/o) 
opgeslorpt door de extra toelage ("waecghelde") en de kledij' die de beide 
overdekens en hun knapen toegestopt krijgen296, Als men bedenkt dat de 
optocht in zijn samenstelling getrouw de interne machtsverhoudingen weer
spiegelt, dan vormt de omvang van wat voor de twee overdekens gespen
deerd wordt, een aanduiding te meer van hun verpletterend politiek ge
wicht. In die zin is het niet verwonderlijk dat de overheid het auweet steeds 
met enig argwaan bekeken heeft. Ook al neemt de baljuw als vertegen
woordiger van de vorst formeel aan de stoet deel297. 
In de steeds gemakkelijk ontvlambare Gentse sociale en politieke context 
werd het samenbrengen van de gewapende ambachten kennelijk niet als 
een risicoloze onderneming beschouwd. Zo houdt baljuw Dankaart van 
Ogierlande na het auweet van 1393 de kanselier, de raadsheren van de 
Raad van Vlaanderen en de souverein baljuw van het verloop op de hoogte: 
"pour donner a congnoistre Ie maniere du dit auweet"298. Dat Karel de 
Stoute de restrictie van 1468 aangrijpt om ook op dit vlak in de Gentse 
geplogenheden in te grijpen, ligt dan ook in de lijn van deze bekommernis 
van de overheid299. Tot een formele afschaffing komt het ook in dit geval 
pas in 1540. Karel V plaatst bij die gelegenheid het auweet betekenisvol op 
dezelfde hoogte als populaire processies en gewapende volksoplopen3°0. 
Slechts eenmaal vonden we in de stedelijke voorgeboden een beperkende 
maatregel m.b.t. het auweet terug. Op 20 maart 1419 wordt elke deelnemer 
aangemaand zich enkel met knechten die de toortsen dragen aan te bieden 
en verder stipuleert men dat het auweet geen aanleiding mag worden tot 

294 R. NOWE, art. clt., pp. 22-24. 
295 M. BOONE, Openbare diensten, pp. 100-101 en A. DU BOlS en L. DE 

RONDT, op. cit., p. 146 (artikel 12). 
296 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 60 V

0 
- 61 r0

• 

297 In 1430-31 en 1443-44 was de hertog kennelijk zelf te Gent op halfvasten 
en schouwde hij de stoet: SAG, reeks 400, nr. 14, F 191 v0 en nr. 16, F 16 r0

• 

298 ARA, Rk. 14.106, fO 228 r0 en V
0

• 

299 V. FRIS, La restrlction, p. 82. 
300 A. DU BOlS en L. DE RONDT, op. cit., p. 172. 
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het houden van als ongewenst ervaren bijeenkomsten301. Omgekeerd luidt 
het op 14 maart 1433 dat wie door zijn nering of wijk (voor de deelnemers 
uit het lid van de weverij) is aangeduid om aan het auweet deel te nemen, 
zich niet aan deze taak mag onttrekken302. 

In contrast daarmee staan de voorgeboden m.b.t. het verstoren van de 
openbare orde naar aanleiding van de jaarlijkse processie die men op 28 juni 
van Gent naar Sint-Lievens-Houtem in het Land van Aalst organizeerde, be
kend als de Sint-Lievensbedevaart303. Deze bedevaart die sinds de veer
tiende eeuw een kwalijke reputatie had omwille van de vele baldadigheden 
die haar vergezelden, lokte inderdaad een ernstiger poging tot repressie 
vanwege het stadsbestuur en de kerkelijke overheden uit304. Dit mag in 
zekere zin verwonderlijk heten. De manifestatie was namelijk erg populair, 
en had tot het ontstaan van drie broederschappen aanleiding gegeven305 
en venerabele religieuze instellingen als de Sint-BaafsabdÏ en het begijnhof 
van Ter Hooie waren bij het verloop ervan betrokken3 6. Toch heeft de 
stad op geen enkel ogenblik een poging ondernomen om een greep op 
het gebeuren te krijgen of om het te accapareren in een voor de stedelijke 
machthebbers gunstige zin. Door van bij de aanvang repressief op te tre
den, een houding die in de loop van de tweede helft van de 15de eeuw zal 
geïntensifieerd worden, stelt de Gentse stedelijke overheid zich overigens 

301 "Voert, dat hem elkerlijc so wie hij zij wel wachte parlement ofte gheruchte 
te makene omtrent thaweet", SAG, reeks 108, nr. 2, F 66 v0

• 

302 "Item, dat niement uut sinen gheselscepe en sceede die ghecoren es te · 
ghane met eeneghen neeringhen of wijken int aweet mede, maer daer blive gaende 
ende keerende, hij en hebbe redelicke noodsine, up de boete van lil lb. par.", ibi
dem, F 110 r0

• 

303 H. NOWE, Gentse voorgeboden op de St.-Lievensbedevaart, in: Miscellanea 
]. Gessler, deel 11, Deurne, ·1948, pp. 967-968. 

304 Vooral de terugkeer met de gebeenten van de heilige liep uit de hand. Het 
meest gekende incident is dit uit 1468 toen de terugkeer van de bedevaartgangers 
samenviel met de blijde intrede van Karel de Stoute. De reeds vaak geciteerde re
strictie die Karel kort nadien aan Gent oplegde is daar trouwens direct uit voortge
vloeid, cf. V. FRIS, art. cit., pp. 62-63. De sociaal kritische ingesteldbeid van de bede
vaartgangers blijkt uit het feit dat zij het als een eerste plicht beschouwden het huisje 
van de ontvangers van de weinig populaire cueillote met de grond gelijk te maken. 

305 J. GESSLER, De aloude bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem, in : 
Oostvlaamscbe Zanten, 16, 1941, p. 67 : het gilde van binnen, van buiten _en "der 
aalmoesen" (de laatste twee fusioneerden). 

306 De begijnen van ter Hooie waar de stoet, komende van de Sint- Baafsabdij, 
voorbij trekt alvorens door de Sint-Lievenspoort zich naar het Land van Aalst te be
geven, schenken telkenmale twee met rozen gevlechte hoeden "omme voor den 
sant ende int gheselscip van eiken gulde, te wetene van binnen ende van buten ee
nen boet in teekine van paeyse ende eendrachticheden ghedreghen te werdene". In 
ruil daarvoor stemt de stad er op 4 juli 1450 in toe dat het onbebouwde terrein voor 
het begijnhof braak zal blijven; cf. A.B.T.H., Charters, doos nr. 7. Afschrift in een 
stadscartularium: SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 63 v0

• Een dorsale notitie op de originele 
akte leert dat deze gewoonte als gevolg van de Karolijnse Concessie en de daarin 
vervatte afschaffing van de Sint-Lievensbedevaart en van de beide broederschappen, 
in een prozaïsche jaarlijkse betaling van 2 s. gr. aan de stad werd omgezet. 
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op dezelfde lijn als de meeste locale besturen307. Indien de Gentse 
machthebbers er dus toe bereid zijn gemiddeld 10 à 15 %van de bestuur
lijke uitgaven aan het financieren van optochten en processies te besteden, 
betekent dit geenszins dat zij de organisatie van alle op een populaire basis 
gestoelde manifestaties financieel willen steunen. Het zijn integendeel die 
manifestaties waarbij de interne machtsverhoudingen in de stad ritueel wor
den veruiterlijkt (het auweet), of waarbij zij naar buiten treden als officiële 
vertegenwoordigers van de stad (de processie van Doornik), die een be
voorrechte behandeling krijgen3°8. Gaat men dieper in op de concrete be
sted.ing van de gelden die hiermee gemoeid zijn, dan blijkt dat de politieke 
elite van de stad er eens te meer in slaagt het leeuweaandeel naar haar ei
gen leden toe te spelen. Zo houden beide overdekens, zowel aan het au
weet als aan de processie van Doornik, eens te meer een volledige set van 
ambtskledij over. 

g. aalmoezen 
De uitgaven met een uitgesproken sociale inslag "aelmoesen die ghe

daen sin den orden, hospitalen, fermerien ende andere personen", komen 
als dusdanig gebundeld in een hoofdstuk van de uitgaven in de stadsreke
ning voor. 

Grafiek 12 stelt hun verloop voor. 
De relatieve cijfers (tabel 4, kolom G) corrigeren het beeld van vrije val 

na 1440. In de jaren van de opstand tegen Filips de Goede bereiken de 
uitgaven voor aalmoezen opnieuw een topniveau (12,5 o/o) dat, eens de op
stand beëindigd, vrij bruusk naar de 8 o/o afdaalt. Vanaf 1451 was namelijk 
een uitgesproken radicaal bewind aan de macht dat niet alleen met de cen
trale staat in conflict lag, maar waarvan het wegsaneren van een aantal fi
nanciële mistoestanden een hoofdbekommernis was. De relatieve stijging 
van de uitgaven voor aalmoezen mag op rekening van een reële sociale 
bewogenheid bij de toenmalige machthebbers worden geschreven. Temeer 
daar de militaire uitgaven een dergelijke druk op de stadskas uitoefenden 
dat binnen het geheel van de bestuurlijke uitgaven herschikkingen zich op
drongen. Dat terzelfdertijd de uitgaven voor aalmoezen stegen, ondersteunt 
de geloofwaardigheid van de opstandige machthebbers. Nog in februari 
1452 stuurden ze aan de vorst een memorandum met daarin de resultaten 
van het onderzoek naar het beheer van de stad Gent gedurende de voor
bije vijftien-zestien jaren. Van de meeste overdekens en schepenen over 
wie belastende informatie aan het licht gekomen was, wordt aangestipt dat 
zij "hebben boven dien den aermen van der stede onthouden een ghedeel 
van haerlieder aelmoesene in wyne, in cleere ende berrynghen ende heb-

307 C. US en H. SOLY, Policing the early modem proletariat, 1450-1850, in : D. 
LEVINE (ed.), Proletarlantzatlon and family bistory, Orlando-London, 1984, p. 174. 

308 Ook voor de meeste Franse steden kan op een dergelijk verband gewezen 
worden : B. CHEVALIER, Les bonnes villes de France du XIVe au XVle siècle, 
Parijs, 1982, pp. 270-271. 
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ben dat onderlynghe ghedeelt"309. Ook al werden dergelijke beschuldigin
gen ongetwijfeld mee ingegeven door politieke antipathieën, ze zijn van 
een dergelijke aard dat ze ons dwingen op onze hoede te zijn bij het eva
lueren van het verloop van de uitgaven voor aalmoezen tijdens de aan de 
opstand voorafgaande periode. 

Traditioneel bestonden de uitgaven voor aalmoezen uit toelagen aan de 
bedelorden : Dominikanen, Augustijnen, Karmelieten, Franciscanen en 
Clarissen, verder uit betoelagingen met turf aan diverse stedelijke religieuze 
en caritatieve instellingen, en uit wijnbedelingen. Naast deze jaarlijks terug
kerende bestanddelen, kwamen er eveneens een aantal occasionele giften 
van kledij of baar geld aan particulieren voor. Zoals voor de veertiende 
eeuw vastgesteld310 nam de bedeling met wijn, viermaal per jaar (met 
Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis) ongeveer de helft van de be
stede middelen in beslag. Dit was eveneens het geval tijdens de eerste 
helft van de vijftiende eeuw. Het effect van deze bedelingen op de reële 
sociale noden kan uiteraard slechts van psychologische aard zijn geweest. 
Dat ze daarenboven gekoppeld waren aan het ritme van het kerkelijk jaar 
versterkt deze vaststelling. Kennelijk had men naast de caritatieve effecten 
ook de bedoeling de armen aan kerk en geloof te herinneren en terzelf
dertijd het zieleheil van de schenkers veilig te stellen. Dit laatste bleek no
dig. De bewoordingen waarin de restrictie van 1468 over de stedelijke aal
moezen handelt laten weinig twijfel bestaan over hoe het er in de praktijk 
moet aan toegegaan zijn. Karel de Stoute besluit namelijk dat er voortaan 
nog ten hoogste 80 lb. gr. per jaar (grosso modo zowat de helft van wat na 
Gavere gebruikelijk was) aan aalmoezen door de stad mag besteed worden. 
Dit onder strikte controle . Bedoeling is immers "pour mectre pis et oster 
les grandes et excessives mangeries que l'on pourroit faire sur les au
mosnes des vins, torbes et habis qui ont monté par cidevant annuellement 
a grandes sommes de deniers"311. 

Immers ook de turfbedelingen, die zowat een kwart van de totale 
waarde in beslag namen en die naar de diverse godshuizen en caritatieve 
instellingen geventileerd werden, verstevigden eerder de invloed van de 
ambachten op het stedelijk sociaal leven dan dat ze enig reëel effect op het 
armoedeprobleem uitoefenden312. 

Het ware echter te eenzijdig om alles te verklaren vanuit praktijken die 
het daglicht schuwden eerder dan uit een reële sociale bekommernis. Het 

309 V. FRIS, Dagboek van Gent, deel 1, pp. 291-292. 
310 W.P. BLOCKMANS en W. PREVENIER, Armoede in de Nederlanden van de 

14de tot het midden van de 16de eeuw : bronnen en problemen, in : T.v.G., 88, 
1975, pp. 520-521. 

311 V. FRIS, La restrictton, p. 81 , artikel 49. 
312 Reeds W.P. BLOCKMANS en W .. PREVENIER, art. ctt., p. 521 formuleerden 

enige reserves aangaande de effectiviteit van dit onderdeel van de stedelijke onder
steuning. Sindsdien verricht onderzoek heeft dit vermoeden bevestigd : A.M. DE 
VOCHT, Het Gentse antwoord op de armoede : de sociale instellingen van wevers en 
volders te Gent in de late middeleeuwen, in : Annalen van de Belgische Vereniging 
voor Hospttaalgeschiedenis, XIX, 1981, p. 32. 
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valt bijvoorbeeld op hoe de stijgende trend definitief lijkt in te zetten op 
zowat hetzelfde ogenblik als dat waarop het oudst gekende stedelijk voor
gebod inzake armensteun en bedelarij is tot stand gekomen, namelijk in 
1414313. Enige sociale bewogenheid, al was het maar om de sociale en po
litieke rust te bewaren, mag men bij de Gentse machthebbers hoe dan ook 
veronderstellen. Men vergete overigens ook niet dat dezelfde elite ook het 
dagelijkse bestuur uitmaakte van de sociale instellingen bij uitstek, de paro
chiale Heilige Geesttafels314. Het optreden van de stad was in het beste 
geval een door predikaties (via de steun van de bedelorden) en spectacu
laire wijnbedelingen gekenmerkte supplementaire manifestatie van sociale 
bijstand naast deze van andere, specifiek daartoe voorbestemde instanties. 

3. DE UITGA VEN VOOR OPENBARE WERKEN 

Een groot gedeelte van de vragen die het optreden van een mid
deleeuwse stad als bouwheer oproept en waarover de studie van J.-P. 
SOSSON over Brugge getuigenis aflegt315, kunnen in het geval van Gent 
niet gesteld worden. Wat ter beschikking staat, laat hoe dan ook een peiling 
toe naar het verloop van de totale uitgaven voor openbare werken, naar 
hun opdeling in werken die direct door de stad werden uitgevoerd (in regie) 
of daarentegen aan een private ondernemer waren uitbesteed (in taswerk) 
en naar de concentratie van uitbestede werken over de in stadsdienst op
tredende ondernemers, met alle mogelijke verwantschappen of bindingen 
met de politieke elite van de stad. 

De factoranalyse onderlijnde met betrekking tot deze uitgaven hun uit
gesproken geïsoleerde positie. Ten hoogste benaderden de profielen van 
enkele boekjaren (i.c. deze der vroege jaren twintig waarin de stad een sys
tematische bouwcampagne ondernam, de bouw van het nieuwe grote 
vleeshuis) de positie van de veranderlijke openbare werken. Met geen en
kele van de andere uitgaven of inkomsten bereikten de uitgaven voor 
openbare werken een duidelijk uitgesproken correlatie. 

De variatiecoëfficiënt van de uitgaven voor openbare werken (84,72 %) 
bevestigt deze vaststelling, voor het totaal van de gewone uitgaven be
draagt deze immers 26,93 %, voor de bestuurlijke uitgaven 26,95 %. Ook 
het grafisch verloop van deze uitgaven (grafiek 13) vertoont weinig gelij
kenis met de tot dusverre bekomen grafieken. Meest opvallend is de plotse 
stijging die in 1408 inzet om aan te houden tot 1428. Daarna lijken deze 
uitgaven zich te stabiliseren. Op basis van parellel onderzoek voor andere 
Vlaamse steden waarvoor de bronnensituatie gunstiger is, kan met betrek
king tot de evolutie van de twee voornaamste variabelen, namelijk de kost
prijs van de bouwmaterialen en van de arbeid, het volgende vooropgesteld 

313 M. BOONE, openbare diensten, p. 99. 
314 IDEM, Gent en de Bourgondische hertogen, passim (ter perse). 
315 J.P. SOSSON, Les travaux publics, pp. 11-15 : voor een overzicht van het 

belang van de studie van de openbare werken voor het inzicht in de laatmid
deleeuwse stedelijke economie. 
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worden. De prijzen voor bouwmaterialen, voornamelijk voor metaal en ste
nen die in de loop van de tweede helft van de veertiende eeuw een sterke 
hausse hebben gekend, stabiliseren zich gedurende de eerste helft van de 
vijftiende eeuw. Wat de lonen betreft : van hun opmerkelijke stabiliteit ge
durende de vijftiende eeuw kan zelfs een matigende invloed op eventuele 
prijsstijgingen van materialen verwacht worden316. 
De algemene wispelturigheid van uitgaven voor openbare werken die 
Sosson in comparatief verband vaststelde, waarbij de noodzaak van het 
ogenblik de determinerende factor is317, lijkt ook in het geval van Gent op 
te gaan en sluit nauw aan bij de resultaten van de factoranalyse. De opmer
kelijke hausse tussen 1408 en 1428 is dan ook uitsluitend op rekening te 
schrijven van de bouw van het nieuw groot vleeshuis en, aansluitend daarbij, 
van de nieuwe lakenhalle318. De bouwgeschiedenis van beide openbare 
gebouwen getuigt overigens van de kloof tussen de aspiraties van de stad 
en haar reële financiële mogelijkheden319. 
Een van de benaderingen die het schaarse Gentse materiaal toelaat bestaat 
in het onderzoek van welk aandeel van de uitgaven voor openbare werken 
naar werken ging die aan een privé-aannemer uitbesteed waren (de zoge
noemde taswerken). Deze zeer verspreide praktijk vertoont grote gelijkenis 
met de aanbesteding van de pachten van de indirecte belastingen320. 
Analoog aan het procent waarop de verhogers van de ingestelde prijs bij het 

· toekennen van de pachten der assizen recht hebben, honoreert de stad 

316 IDEM, A propos des "travaux publics" de Bruges, Bruxelles, Damme, Gand, 
Mons et Ypres aux XIVe et XVe siècles, in : 0. CHAPELOT et P. BENOIT (edd.), 
Pterre et métal dans Ie batiment au Moyen Age, Paris, 1985, pp. 108-110. Gent komt 
uitsluitend op basis van de veertiende-eeuwse stadsrekeningen aan bod. 

3.17 IDEM, A propos des "travaux publics" de quelques villes de Flandre aux 
XIVe et XVe siècles : impact budgêtaire, importance relative des investissements, 
technostructures, politiques êconomiques, in : Het openbaar initiatief van de gemeen
ten in Be/git!. Historische grondslagen (Ancien Régime). 11de internationaal collo
quium, Spa, 1-4 sept. 1982, Handelingen, s.l., [Gemeentekrediet, historische uitgaven 
in -8o, nr. 65], pp. 390- 391. 

318 Zie voor het grote vleeshuis : E. DE BUSSCHER, La grande boucherie à 
Gand. Reconstruction au XVe siècle, in : Annales de Ja société royale des beaux-arts 
et de littérature de Gand, VII, 1857-58, pp. 49-91 en R. DE HERDT, in B. 
BAILLIEUL en A. DUHAMEEUW, op. cit., (ter perse). Zoals steeds treft men heel wat 
citaten uit de bronnen en o.m. uit de stadsrekeningen aan inF. DE POTIER, Gent, 
deel 2, pp. 366-371. Het bouwen van beide gebouwen vindt men gesitueerd in de 
totale architectonische activiteit te Gent inF. VAN TYGHEM, Dominanten in de mid
deleeuwse stadskern, in: N. POULAIN (red.), Gent en architectuur. Trots, schande en 
herwaardering in een overzicht, Brugge, 1985, pp. 39-41. Ten onrechte beweert deze 
laatste auteur dat de stad haar deel in de bouwkosten van het vleeshuis (het ambacht 
van de vleeshouwers nam het andere deel voor haar rekening) met de opbrengst 
van het stapelrecht op het koren financierde. In feite waren de onkosten geassig
neerdop de opbrengst van de assizen op het koren : SAG, reeks 400, nr. 11, F 160 
vo. 

319 H. VAN WERVEKE, Gent. Schets van een sociale geschiedenis, Gent, 1947, 
pp. 62-63. 

320 J.-P. SOSSON, Les travaux publtcs, p. 167, noot 2 : verschaft overvloedige 
literatuurverwijzingen terzake. V oor de wijze waarop in Gent de verpachtingen werden 
toegewezen, zie: M. BOONE, Triomferend privé-initiatief, pp. 117-121. 
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elke geslaagde poging om de oorspronkelijk voorgestelde prijs van een 
taswerk naar beneden te halen321 . Eens het uit te voeren werk toegewe
zen, werd een contract opgesteld waarin o.a. de spreiding van de afbetalin
gen door de stad werd gepreciseerd. Uit een toevallig gedetailleerde post 
uit de stadsrekeningen blijkt dat de aannemer kapitaalkrachtig genoeg 
diende te zijn om de onkosten van materiaal e.d. voor te schieten, vermits 
de stad slechts in contractueel vastgelegde schijven terugbetaalde322. 
Contracten zelf bleven niet bewaard. Behoorden zij net als de gedetailleerde 
kladrekeningen van de openbare werken tot de verloren gegane boekhou
ding die aan de "klerk der werken" toevertrouwd was? Wel kennen wij een 
contract uit 1429 tussen de kerkmeesters van de Sint-Niklaaskerk en de 
metsermeesters Lievin Boone en Jan Coolins. Zowel de afbraakwerken als 
de nieuwbouw worden er heel gedetailleerd in beschreven, wie voor welke 
materialen zorgt, de kostprijs en de betalingsmodaliteiten323. Dergelijke 
contracten moet de stad ook afgesloten hebben. 

Uit de voor Brugge doorgevoerde analyse blijkt dat in de periode 1388-
1410, gekenmerkt door zeer belangrijke bouwcampagnes, minimum 9,5 % 
en maximum 71,5% van het budget voor openbare werken via de formule 
van het taswerk besteed werd. Het gemiddelde moet rond de 50 o/o ge
schommeld hebben324. 

In tabel16 gaan we na welk deel van de totale uitgaven voor openbare 
werken in Gent in de taswerk-formule werd uitbesteed, en tevens wat de 
totale uitgaven voorstelden, uitgedrukt in jaarlonen van een geschoold ar
beider (meester) ·in de bouwsector. 

Eén gelijkenis met Brugge dringt zich op. Ook in Gent schommelde het 
procentuele aandeel van de waarde van de in taswerk uitgegeven openbare 
werken, gaande van minimum 2,2 o/o in 1438-39 tot 57,72% in 1411-12. De 
verschillen met wat SOSSON voor Brugge vaststelde komen echter als es
sentiëler over. 

Te Gent stijgt het aandeel van in taswerk gegeven werken slechts 
tweemaal boven de 50 o/o, een gemiddelde van ca. 15 à 20 o/o lijkt de regel 
te zijn. Precies tijdens die jaren waarin de uitgaven voor openbare werken 
sterk stijgen -grosso modo de jaren 1415-1428- daalt het aandeel van de 
in taswerk gegeven werken. 

SOSSON is er in geslaagd aan te tonen dat de sterk uitgesproken span
ningen tussen de verschillende ondernemers aan wie de taswerken toever-

321 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 220 r0
• 

322 "Item so es besteedt jeghen Janne Van Der Donct een taschwerc van den 
temmerwercke an tbeelfroet ende de leveringhe van den hauten met datter toebe
hoort, omme de somroe van C ende X lb. gr., also de ghescriften van der selver 
vorwaerden ghemaect inhouden ende verclaeren, up wek taschwerc hem betaelt es 
binnen desen jare in minderinghen van sinen ghevallenen paymenten XXIX lb. gr.", 
SAG, reeks 400, nr. 11, fO 321 r0 (stadsrekening over 1411-12). 

323 Uitgegeven bij F. DE SMIDT, De kapel van de metselaarsnering in de Sint
Niklaaskerk te Gent, gewelftcbildering, Brussel, 1973, [V.K.A.S.K., jg. xxxv; nr. 261, 
pp. 16-17. 

324 J.P. SOSSON, op. cit., p. 171. 
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trouwd worden, kunnen teruggevoerd worden op hun individuele financiële 
draagkracht, en op hun bindingen met het milieu waarbinnen de politieke 
beslissingen genomen worden tot het laten uitvoeren van de werken. Meer 
bepaald het cumuleren . van het optreden als aannemer van taswerken met 
de functie van "stedemeester" (ambachtslieden uit de bouwsector die als 
technisch bevoegd personeel in dienst van de stad toezicht uitoefenen op 
de stedelijke openbare werken), of nog het fungeren als gezworene of als 
deken zijn hiervan symptomen325. 

We hebben het ter beschikking staande Gentse materiaal aan deze be
vindingen getoetst. Dit gebeurde door een kritische prosopografie aan te 
leggen van zowel alle aannemers die tijdens de jaren 1408-1460 in taswerk 
voor de stad werkten, als van de bestuurders der ambachten uit de bouw
sector en van de erfscheiders van de stad326. In een eerste benadering 
werd een frequentieverdeling van de aannemers per klasse, opgebouwd uit 
de waarde van de door hen geleverde taswerken, opgesteld. Dit leverde de 
in tabel 17 bijeengebrachte gegevens op. 

Men kan zich bezwaarlijk een extremere concentratie inbeelden: bijna 
de helft van de aannemers is amper goed voor een schamele 3,52% van 
de totale waarde van de in taswerk uitbestede openbare werken. 80 % van 
de aannemers slagen er nog maar in om samen 16,37% van deze waarde 
voor hun rekening te nemen, terwijl omgekeerd, een beperkte top van 
6,94% of 15 individuen 62,27% van de waarde van de werken monopoli
seert. Onderwerpt men deze topgroep aan een nadere beschouwing, dan 
leidt dit tot volgende vaststellingen. Wat de verdeling van deze vijftien over 
de onderscheiden ambachten betreft : naast 8 metselaars komen 3 timmer
lieden, 1 houtbreker, 1 vermoedelijke schaliedekker en 2 onbepaalde geval
len voor. Vermits in de sectoren metsel- en timmerwerk er hoe dan ook 
meer kans bestaat op het voorkomen van taswerk, wat ook voor Brugge 
vastgesteld werd, hoeft deze verdeling op zich geen verbazing te wek
ken327. 
Bekijken we het voorkomen van mandaten in de eed van het ambacht, dan 
blijkt dit in het geval van deze vijftien belangrijkste aannemers van taswer
ken een belangrijke factor te zijn om hun invloed te verklaren. Op de acht 
metselaars zijn er zes ooit gezworene of zelfs deken van hun ambacht ge
weest. De drie timmerlieden waren het alle drie, de enige houtbreker in het 
gezelschap bracht het tot deken, de schaliedekker niet en de twee onbe
kende gevallen evenmin. Ongeveer dezelfde verhoudingen treffen we aan 

325 Ibidem, pp. 189-201. 
326 Wat de bestuurders der ambachten en de erfscheiders betreft : deze 

prosopografie treft men, uitgebreid voor de gehele late middeleeuwen en met 
crossreferenties naar de eventuele politieke carrière van de betrokkenen aan in onze 
bijdrage aan B. BAILLIEUL en A. DUHAMEEUW, op. cit., (ter perse). Over de erf
scheeiders vindt men hierin ook alle beschikbare gegevens. De prosopografie van de 
aannemers der taswerken is voorhanden in M. BOONE, Gent en bet Bourgondische 
staatvonntngsproces ca. 1385 - ca. 1453. Een ftnanctl!le en soctaal-polttieke geschie
denis, RUGent, 1987 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), Band 4, pp. 178-211. 

327 J.-P. SOSSON, op. cit., p. 193. 
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bij de 203 overige aannemers. Op de in totaal 27 geïdentificeerde metse
laars zijn er 24 die ooit een bestuursfunctie als gezworene of deken waar
namen. Bij de timmerlieden is deze verhouding 39 op een totaal van 42, bij 
de houtbrekers zijn het er maar 17 op de 29 meer, bij de schilders 3 op de 
7. Schaliedekkers (9 in totaal), kelsiedemakers (6 in totaal), loodgieter, smid 
en molenaar (elk 1 geval) worden niet door een lid uit hun ambachtsbestuur 
vertegenwoordigd. 

Het cumuleren van volwaardige politieke mandaten in de schepenbank 
of als overdeken komt daarentegen beduidend minder voor. Ter verklaring 
dient hier herinnerd te worden aan het feit dat de zogenoemde zes nerin
gen "der plaetse" samen een gegarandeerde positie in elke schepenbank 
bekleedden328, zodat er hoe dan ook een vertegenwoordiger van de 
bouwsector voorhanden was om de belangen van die sector te verdedigen. 

We beschikken helaas niet over lijsten van weerbare mannen waaruit de 
onderlinge getalsterkte der ambachten zou kunnen worden afgeleid. Enkel 
voor de metselaars is er een bruikbare aanduiding. De in 1420 opgestarte 
lijst van ambachtsbestuurders en nieuw opgenomen leden vangt immers 
aan met de indrukwekkende opsomming van 239 vrije leden van het am
bacht (zowel meesters als knapen) die in 1420 ouder dan 20 jaar waren329. 
De 34 metselaars die wij onder de aannemers konden identificeren voor de 
gehele periode 1408-1455 steken hier wel erg schril tegen af. Een bewijs 
temeer dat slechts een kleine toplaag die én financieel zwaar genoeg door
woog én over een politieke springplank vanuit het ambachtsbestuur kon 
beschikken, bij machte was voor een toewijzing met een stedelijk taswerk 
in aanmerking te komen. 

Een laatste verband, dat eveneens aansluit bij wat SOSSON voor Brugge 
vaststelde, is dat het cumuleren van het ambt van erfscheider 
(stedemeester in Brugge) met het actief optreden als aannemer, o.a. van de 
stedelijke openbare werken, voor de betrokkene lucratieve perspectieven 
opende33°. 

Doorgaans houden de stedelijke erfscheiders aan hun optreden als aan
nemer van taswerken een vergoeding over, die als een welgekomen aan
vulling geldt bij wat zij ex officio als betoelaging van de stad ontvangen 
(zijnde 600 à 960 d. gr. per jaar). Gemiddeld bedraagt dit op jaarbasis mini.: 
mum een volledig jaarloon van een geschoold arbeider. Ook hier verbergt 
het gemiddelde echter belangrijke uitschieters. Deze worden gerealizeerd 
door de aannemers-erfscheiders die tijdens belangrijke bouwcampagnes van 
de stad actief waren. Als voorbeeld mag Wouter Martins gelden die van 1408 
tot 1413 nauw betrokken was bij de bouw van het nieuwe vleeshuis, waar-

328 Met de zes ambachten van "der plaetse", aldus genoemd omdat ze op de 
plaats voor het schepenhuis vergaderden, worden de ambachten der timmerlieden, 
metselaars, plaasteraars, ticheldekkers, zagers en stroodekkers bedoeld : V. FRIS, 
Dagboek van Gent, deel1, pp. 3-4. 

329 SAG, reeks 177, nr. 1, fO 34 V
0 

- 36 V
0

• 

330 Een volledige lijst van de erfscheiders die eveneens als aannemers van 
taswerken optraden in onze bijdrage aan B. BAILUEUL en A. DUHAMEEUW, op. cit., 
(ter perse). 

104 



voor hij ook als architect was aangezocht331. Kort daarna wist hij het even
eens te verkrijgen om met de bouw van een nieuwe monumentale 
Dendermondse poort belast te worden. Een zeldzame verwijzing naar dit 
taswerk achteraan de rekening over het boekjaar 1414-15 en dus niet op de 
boekhoudkundig normale plaats, leert dat Wouter Martins 44.045 d. gr. voor 
het metselwerk ontving332. Zijn collega erfscheider Daneel Van Zeveren 
streek krachtens dezelfde over.eenkomst 8.155 d. gr. op voor het timmer
werk. Deze bedragen vertegenwoordigen respectievelijk 18,74 en 3,47 
jaarlonen van een geschoold arbeider. Zoals reeds gesteld waren Martins en 
Van Zeveren in 1414 de twee stedelijke erfscheiders. Van Zeveren was bo
vendien het jaar voordien nog deken van de timmerlieden geweest en in 
1413 stedekiezer : hij was m.a.w. namens de stad formeel ingeschakeld bij 
de samenstelling van de schepenbank, die uiteindelijk over de boekhoud
kundig mysterieuze transactie van 1414 besliste333. Het verwondert dan 
ook niet dat op 9 september 1428 (kort na het overlijden van Wouter 
Martins !) een stedelijke ordonnantie de verkoop door de erfscheider van 
stedelijk bouwmateriaal, de levering van grondstoffen door dezelfden aan 
de stad, en uiteindelijk het toewijzen van taswerken aan erfscheiders for
meel verbiedt334. Zoals de dagelijkse praktijk van zowel voor als na 1418 
uitwijst, moet ook deze verbodsbepaling weinig effect hebben gehad. 

Zowel de reeds vaak aangehaalde ordonnantie van 22 december 1432 
(tot stand gekomen na de ernstige onlusten van de maand augustus waarin 
o.a. Daneet van Zeveren de dood vond !) als de restrictie van 1468 hebben 
het ook over de erfscheiders. Telkenmale worden maximumbedragen vast
gesteld die privé personen aan de erfscheiders verschuldigd zijn, wanneer 
deze laatsten op vraag van individuen zijn opgetreden om bijvoorbeeld de 
waarde van een gebouw te schatten of om als beëdigde landmeters bij 
conflicten over de afbakening van panden advies aan de schepenen te heb
ben verstrekt335. Dat het nodig is hiervoor maxima te bepalen, wijst op het 
voorkomen van misbruiken. 

331 V. VAN DER HAEGHEN, Martins, Gauthier, in : B.N., deel XIll, Brussel, 
1894-1895, kol. 904-906. 

332 "Ende hierboven hebben scepenen besteet te leveme ende te makene in 
taschwerke an meester Wouter Martijns de metselrie van der Denremontscher poer
ten omme IIC LXX lb. gr. Item, an meester Daneele Van Zeveme es besteet te le
veme ende te makene in taschwerke al temmerwerc ende ijzer dat der temmer
werke toebehoort om L lb. gr. ghelijc dat de vorwaerden inhouden ende verclaren, up 
welke taschwerke sij ontfaen hebben XII C ereenen tstic te XLIII s. gr., te wetene 
es meester Wouter Martijns C LXXX lil pont X s. V d. gr. Item meester Daneel van 
Zeveme XXXIII lb. XIX s. VII d. gr., de welke vors. XII C ereenen ontfaen zijn van 
mer Gheraerde Van Maldeghem ruddre, Janne Den Keyser ende sinen ghesellen". 
SAG, reeks 400, nr. 12, f' 53 r0

• 

333 Over zijn carrière : M. BOONE, Zeveren (Daneel Van), in : N.B. W., dl. 13, 
Brussel, 1989, (ter perse). 

334 De tekst van deze ordonnantie treft men in verschillende contemporaine 
stadscartularia aan : SAG, reeks 93, nr. 3, f' 51 r0 en reeks 93bis, nr. 1, F 198 r0

, en 
KB, Hs. 16700-16761, F 69 r0

• 

335 SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 79 r0 en V. FRIS, La restrlctton, p. 80, artikel 29. 
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De mogelijkheden om zich te verrijken waren derhalve vrij uitgebreid 
voor een erfscheider. Naast het persoonlijk optreden moet daarenboven 
ook nog gewezen worden op de mogelijkheden waar de geciteerde ordon
nanties uit 1418 op doelt, wanneer ze het over "heymelike" transacties 
heeft. Zo blijkt dat Hughe Goethals, deken van de metselaars in 1439 en 
schepen namens de kleine neringen het jaar nadien, een relatief bescheiden 
taswerk uitvoert in 1433, het jaar waarin meester Gheerolf Goethals erf
scheider is336. Een analoog verband kan gelegd worden tussen het erf
scheiderschap van meester Willem Dulaert tussen 1448 en 1451 en het op
treden als aannemer van taswerken door Pieter Dullaert in 1451, en daar
rond nog van Jan en Lauwereins Dullaert337. Eventuele familiale banden 
met vooraanstaande leden van de ambachten uit de bouwsector of met erf
scheiders kunnen derhalve de basis vormen van favoritisme bij het toewij
zen van de door de stad uitbestede openbare werken. 

Daarnaast kon eveneens met de verkoopprijs van bouwmaterialen en 
grondstoffen worden geknoeid. Een voorgebod van 25 mei 1417 heeft het 
in dit verband over "de groete fraeude ende zwaer bedriech dat langhe 
gheregneert heeft binnen der stede van Ghend in de stoffe die men ghe
costup}eert heeft te verhuerbuerne ende te verbeseghene in metsweer
kene, in deckene, daer mede de goede liede van der stede ghemeenlic 
groetelk bedroghen hebben ghesijn"338. Maximumprijzen, een formeel 
verbod aan aannemers om aan zichzelf te leveren (ook in taswerk) en het 
aanstellen van een controle-instantie zijn de voorziene remedies. Over het 
concrete optreden van deze controlecommissie bleef geen informatie be
waard. Wel is het opvallend hoe haar samenstelling scrupuleus de interne 
machtsverhoudingen in de stad respecteert. Naast een metselaar en een ti
cheldekker zetelen immers drie vertegenwoordigers, één uit elk der drie 
leden van de stad. Verder dient aangestipt dat het ogenblik waarop het 
voorgebod en de commissie het levenslicht zien niet toevallig samenvalt 
met de tijdspanne waarin de stad zelf belangrijke werven opent. 

Een zekere collusie tussen de elite van de ambachten uit de bouwsec
tor, de stedelijke erfscheiders en uiteindelijk de machthebbers die over het 
beleid inzake openbare werken beslissen, lijkt vast te staan. De enquête van 
1451-52 naar intern stedelijke malversaties bevestigt dit nogmaals. Tegen 
meerdere gewezen machthebbers worden dan immers klachten geformu
leerd, die op laakbare praktijken bij openbare werken teruggaan : het laten 
optrekken van een eigen huis met bouwmaterialen die voor de stadsvesten 
waren voorbestemd, het financieren van herstellingen aan privé-woningen 

336 Cf. noot 326 voor de prosopografie met de gegevens over Hughe 
Goethals. Meester Gheerolf Goethals was erfscheider van 1407 tot 1409 en ontving 
daarvoor jaarlijks 600 d. gr. van de stad : SAG, reeks 400, nr. 11, F 154 V

0
, 180 v0 en 

204 V
0

• 

337 Idem opmerking als voorgaande noot. Willem Dullaert ontving van 1448 tot 
1451 960 d. gr. per jaar namens de stad: SAG, reeks 400, nr. 16, F 449 r0 

; nr. 17, F 
54 r0

, 110 V
0 en 196 r0

• 

338 SAG, reeks 108, nr. 2, F 59 r0 en v0
• 
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op kosten van de stad, het ontvreemden en voor eigen rekening verkopen 
van bouwmateriaal dat de stad toebehoorde, enz.339. 

Dit alles steekt schril af tegen een ander kenmerk van het Gentse be
leid inzake openbare werken : de politiek om bepaalde uitgaven ten dele te 
verhalen op de directe belanghebbenden, de buurtbewoners. Zo kent de 
stad een tegemoetkoming van 2 lb. gr. toe aan "den ghebueren ten 
erommen Wale bij Hostkinsbrugghe, thulpen den weercke van eenen werre 
die zij hebben doen maken an dwatern340. Een andere keer wijst de stad 
aan aannemer Jan Coelins de herstelling aan de brug bij het hof van 
Herzele in taswerk toe voor de som van 23 lb. gr. "dies hebben de ghe
buert daer toe ghegheven de somme van 10 lb. gr., dus blijft der stede van 
den zeiven taswercke te betaelne 13 lb. gr. n341. Buurtschappen kunnen 
overigens autonoom een aannemer onder de arm nemen en hem bijvoor
beeld de aanleg van een brug in taswerk toevertrouwen. Zoals "de goede 
lieden van Sente Baefs ende erommen Essche" in 1454 met Gheeraard 
Vanden Dycke deden. Uit het akkoord tussen beide partijen op 24 decem
ber 1454 voor de schepenen geregistreerd, blijkt nergens een directe of 
indirecte tussenkomst van de stad bij wat dan toch als een aanleg van een 
openbare nutsvoorziening zou kunnen beschouwd worden342. 

Waren, om uiteindelijk tot een evaluatie van de totale uitgaven voor 
openbare werken te koinen, de middelen die Gent voor deze uitgavenpost 
kon vrij maken dan zo beperkt dat een· terugvallen op medefinanciering 
door directe belanghebbenden noodzakelijk was? De tabellen 12 en 16 le
veren elementen van het antwoord. Afgezien van de periode waarin presti
gieuze bouwprojecten als dat van het nieuwe vleeshuis en van de lakenhalle 
aan de orde van de dag waren, die de stad jaarlijks het equivalent van ca. 
150 jaarlonen van een geschoold arbeider kostten (met een uitschieter ten 
belope van 221,71 jaarlonen in 1421-22), blijven de uitgaven voor openbare 
werken eerder bescheiden. Na 1428 blijven ze zelfs onder de 80 jaarlonen. 
Daarmee situeren ze zich nog ruim boven het gemiddelde niveau van de 
vorstelijke investeringen in de Gentse bouwsector, uitgezonderd tijdens de 
twee intense bouwcampagnes van 1422-29 en 1441- 46. 

Vergeleken met de in lonen uitgedrukte Brugse en Damse budgetten 
voor openbare werken, blijkt dat Gent zowat het gemiddelde niveau van de 
Brugse uitgaven evenaart. Waarbij men zeker moet in herinnering brengen 
dat Gent hoe dan ook zowel wat oppervlakte als wat inwonersaantal betreft 
heel wat groter was dan Brugge. Dit laatste impliceert dat Gent heel wat 
meer nutsvoorzieningen, een grotere oppervlakte aan marktpleinen en ge
plaveide straten, een grotere omwalling, meer bruggen e.d. te onderhouden 
had. In deze context zowat hetzelfde bedrag aan openbare werken uitgeven 

339 V. FRIS, Dagboek van Gent, deel 1, pp. 132-134. 
340 SAG, reeks 400, nr. 16, fO 395 v0

• Hoskins-of Oskinsbrug: over Ottogracht 
aan Speldenstraat, momenteel verdwenen, cf. M. GYSSELING, Gent's o/(Jegste ge
schiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, Antwetpen, 1954, p. 65. 

341 SAG, reeks 400, nr. 16, fO 228 r0
• 

342 Uitgegeven in voetnoot bij Ch.-L. DIERICX, Mémotres sur les lots, les cou
tumes et les privilèges des Gantois, deel 1, Gent, 1817, p. 372. 
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betekent in feite een relatieve onderbesteding. Het verklaart wellicht mee 
de tendens om de directe belanghebbenden financieel aan bepaalde open
bare werken te laten participeren. Anderzijds moet men er zich voor hoe
den de impact van de Gentse uitgaven voor openbare werken op de eigen 
stadseconomie te minimaliseren. Men heeft vastgesteld dat de meeste 
bouwcampagnes van kathedralen tijdens de late middeleeuwen jaarlijks 
doorgaans 20 à 100 jaarlonen voorstellen, wat eveneens bescheiden mag 
genoemd worden, en dat daarvan bezwaarlijk een belangrijk effect op de 
werkgelegenheid kan zijn uitgegaan343. We zijn helaas slecht ingelicht over 
de getalsterkte van de ambachten uit de bouwsector. Zoals vermeld ken
nen we enkel het aantal vrije leden van het metselaarsambacht ouder dan 
20 jaar in 1420, namelijk 239. Naar analogie met de 14de eeuw mogen we 
aannemen dat zowel de timmerlieden als de houtbrekers talrijker waren344. 
Stelt men daartegenover de stedelijke uitgaven voor openbare werken die 
slechts uitzonderlijk gedurende één jaar meer dan 200 jaarlonen van een 
geschoolde (en dus het dubbele van een ongeschoolde) vertegenwoordi
gen, en in gemiddelde jaren op zowat een derde van dit niveau terugvallen, 
dan kan moeilijk sprake zijn van een gunstig effect uitgaande van de ste
delijke investeringen op de gehele Gentse bouwsector. De greep die de 
ambachtelijke elites van dekens en gezworenen op de taswerken heeft we
ten te verkrijgen, wordt aldus eens te meer onthullend voor het feit dat de 
stedelijke uitgaven uiteindelijk aan een heel beperkt deel van de stadsge
meenschap ten goede komen. Wat onze bevindingen n.a.v. de analyse van 
de bestuurlijke uitgaven confirmeert. 

4. DE MILITAIRE UITGA VEN 

Het zal wellicht verwondering wekken dat na de uitgebreide bespreking 
van de militaire uitgaven waartoe de vorstelijke politiek Gent verplicht had, 
er opnieuw militaire uitgaven ter sprake komen. Er is echter dit fundamen
tele onderscheid aan te stippen. De militaire uitgaven waarmee de stad zich 
tengevolge van de vorstelijke politiek geconfronteerd zag, blijven een bui
tengewoon karakter dragen. De hier besproken militaire uitgaven kunnen 
als gewone uitgaven bestempeld worden. Ze dienen immers voor het op 
peil houden, in vredestijd, van de stedelijke militaire slagkracht : aankopen 
van materiaal, uitbreiding van het artilleriepark, e.d. Ze komen zeer onre
gelmatig voor en blijven doorgaans een bescheiden omvang behouden (zie 
tabel 13). Men mag redelijkerwijs aannemen dat ze daarenboven voor het 
grootste gedeelte besteed werden aan bestellingen in de stad zelf, al zal 

343 W. BRUI.EZ, op. ctt., pp. 76-77. 
344 Op basis van de lijsten van weerbare mannen uit 1356/57, uitgegeven bij A. 

en H. VAN WERVEKE, De Gentse stads- en baljuwsrekeningen (1351-1364), pp. 288-
290 en 296-297. 

timmerlieden 
houtbrekers 
metselaars 
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uitgerekend hun bescheiden karakter verhinderen dat daarvan een bedui
dend effect op de economische bedrijvigheid zal zijn uitgegaan. Toch kan 
men het al dan niet voorkomen van deze uitgaven niet volledig aan het 
toeval toeschrijven. Hun verloop weerspiegelt immers de tanende succes
kurve van de stedelijke milities tijdens de Bourgondische periode. Militaire 
onbetrouwbaarheid en hun tactisch achterhaald zijn, noopten er de hertogen 
toe steeds minder beroep te doen op de directe militaire bijstand vanwege 
hun Vlaamse onderdanen345. Enkel de militaire onrustige regering van Jan 
zonder Vrees en het begin van de regering van diens zoon kenmerken zich 
door regelmatige militaire uitgaven, evenals de militair bewogen periode 
rond 1436 (het beleg van Kales). 

Zoals men kan verwachten kennen deze uitgaven, die van 1437 tot 
1451 volledig achterwege blijven, nog een laatste opflakkering tijdens de 
Gentse opstand tegen Filips de Goede, om daarna tot een nietszeggend ni
veau te verschrompelen. 

• • 

BESLUIT DEEL 2 

Bij het afsluiten van dit deel over de uitgaven van de stad Gent, willen 
wij nogmaals benadrukken hoe de vorstelijke heffingen op de stedelijke 
middelen de stuwende motor geweest zijn die het stedelijk financieel beleid 
van buitenaf beïnvloed en op termijn zelfs grondig omgeschakeld hebben. 
Het financiële leven van de stad leek immers aan het einde van de veer
tiende eeuw in een plooi gevallen te zijn, analoog aan de politieke organisa
tie van de drie leden, waardoor episodes van interne stedelijke contestatie 
van het financieel-politiek beleid, zoals in 1432, relatief gemakkelijk konden 
gladgestreken worden. 

Daarentegen stond een groeiende vorstelijke macht die reeds kort na 
de Bourgondische machtsovername het verwerven van vaste inkomsten uit 
de Vlaamse stedelijke economieën, iets waarin de voorgangers uit het huis 
van Dampierre nooit geslaagd waren, als te bereiken objectief had voorop
gesteld. Eens de vorst bevrijd was van zijn poÜtieke en militaire verplichtin
gen in Frankrijk en de volle aandacht naar de uitbouw van het staatsgezag 
in het eigen Bourgondisch staatscomplex kan uitgaan, duikt · dit -oude-ver
langen opnieuw op. Het politieke belang van Gent en het historisch besef 
dat daar de gevoeligheden het scherpst waren, en dat na de Gentse in
stemming de rest van het graafschap gedwee zou volgen, leidden tot het 
verwoorden van diezelfde wens tijdens de dramatische zitting van de 
Gentse collatie in januari 1447. De daaropvolgende Gentse weigeJ;'ing en het 
open conflict resulteerden evenwel niet in het installeren van een vaste 
vorstelijke heffing op de stedelijke inkomsten. Men vergisse zich echter 

345 W.P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, p. 441. 
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niet over de impact van wat gebeurde. De massale renteverkoop waartoe 
Gent verplicht werd en de fel opgevoerde indirecte belastingen brachten de 
Gentse stadsfinanciën evenzeer in een financiële kringloop waarvan de 
schatkist van de centrale staat het eindstation was, als dat het geval ware 
geweest na de invoering van een zoutgabelle. Immers ook de géwone ste
delijke uitgaven, en in het bijzonder de bestuurlijke uitgaven vertonen na 
Gavere een aanpassing die een duidelijke verschuiving van bestedingsmo
gelijkheden verraadt. 

Voordien waren deze uitgaven doorgaans het beleidsinstrument geweest 
waarmee de politieke en sociale oligarchie die de politieke inrichting in drie 
leden had voortgebracht, haar eigen macht bestendigde. 

Gaat men immers na welke sociale groepen bij de bestedingen van de 
stedelijke middelen het meest baat hebben, dan vallen een aantal praktijken 
op die er ons zouden kunnen toe brengen het woord "beleid" voor het fi
nancieel optreden van de Gentse elite als een eufemisme van de hand te 
wijzen. De algemene indruk die overblijft is namelijk dat een relatief be
perkte elite zich schaamteloos op kosten van de gemeenschap, die zij ge
acht wordt te besturen, weet te verrijken. Zowat alle uitgaven, hoe ver
scheiden van aard ook, draaien uiteindelijk uit op het toestoppen van ver
goedingen in baar geld of in natura, kledij voorop, aan steeds dezelfde be
perkte groep. Gaat men bij wijze van voorbeeld voor de top van het Gentse 
politieke bestel, de overdekens, na waarop zij jaarlijks uit hoofde van hun 
mandaat recht hebben dan bekomt men volgende indrukwekkende op
somming. De vergoedingen voor kledij en het jaarlijks pensioen behoren 
tot de grootste die men in Gent uitkeert. Voor Gavere schommelen ze rond 
de tegenwaarde van ca. 2,5 jaarlonen van een geschoold arbeider. Bij even
tuele deelname aan de gezantschappen van de stad ontvingen zij de belan
grijkste vergoedingen, bij een huwelijk of een andere blijde gebeurtenis in 
hun familie behoorden de prosenten tot de hoogste kategorie die de stad 
uitbetaalde. Viel er tijdens hun mandaat niets te vieren, dan werden de pro
senten "uit hoofsheid" toegekend. De processie van Doornik was eens te 
meer een jaarlijks terugkerende gelegenheid voor het toekennen van een 
volledige ambtskledij en een aangepaste verplaatsingsvergoeding, of de be
trokkene zelf aan deze manifestatie deelnam of niet. De participatie aan het 
auweet op halfvasten leidde op haar beurt tot het toekennen van ... kledij 
en een toelage. In alle openheid ook nog aalmoezen ontvangen zat er we
liswaar niet meer in, maar er zijn genoeg aanduidingen om te veronderstel
len dat de malversaties die het beheer van de daarvoor bestemde gelden 
gekenmerkt hebben, niet zonder medeweten van de overdekens zullen 
plaatsgegrepen hebben. De overdekens zijn uiteraard de meest in het oog 
springende leden van dit zichzelf verrijkende genootschap. Doch ook alle 
belangrijke schepenen en de top van de administratie mogen hiertoe gere
kend worden. Rond deze kern van publiek optredende figuren cirkelen 
uiteraard de satellieten van familieleden die als leveranciers, aannemers van 
openbare werken of pachters van indirecte belastingen actief zijn. 
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Naast de omvang van deze geldelijke voordelen is echter vooral het feit 
opvallend dat in een stad met een stevige reputatie van scherpe sociale 
strijd dergelijke in het oog springende praktijken zich zo lang hebben weten 
in stand te houden. Even opmerkelijk is dat, wanneer het dan al tot contes
tatie kwam, deze niet uitging en zelfs geen steun ontving van de tegenspe
ler bij uitstek van de Gentse particularistische elite, namelijk de vorst. Zowel 
de stedelijke ordonnantie van 22 december 1432, als de enquête naar fi
nanciële en juridische malversaties van 1451- 52, kwamen tot stand na de 
gewelddadige actie van eigen Gentse malcontenten. 

Het duidelijk onvermogen van zowel de centrale als de stedelijke over
heden om definitief een oplossing voor het slechte beheer van de stede
lijke financiën te bedenken, kan aan een wederzijdse structurele zwakheid 
toegeschreven worden. Immers noch episodes van stedelijke contestatie 
gecombineerd met een neutrale houding van de overheid (1432), noch 
contestatie in combinatie met een negatieve houding van de vorst (1452), 
noch contestatie in combinatie met een positieve vorstelijke ingesteldbeid 
(1468) leverden fundamentele oplossingen voor het probleem op. 

Van een centrale staat waarvan de vertegenwoordigers zelf om de ha
verklap vervielen in praktijken die als corruptie en makelaardij kunnen be
schouwd worden, konden bezwaarlijk impulsen voor een doorzichtig en 
rechtvaardig beheer op locaal niveau verwacht worden. Aan de kant van de 
stad hoeft de balans van de "oude democratieën der Nederlanden" nog 
nauwelijks opgemaakt. Het vervangen in de meeste steden van de 
Zuidelijke Nederlanden in de loop van de veertiende eeuw van het belang 
van juiste afkomst als vereiste voor een politieke carrière door het de facto 
overwicht van de rijkdom en de sociaal-economische macht, heeft de cor
ruptie en het klassebewind niet geëlimineerd. Spijt herhaalde opstanden 
keerde de politieke macht bijna automatisch terug naar een beperkte groep 
kapitaalkrachtigen, die hem gebruikte om, o.a. door het onrechtmatig aan
wenden van de door hen te besteden middelen, diezelfde macht te be
stendigen. Ook in Gent waar uitzonderlijk een grotere doorstroming van po
litiek personeel voorzien was door de bezoldiging van de schepenambten, 
mondde de politieke organisatie uit in praktijken die kenmerkend waren 
voor de steden waar deze ambten onbezoldigd bleven. De mate waarin een 
beperkte groep aan de top er in slaagde op verschillende niveaus van de 
besluitvormng haar greep te vestigen was bijzonder groot. Een feit waar de 
traditionele visie op het zogenoemde democratiseringsproces van de late 
middeleeuwen, gedragen door de massa van georganiseerde stedelijke 
handenarbeiders, te weinig aandacht heeft aan besteed. 
Naast de institutionele realiteit die in een verzekerde vertegenwoordiging 
van de verschillende ambachten voorziet, staat immers de concrete sociaal
politieke realiteit die ook binnen dit systeem een eigen oligarchie in het le
ven roept. Dit politieke systeem berustte uiteindelijk op een compromis 
tussen verschillende sociale groepen, eindpunt van enkele decennia van bit
tere sociale conflicten. Dit compromis in vraag stellen, betekende terugke
ren naar een de facto toestand van burgeroorlog. Zolang de financiering van 
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de drie leden echter kon aan de gang gehouden worden, slaagde het sys
teem erin zich zelf zonder al te veel moeite te bestendigen. Crises en in
terne opstoten als deze van 1432 werden zonder al te veel moeite gladge
streken. Het eenzijdig opheffen van de drie leden en hun greep op het 
stadsbestuur in 1453 viel echter chronologisch samen met het inschakelen 
van de stedelijke financiën via de georganiseerde massale rentenverkoop 
en de fel opgedreven indirecte belastingen in het vorstelijk financieel ra
derwerk. 

In wat volgt zal dan ook een vanuit dezelfde sociaal- politieke vraagstel
ling georiënteerde benadering van de manier waarop de stad Gent haar in
komsten vergaarde aangewezen zijn. Eens deze achter de rug zal een vol
ledige appreciatie van het financiële beleid van de stedelijke elite mogelijk 
worden. 
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DEEL 3: DE ON1VANGSTEN 

INLEIDING : DE TOTALE INKOMSTEN : 
VERLOOP EN SAMENSTELLING 

Uit het onderzoek naar de uitgaven is gebleken dat te Gent, alvast tot 
aan de opstand tegen Filips de Goede, ruimte en financiële middelen aan
wezig waren om een uitgavenpolitiek te voeren die met de belangen van 
de stedelijke elite in overeenstemming gebracht was. Het ligt voor de hand 
na te gaan of dezelfde beleidsopties aan de basis van het vergaren van de 
stedelijke inkomsten gelegen hebben ? 

Vooraleer het globale verloop van de stedelijke inkomsten te bespre
ken, lijkt het nuttig kort de voornaamste relaties, die uit de factoranalyse 
naar voor kwamen, in herinnering te brengen. Met betrekking tot de totale 
ontvangsten kon vastgesteld worden dat zij samen met de totale uitgaven 
naar het centrum van het assenkruis tenderen. Dit kan op een evenwicht
zoekende tendens wijzen. Belangrijk is verder dat de totale uitgaven en de 
inkomsten uit indirecte belastingen of ongelden als enige onder de verschil
lende categorieën inkomsten een verwant profiel vertonen. Een aanwijzing 
voor een gepriviligeerde positie van de inkomsten uit indirecte belastingen 
als manipuleerbare inkomstencategorie bij uitstek ? Aan de uiteinden van 
het assenkruis vallen twee vaststellingen te maken. Enerzijds de verwant
schap tussen de profielen van de buitengewone uitgaven voor de vorst en 
van de buitengewone ontvangsten, samen met de profielen over de boek
jaren 1454-1456. Een aanduiding dat ook op het vlak van de (buiten
gewone) ontvangsten de periode na Gavere een breekpunt heeft gevormd. 
Anderzijds is er de excentrische positie van de ontvangsten uit de 
rechtelijke macht van de magistraat, een categorie die slechts heel zwak 
met de homogene cluster van diverse bestuurlijke uitgaven is te realiseren. 

Helemaal verwant aan de profielen van deze laatste groep zijn de ont
vangsten uit de issuebelasting en de ontvangsten uit het stedelijk domein. 
Chronologisch lijken deze laatste uitsluitend voor de aan Gavere vooraf
gaande periode belangrijk te zijn. Hun invloed op de totale inkomsten en 
uitgaven is opvallend gering in vergelijking tot deze van de ontvangsten uit 
de indirecte belastingen. 

De variatiecoëfficiënten bevestigen deze indruk : 170,95 %voor de to
tale ontvangsten, een koortsigheid die vooral door de buitengewone ont
vangsten (425 %) wordt geprovoceerd. Van een stabiele aard zijn daarente
gen de coëfficiënten voor de ontvangsten uit het domein (16,32 %), uit is
sue (51,52 %) en in mindere mate uit de ongelden (75,28 %). 

In tabel 18 werd een overzicht van de voornaamste bestanddelen van 
de stedelijke inkomsten en van hun onderling belang samengebracht. In 
tegenstelling tot wat voor de uitgaven het geval was, werden de diverse 
boekhoudkundige posten niet in een nieuwe volgorde gegoten. In navol-
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ging van H. VAN WERVEKE346 opteerden we in het geval van de ont
vangsten voor het aanhouden van een indeling die erg nauw aanleunt bij 
deze van de bron en bij de juridische oorsprong van de diverse inkomens
categorieën. 

Grafiek 14 illustreert het verloop van de totale ontvangsten. Het meest 
tot de verbeelding spreekt ongetwijfeld de exponentiële stijging waarvan in 
de jaren volgend op de vrede van Gavere sprake is. Van 542.827 d. gr. in 
1452-53 naar 4.310.320 d. gr. in 1453-54 en zelfs naar 15.430.049 d. gr. in 
1454-55. Dit laatste getal is uitzonderlijk hoog een vormt bij de huidige 
stand van onderzoek het absolute rekord voor de late middeleeuwen347. 
Ca. 1460 is er sprake van een stabilisatie op een niveau van 2.000.000 d. 
gr.~ grosso modo zowat het dubbele van wat vóórGaverede norm schijnt 
geweest te zijn. 

De confrontatie met de gelijkaardige grafiek m.b.t. de totale uitgaven 
(grafiek 2), bevestigt de op basis van de factoranalyse gesuggereerde 
nauwe relatie tussen de totale uitgaven en inkomsten. Beide kennen een 
sterk gelijklopend verloop. Ze wijzen op het fundamentele breekpunt dat 
de fmanciële gevolgen van de vrede van Gavere betekenen en leggen een 
duidelijke structurele omwenteling in de Gentse stadsfinanciën bloot. De 
vergelijking van het verloop van het relatieve belang van de vier hoofdca
tegorieën die samen de totale ontvangsten vormen, maakt dit duidelijk (zie 
tabel 18). 

Het relatieve belang van de inkomsten uit de openbare macht van de 
magistraat dient, op enkele spectaculaire uitschieters na, niet overdreven te 
worden. Door de band schommelt dit onderdeel immers tussen de 5 à 10 % 
van de totale inkomsten. Het in elkaar zakken van deze inkomstenbron in 
de jaren na Gavere blijkt vooral in de %ten overstaan van de totale ont
vangsten. In absolute cijfers handhaven deze inkomsten zich nog enigszins, 
ofschoon op een uitgesproken lager niveau dan dat in de jaren vóór Gavere 
het geval was. De excentrische positie die deze inkomsten in de diverse 
factoranalyses innamen, wordt bevestigd. 

De inkomsten uit het stedelijk domein staan hiermee in een duidelijk 
contrast. In procenten stelt men immers een erg geleidelijke afkalving vast, 
die de indruk geeft zich op het niveau van 8 à 10% van de totale ontvang
sten te zullen stabiliseren, waarbij de periode volgend op de vrede van 
Gavere voor een spectaculaire terugval zorgt. Opmerkelijk is dat in absolute 
cijfers de inkomsten uit het stedelijk domein een uitgesproken stabiliteit 
vertonen. 

Het in procenten uitgedrukte verloop van de ontvangsten uit belastin
gen en van de buitengewone ontvangsten is voorlopig belangrijker. De in
komsten uit belastingen, voor het leeuweaandeel bepaald door de opbreng-

346 H. VAN WERVEKE, De Gentscbe stadsfinancllm, pp. 162-163. 
347 M. BOONE, Openbare diensten, pp. 108-109: de stabilisatie op het hoge 

niveau van 2.000.000 d. gr. jaarlijkse inkomsten lijkt tot aan 1477 aangehouden te 
hebben. Eens de centrale staat haar politieke en fmanciële greep op de stad moet 
lossen, dalen de inkomsten opnieuw naar het niveau dat voor Gavere de regel was. 

114 



sten van de indirecte belastingen, nemen gemiddeld ca. 70 à 80 % van de 
totale inkomsten voor hun rekening. De vaststelling dat de evenzeer spec
taculaire terugval in % na Gavere samenvalt met de hoogste inkomsten in 
absolute cijfers, telWijl op hetzelfde ogenblik de buitengewone inkomsten 
hun absoluut hoogtepunt kennen, zegt veel over de verhoogde fiscale druk 
waaraan de koopkracht van de Gentse bevolking in de jaren na Gavere 
blootgesteld werd. De exponentieel toegenomen buitengewone inkomsten, 
zo goed als volledig op rekening van de renteverkoop te schrijven, drukken 
op hun beurt eveneens heel zwaar op de stedelijke economie. 

Deze ruwe benadering van het verloop van de totale stedelijke inkom
sten en van het onderling belang van de bestanddelen van deze inkomsten, 
bevestigt de overheersende indruk die we van de analyse van de stedelijke 
uitgaven overhielden. De verhoogde indirecte fiscaliteit, samen met de voor 
het eerst aan Gent opgelegde renteverkopen, zijn allebei onthullend voor 
de financiële aspecten van het Bourgondische staatsvormingsproces. Dit had 
in zijn strijd tegen het Gentse particularisme in Gavere meer dan een louter 
militaire of politieke oveiWinning geboekt. In de hiernavolgende analyse 
van bestanddelen van de stedelijke inkomsten, zal dan ook in de eerste 
plaats worden ingegaan op de numeriek en procentueel belangrijkste com
ponent, de inkomsten uit belastingen. Nadien komen de buitengewone 
ontvangsten aan bod. Hun complementariteit met de indirecte fiscaliteit in
zake de stedelijke reactie op de vorstelijke heffingen wettigt deze aanslui
tende behandeling volkomen. 

Vervolgens zal het stedelijk domein en de inkomsten die dit voor de 
stadskas oplevert, besproken worden. 

De op het eerste gezicht minder fundamentele inkomsten uit de open
bare macht van de magistraat zullen dit overzicht van de stedelijke ont
vangsten afsluiten. 
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HOOFDSTUK 1 : INKOMSTEN UIT BELASTINGEN 

In navolging van H. VAN WERVEKE onderscheiden we vier groepen in
komsten uit belastingen : de inkomsten uit directe belastingen of tallta, de 
issuen, de belasting op de geldhandelaars en tenslotte de belangrijke in
komsten uit indirecte belastingen348. 

1. DE INKOMSTEN UIT DIRECTE BELASTINGEN (TAWA). 

Tot het einde van de 13de eeuw overheerste een vorm van hoofde
lijke, direct op het vermogen rustende, belasting in de meeste steden van 
West-Europa. Bij de aanvang van de veertiende eeuw verdwijnt ze in een 
aantal streken, waaronder Vlaanderen, om definitief plaats te ruimen voor de 
inkomsten uit indirecte belastingen. Voor de 14de eeuw meent VAN 
WERVEKE slechts uitzonderlijk een herleving van wat de tallta ooit moet 
geweest zijn ter herkennen, namelijk tijdens de financieel moeilijke jaren 
volgend op de moord op Jacob van Artevelde349. Tijdens de 15de eeuw 
heeft de erg benarde financiële en economische situatie waarin de stad aan 
het einde van de burgeroorlog tegen Maximiliaan van Oostenrijk was terecht 
gekomen, aanleiding gegeven tot het innen van directe belastingen350. 
Tijdens de hier behandelde periode zijn twee ogenblikken aan te wijzen 
waarop van een herleving van de tallta sprake zou kunnen zijn. We denken 
in de eerste plaats aan de in de loop van het boekjaar 1436-37 georgani
seerde lening waarbij de drie leden van de stad financieel bijdragen tot het 
verlichten van de aanzienlijke last waaronder de stad geJ:mkt ging na de 
veldtocht naar Kales. Deze operatie dient echter eerder bij de buitengewone 
ontvangsten dan bij de inkomsten uit belastingen ondergebracht te worden. 
De geleende bedragen weerspiegelen immers in de eerste plaats de interne 
politieke doseringen die binnen de stad gangbaar waren en pas in onderge
schikte mate de financiële draagkracht van de concrete betalers-leners351. 
Nochtans is deze laatste eigenschap essentieel voor een tallta. 

Het tweede moment waarop van een tallta sprake kan zijn, doet zich 
voor tijdens de militaire faze van de opstand tegen Filips de Goede. 
Uitzonderijk bleef voor het boekjaar 1451-52 de oorlogscomptabiliteit be
waard. Ze werd achteraan bij de lopende stadsrekening ingebonden. Een 
van de diverse inkomstenbronnen die in het kader daarvan werd aange
boord, vormt een "taxacie van den huusen" per parochie. Over de aard van 
deze taxatie, de eventuele aanslagvoet en de conci-ete inningswijze deelt de 
rekening verder niets mee. Ze beperkt zich tot de opsomming van de ont-

348 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 163 en 190 e.v. 
349 Ibidem, pp. 192-194. 
350 Een overzicht hiervan bij M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, 

Immobtltimmarkt, ftscaltteit, pp. 94-97. . 
351 Een bespreking en uitgave van deze lening bij M. BOONE, De Gentse 

lening van 1436, pp. 89-99. 
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vangers en van de door hen gecollecteerde sommen per parochie352. De 
afwezigheid van elke verdere aanduiding met betrekking tot deze heffing 
en haar relatief bescheiden opbrengst (35.051 d. gr.) in vergelijking met de 
andere buitengewone inkomsten die door het opstandig bewind werden bij 
elkaar gebracht, doen ons dan ook aarzelen om in deze episode een herle
ving van de tallta te herkennen353. Wellicht moet men eerder denken aan 
een poging naast andere om enkele fel begeerde geldelijke middelen bin
nen te rijven. 

Blijft de intrigerende vraag waarom de omstandigheden die zich te Gent 
na Gavere voordeden en die vanuit meerdere standpunten met de situatie 
na Cadzand (1492) vergelijkbaar zijn, niet tot eenzelfde fiscale politiek heb
ben aanleiding gegeven? Waarom met andere woorden een duidelijke ne
derlaag tegen de centrale staat de ene keer wel (Cadzand) de ander keer 
niet (Gavere) leidde tot het opnieuw van stal halen van de directe belastin
gen ? Het antwoord moet o.i. in de voor elke episode duidelijk onderschei
den houding van de centrale overheid gezocht worden. Na Cadzand over
heerst de indruk dat de dienstdoende stadhouder- generaal, Albrecht van 
Saksen, in de eerste plaats bekommerd was om het bij elkaar brengen van 
de aan Gent opgelegde boete. De manier waarop en de daartoe aange
wende vorm van fiscaliteit lijkt van ondergeschikt belang geweest te zijn354. 
Na Gavere duurt het integendeel twee en een halve maand vooraleer de 
hertog eigenmachtig een bijzonder gedetailleerde lijst van aanslagvoeten 
voor de meest diverse soorten van indirecte belastingen bekend maakt355. 
Samen met de verplichte renteverkopen zijn zij het die als dé manier bij 

352 Uitgegeven door V. FRIS, Bewijsstukken, pp. 395-396 : uit de 
weinigzeggende hoofding kan enkel afgeleid worden dat de heffing na 27 mei 1452 
moet hebben plaatsgevonden. 

3 5 3 Het doorgaans welingelichte dagboek van Gent maakt in haar relaas over 
deze periode niet de minste alluzie op een dergelijke fiscale operatie : IDEM, 
Dagboek van Gent, dl. n, pp. 17-28. De ontvangen sommen verhouden zich als volgt 
per parochie (bedragen in d. gr. Vl.): 
- St.-Jans 8.504 
- St.-Miebiels 12.665 
- St.-Niklaas 4.689 
- St.-Jacobs 5.752 
- Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieters 3.441 
De verhouding tussen de verschillende parochies waarbij voornamelijk de discrepantie 
tussen de rijke centrumparochie Sint- Niklaas en Sint-Miebiels opvalt, doen ons 
veronderstellen dat deze taxatie uit de heffmg van een forfaitaire penning per huis 
(haard) bestond. Dit zou verklaren waarom een zeer uitgestrekte en administratief
fiscaal zelfs in een onder- en overcosterie verdeelde Sint-Miebielsparochie zoveel 
meer opbrengt dan de relatief kleinere (in oppervlakte en dus in aantal huizen) maar 
rijkere Sint-Niklaasparochie. Dergelijke huispenningbelasting behoort tot de meest 
elementaire vormen van directe fiscaliteit. Ze is vergelijkbaar met de belastingen die 
in 1492-94 na de vrede van Cadzand werden opgezet. Ook dan vormden de 
parochies het administratieve netwerk waarbinnen de collecteurs te werk gingen : M. 
BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, op. ctt., pp. 94-95. 

354 Ibtdem, pp. 92-93. 
355 Blijkens een op 13 oktober 1453 te Rijsel verleden akte, cf. V. Fris, 

Oorkonden, pp. 118-125. 
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manier bij uitstek om de opgelegde boete te vergaren, worden naar voren 
geschoven. Intrigerend is dat de concrete aanleiding voor het uitbreken van 
de opstand het hertogelijk streven naar het verwerven van een vast recht 
op de inkomsten uit indirecte belastingen was. Niet alleen het feit dat Gent 
tot het betalen van een immense boete verplicht werd maar tevens de 
wijze waarop dit bedrag bij elkaar gebracht werd, getuigen van het funda
mentele karakter van de vorstelijke overwinning. Of de vorst daarbij kon 
rekenen op de actieve steun van bepaalde Gentse milieus wier objectieve 
belangen door het behouden van de primordialiteit van de indirecte belas
tingen het meest gediend werden, zal moeten blijken bij de verdere ana
lyse. 

2. DE INKOMSTEN UIT DE ISSUE 

De issuebelasting leunt in oorsprong heel dicht bij de tallta aan356. Het 
verloop van deze inkomsten vertoont een uitgesproken grillig karakter. De 
twee belangrijkste motieven waarvoor issue geheven werd : overlijden (en 
dus erfenis) en emigratie, geven immers op een vrij directe wijze uitdruk
king aan het demografisch en economisch wel en wee van de stad. 

Tabel 19 bevat de ontvangsten en het aantal betalers per categorie in 
de issuebelasting. We onderscheiden daarbij vier hoofdcategorieën: de hef
fingen op goederen die door het erven door niet-poorters uit de greep van 
de stad raakten (hierna overlijdens genoemd) ; de categorie emigratie, 
waarbij twee motieven om issue te innen : het vertrek door eigen poorters 
en het huwelijk van een Gentse poorteres met een niet-poorter samenge
teld werden ; de categorie "qualic poorterscepe" en een categorie giften. 
Tot slot bleef er ook een restant van onduidelijke gevallen of ontvangsten 
waarvoor geen motief werd opgegeven, maar dat statistisch niet significant 
bleek te zijn. 

Deze indeling beantwoordt aan de gevallen waarvoor een heffing van de 
issue in een ordonnantie van 1286 voorzien was. Daarbij dient nog de mo
gelijkheid gevoegd die op 11 augustus 1431 expliciet onder woorden werd 
gebracht dat "zo wie dat zijn voorseide porterscip also niet onderhilde, die 
zoudt verHesen ende daer toe yssuwe betalen van zinen goede"357. Wat de 
daarbij gehanteerde tarieven betreft : de tekst uit 1286 voorzag een heffing 
van 15% van de waarde van de roerende goederen en van 12% voor de 
onroerende358. Gent onderscheidde zich daardoor noch in positieve, noch in 
negatieve zin, vermits een tarief tussen 5 % en 20 % in de meeste steden 
van de Zuidelijke Nederlanden de regel was359. Ook op dit vlak bracht de 

356 In die zin dat de issue geheven wordt op alle bezit dat "uut scepenen 
macht gaet" en dat derhalve aan de tallta ontsnapt: H. VAN WERVEKE, op. clt., p. 
195. 

357 A.E. GHELDOLF, Coutume, t. I, Brussel, 1868, p. 413, voor de ordonnantie 
van 1286 : pp. 413-415. 

358 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 196. 
359 Ter vergelijking : ]. GIUSSEN, Le statut des étrangers en Belgique du 

Xllle au XXe siècle, in :Recueils de Ja Société jean Bodin, X. 1958, pp. 231-331. 
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vlak bracht de Concessic Carolina van 30 april 1540 een breuk met het 
verleden teweeg, vermits Karel V bij deze gelegenheid een eenheidstarief 
van 10 % oplegde360. Een tussentijdse aanpassing van de aanslagvoeten 
komt als heel onwaarschijnlijk over, vooral omdat de opbrengsten uit de is
sue- belasting de hele 14de en 15de eeuw door op een min of meer gelijk
aardig niveau bleven van ca. 6 ä 10 %van de totale stedelijke inkomsten. 
Het op de lange termijn stabiele karakter (alvast in % van de totale ont
vangsten) mag in belangrijke mate worden toegeschreven aan de zorg die 
aan de inning werd besteed. Na enkele experimenten met verpachtingen 
rond het midden van de 14de eeuw, keerde men immers naar de van 
oudsher voor deze belasting gehanteerde exploitatie in regie terug361. Dit 
is ook in de 15de eeuw zo gebleven. De stad had zelfs vier lagere financiële 
bedienden in dienst, belast met het innen van de issue. Een van de drie 
stedelijke ontvangers was, krachtens de taakverdeling binnen dit college, 
specifiek met het toezicht op de issue belast362. Deze officiële ambtenaren 
lieten zich door officieuze dienaren bijstaan. Vermits het innen van issue 
wegens het erven door niet-poorters na het overlijden van een poorter het 
meest voorkomende motief was waarom de belasting geheven werd, zal 
het dan ook niet verwonderen dat het vooral de grafdelvers waren die jaar
lijks namens de stad op een financiële tegemoetkoming mochten rekenen 
"van dat zij ter exuwen zien"363. 
Dergelijke omkadering en de administratieve traditie van exploitatie in regie 
waren verantwoordelijk voor het contrasteren van de Gentse opbrengsten 
met wat werd vastgesteld voor Bru!ie en Ieper, twee steden waar verschil
lende inningswijzen voorkwamen3 4. De stad heeft zich duidelijk admini
stratief uitgesloofd om zo volledig mogelijk haar rechten op issue-ontvang
sten effectief uitbetaald te krijgen. Boden en ontvangers doorkruisten het 
graafschap, bij betwistingen werden geregeld alle rechtsmiddelen uitgeput, 
wie betaald had of vrijstelling verkregen ontving daarvan een kwitantie of 
attest365. 

64). 
360 A. OU BOlS en L. DE HONDT, Coutume,t. 11, Brussel, 1887, p. 166 (artikel 

361 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 196. 
362 V. FRIS, La restrlction, p. 79 (art. 27). 
363 Een vermelding die in alle stadsrekeningen terugkeert, bij wijze van 

voorbeeld voor 1401-02 : "ghegheven den VIII graefmakers ter VIII kerken van 
dat zij ter exuwen zien ... 2 s. 8 d. gr. 11 

: SAG, reeks 400, nr. 11, fO 24 V
0

• De praktijk 
was kennelijk na verloop van tijd geïnstitutionaliseerd geraakt, want in de restrictie 
van Karel de Stoute heet het dat "aux huit fossiers de la dicte ville, qui font rapport 
aux tresoeiers des personnes trespassees dont la ville peut avoir droit d'issue a 
chacun quatee gros, qui monte deuz solz huit deniers groz" :V. FRIS, art. cit., p. 82 
(art. 71). 

364 In Brugge bracht de issue jaarlijks gemiddeld 1,9 o/o van de totale stedelijke 
inkomsten op, in Ieper 4 o/o. In beide steden stijgt dit in de 16de eeuw tot 
respectievelijk 2,5 o/o en 9,2 o/o, ten gevolge van een betere inning :]. MERLEVEDE, 
Stad, vorst en schatkist, p. 181. 

365 Zo vervolgden de Gentse issuers onwillige taksbetalers voor de grafelijke 
audiëntie (cf. ]. BUNTINX, De audUJntie van de graven van Vlaanderen. Studie over 
het centraal grafelijk gerecht (ca. 1330- ca. 1409), Brnssel, 1949, [V.K.A.L., jg. XI, nr. 
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De grafieken 15 en 16 tonen het verloop van respectievelijk de ont
vangsten uit de issuebelasting en van het aantal individuele belastingbeta
lers. 

De geleidelijke toename, zowel inzake betalers als inzake ontvangen bij
dragen, doorheen de jaren '20 en '30 van de 15de eeuw is aan diverse fac
toren toe te schrijven. O.a. aan de latente moeilijkheden in de textielsector 
die in een toegenomen politieke spanning hun uitdrukking vonden366. 
Voor de belangrijke en bijwijlen erg heftige schommelingen in boven
staande grafieken zijn echter de mortaliteitscrisissen verantwoordelijk. Met 
name de pestopstoten van 1400-01 en 1438-39 laten zich moeiteloos afle
zen. Ter verklaring voor de gestegen inkomsten uit de periode 1418-1420 
kan ·worden gewezen op de gevolgen van een tot nog toe enkel voor 
Brugge en enkele gebieden in het Oosten van de Nederlanden gekende 
epidemie367. De pieken tijdens de opstand tegen Filips de Goede zijn te 
verklaren uit een samengaan van opflakkerende epidernies en oorlogshan
delingen die op een verhoogde mortaliteit zijn uitgelopen368. 

10], p. 291) en tot · voor het Parlement van Parijs (cf. R.C. VAN CAENEGEM, Les 
arr~ts et jugés du Parlement de Parls sur appels flamands, conseroés dans Jes 
registres du parlement, t. 11, Brussel, 1977, pp. 814-816). Op 27 december 1426 
verleenden de schepenen aan Hughe De Brune kwitantie voor de betaling van 6 lb. 
gr. issuetaks "van dat hij poorter was ende buten trac", los stuk op zegel van zaken 
van de stad, ingebonden bij de stadsrekeningen: SAG, reeks 400, nr. 17, tussen fO 
319 v0 

- 320 r0
• Een analoge kwitantie dd. 8 februari 1440 (n.s.) aangaande de 

issuerechten betaald door de erfgenamen van Geeraerd Van Grootbrouc bleef in het 
vorstelijk archief bewaard : ADN, B 20185/156.283. Op 1 februari 1379 (n.s.) verlenen 
de schepenen aan Philip Van Oudenhuis wanneer deze zich van zijn poorterschap 
ontdeed kwijtschelding "ter bede van eeneghen onsen gheminden vrienden" van de 
verschuldigde issue, cf. F. DE POTTER, Second cartulaire, p. 98. Dergelijke stukken 
zijn evenwel zeldzaam : in 1417 beslist de stad dat wie voortaan in overheidsdienst 
gaat werken en daarvoor afstand doet van zijn poorterschap issue verschuldigd is, cf. 
A.E. GHELDOLF, op.cit., pp. 591-592. 

366 Men vergelijke hiervoor de stagnerende en bijwijlen dalende prijzen van 
industriële goederen Oakens) te Gent : J.H. MUNRO, Mintoutputs, money and prtces, 
p. 121 (grafiek 12) met de scherpe stijging van de prijzen voor consumptiegoederen 
(ibidem, p. 118, grafiek 9). De spanning tussen inkomsten en uitgaven in de 
gezinsbudgetten van werknemers in de textielsector kan in een verhoogde emigratie 
(en dus stijging van de inkomsten uit issue en van het aantal issuebetalers) 
geresulteerd hebben. De gelijktijdigheid met aanhoudende politieke spanningen 
tussen wevers en volders in de loop van de twintiger jaren ondersteunt dit verband. 
Zie M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, ter perse. . , . 

367 Zie het overzicht van de recurrente pestepidemies in. W.P. BLOCKMANS, 
The social and economie effects of plague in the Low Countries, 1349-1500, in : 
B. T.F.G., LVIII, 1980, pp. 852-853. De ernst van de te Gent in 1418 heersende 
mortaliteit blijkt uit het feit dat de raadsheren van de Raad van Vlaanderen tijdelijk 
Gent voor het veiliger Brugge verlaten hadden "pour ce que mes diz seigneurs ne se 
osassent lors tenir en la ville de Gand pour cause de la mortalité qui y regnoit", ARA, 
Rk. 21797, fO 11 r0

• De toestand was reeds vanaf augustus zorgwekkend : de Raad 
ontbiedt dan immers de heer van Coolscamp voor overleg o.m. aangaande "la 
mortalité qui commencoit fort a regoer au dit lieu de Gand" : ARA, Rk. 21796, fO 
39 f

0
• 

368 Deze mortaliteit en de band met de voorbije oorlogshandelingen wordt 
geattesteerd door ridder Amould de Gouy, baljuw van Gent die in zijn rekening over 
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Maakt men abstractie van deze hoogtepunten, dan moet men vaststellen 
dat de inkomsten uit de issue gemiddeld zowat 6 à 10% opbrachten van de 
totale inkomsten waarop de stad jaarlijks kon rekenen. Dit ligt in de lijn van 
het aandeel dat reeds in de loop van de 14de eeuw was bereikt. Dit alles 
lijkt bevestigd te worden door de positie die de inkomsten uit de issue in
nemen in de factoranalyse. De issue bekleedt er een positie midden de di
verse bestanddelen van de bestuurlijke uitgaven, waarvoor in de aan Gavere 
voorafgaande periode homogeniteit en een min of meer constant blijvend 
belang karakteristiek waren. 

3. BELASTINGEN OP DE GELDHANDEL 

Het gaat hier in oorsprong om twee verschillende belastingen: enerzijds 
de taksen geheven op de activiteiten van geldwisselaars, anderzijds de be
lasting op de transacties van de persemiers of usuriers369. 

In een aparte publicatie stonden we reeds uitvoerig stil bij de betekenis 
van de locale geldhandel zowel voor de Gentse stadsfinanciën als voor de 
verhouding tussen stad en centrale overheid. De geïnteresseerde lezer 
vindt er tevens het cijfermateriaal waarop dit betoog, waarvan we ter vervol
lediging de belangrijkste resultaten kort samenvatten, steunde370. 

Erg belangrijke inkomsten heeft Gent aan deze belasting op de geld
handel niet overgehouden, al is de spanning tussen het hoogste bedrag 
(55.632 d. gr. in 1440-41) en het laagste (288 d. gr. in 1448-49) erg aan
zienlijk. De recordsom uit 1440-41 houdt verband met een erg specifieke 
situatie. In dat jaar verwierf het Italiaanse geslacht der Boba's, in ruil voor 
een forse eenmalige betaling aan de stad, het monopolie op de geldhandel. 
Naderhand betaalden ze jaarlijks het heel wat bescheidener bedrag van 
7.200 d. gr. Opmerkelijk is dat het aantreden der Boba's ook gepaard gaat 
met een manifestatie van vorstelijke inmenging. De hertog verleent hen 
namelijk een octrooi, wat op zich een heel normale zaak is, maar int bij deze 
gelegenheid voor eigen rekening een recognitieve betaling. Financieel van 
onbeduidend belang, maar op het principiële vlak van grote symbolische 
betekenis. Voorheen was namelijk in tegenstelling tot wat voor de andere 
Vlaamse steden kon worden vastgesteld, van een vorstelijke heffing op de 
locale geldhandel in Gent in de rekeningen van de algemene ontvanger van 
Vlaanderen en Artesië geen spoor te bekennen. Dat hierin in de veertiger 
jaren der 15de eeuw verandering kwam, is geen alleenstaand feit. Uit wat we 
n.a.v. de vorstelijke politiek aangaande de beden en de octrooien konden 
vaststellen, mag dit worden beschouwd als een zoveelste uiting van het 

de periode 21 september 1455 tot 11 januari 1456 (n.s.) noteert "Et pour ce que les 
maïstres testifierent qu'il morut de Ie epidemie et que pour la grant mortalité et les 
guerres qui ont esté ou paiz de Flandres et par especial a Gand et environ, ou Ie cas 
advient, Ie bailli ne povoit prouver Ie dit cas, par ce que les tesmoings dont il se 
auroit peut aidier estoient trespassés" : ARA, Rk. 14116 (niet gefolieerd). 

369 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 220-222. 
3 70 M. BOONE, Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische 

periode: politieke, fiscale en sociale aspecten, in: B.T.F.G., LXVI, 1988, pp. 767-791. 
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streven van de centrale overheid om financieel orde op zaken te zetten in 
de relatie tot Gent. 

Ook voor de stad zelf betekende het aantreden der Boba's en met hen 
het invoeren van een feitelijk monopolie op de geldhandel een keerpunt. 
De voorafgaande jaren waren namelijk gekenmerkt door een ernstige ont
wrichting van de geldhandel en een verstoring van de vertrouwensrelatie 
tussen de verstrekkers van consumptief krediet en de stedelijke overhe
den. De reeds herhaaldelijk aangeraakte onlusten van augustus 1432 moe
ten, naast de wraakacties tegen van corruptie beschuldigde machthebbers, 
ook tot ontlading van het steeds latent aanwezige ongenoegen met het op
treden van kredietverschaffers geleid hebben. Tussen 1400 en 1432 zijn er 
-blijkens de fiscale ontvangsten in de stadsrekeningen- gemiddeld 12 
"persemiers" in Gent actief. Van 1432 tot 1437 wordt er geen enkele ver
meld. In 1437-38 doet men pogingen om de oude situatie te herstellen, de 
ernstige politieke en sociaal-economische crisis van 1438, aangewakkerd 
door een hoge mortaliteit, dwarsboomt evenwel dit plan. De stad legt zich 
dan maar bij de situatie neer en verleent een monopolie aan de Boba's, 
waarbij terzelfdertijd via een kier het vorstelijk inmengingsrecht binnen
sluipt. 

Voor 1432 was de situatie fundamenteel verschillend. Tussen 1400 en 1432 
konden niet minder dan 155 individuele geldleners onderscheiden worden. 
De spreiding van hun fiscale bijdragen aan de stad verried het erg he
terogene karakter van de groep. Drie kwart van deze geldleners betaalden 
samen amper 15,41 o/o van de totale belasting. Een beperkte top contro
leerde m.a.w. de grote meerderheid van de verrichtingen. Opmerkelijk is 
hoe nagenoeg alle geldleners die als Italiaanse lombarden of als allochtonen 
konden geïdentificeerd worden, tot deze top behoorden. In de marge van 
deze professioneten van de geldhandel was een omvangrijk en heterogeen 
gezelschap van vermoedelijk occasionele geldhandelaars en pandjesleners 
actief; waaronder opvallend wat weduwen en alleenstaande vrouwen (samen 
goed voor ca. 15 o/o van de totale groep). Na de strubbelingen van 1432 lijkt 
deze club opgeofferd aan een rationalisatiepolitiek van de stedelijke over
heid. Terzelfdertijd heeft echter ook de centrale overheid, wiens fiscale 
honger in deze faze nog niet direct een bedreiging vormde voor de geld
handel, van deze tijdelijke verzwakking van de stedelijke machthebbers ge
profiteerd om enige terreinwinst op het particularisme te boeken. 

4. DE INDIRECTE BELASTINGEN 

A. Belang en aard 

Over het belang van de inkomsten uit indirecte belastingen voor de 
middelèeuwse stadsfinanciën bestaat er in de literatuur een vrij grote eens
gezindheid. In de meeste steden zijn de inkomsten uit de assizen goed 
voor gemiddeld twee derden tot drie vierden van de jaarlijkse inkom-
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sten371. Vermits het gaat over heffingen op de productie, import en con
sumptie hebben ze bij het brede publiek nooit op enige populariteit kunnen 
rekenen. Benamingen als ongeld of maletote zeggen genoeg over hoe de 
gemiddelde belastingbetaler tegen deze heffingen aankeek. De indirecte 
belastingen bevatten fundamenteel sociaal onrechtvaardige elementen. Ze 
drukken even zwaar op alle vermogens, groot en klein. Dat de hefflngen op 
de goederentransporten en op de kleinhandel mee betaald werden door 
toevallige passanten en door inwoners uit het omringende platteland, kan 
weliswaar de pil voor de eigen ingezetenen enigszins verguld hebben372. 
Toch kan moeilijk geloochend worden dat het grootste gedeelte van deze 
belastingen door de eigen inwoners werd opgebracht. In de mate dat als 
"democratischer" beschouwde stadsbesturen toch blijvend de voorkeur 
hebben gegeven aan indirecte belastingen boven directe, kan hun demo
cratisch karakterin vraag gesteld worden. Deze voorkeur voor indirecte be
lastingen werd reeds voor meerdere laatmiddeleeuwse stedelijke oligar
chieën vastgesteld373. 

In wat volgt zullen we de nodige aandacht besteden aan de vraag welke 
groepen bij het in stand houden van dit fiscale regime baat hadden? 

Over het belang zelf van de inkomsten uit de assizen voor de Gentse 
stadsfmanciën kan weinig discussie bestaan. Vanaf het einde van de 13de 
eeuw, toen ze stilaan maar zeker de tallta verdrongen, overtroffen ze im
mers alle andere stedelijke inkomstenbronnen374. 

Tabel 20 bevat de inkomsten uit indirecte belastingen die de stad Gent 
in de jaren 1400-146o realizeerde, hij ligt aan de basis van grafiek 17. Bij 
vergelijking met het verloop van de totale uitgaven (grafiek 2) valt het op 
hoe het globale verloop van beide curven sterk gelijklopend is. Belangrijke 
schommelingen inzake uitgaven gaan chronologisch aan gelijklopende evo
luties inzake inkomsten uit de indirecte belastingen vooraf. Wat voor het 
verdere betoog de werkhypothese oplevert dat precies deze inkomsten het 
middel waren waarover de stedelijke machthebbers beschikten om de uit
gaven te financieren. Eenzelfde relatie werd overigens door de factorana
lyse gesuggereerd. De time-lag tussen uitgaven en corresponderende in
komsten valt weg in de jaren volgend op de vrede van Gavere. De expo
nentiële stijging die ook de inkomsten uit de assizen kenmerkt moest wel 
noodgedwongen onmiddellijk ingaan. De nieuwe politieke machtsverhou
dingen waren overigens van die aard dat het doen aanvaarden van extra
heffmgen en nieuwe assizen, de zogenaamde "cueillote", relatief moeiteloos 
verliep. 

371 B. CHEVALIER, Les bonnes vtlles, p. 211. 
372 Ibidem, p. 212. 
373 J. ROSSIAUD, Crises et consoltdattons, p. 512. Zie verder D. CLAUZEL, 

Ftnances et poltttque, pp. 174-175. Een belangrijke status quaestionis treft men aan 
bij C. DICKSTEIN-BERNARD, La gestton ftnanctère, pp. 142-143 (vooral noot 140). 

374 H. VAN WERVEKE, op. ctt., pp. 199 en 219-220 : in normale jaren 
vertegenwoordigt het ongeld tijdens de 14de eeuw ca. 85 o/o van de gewone 
ontvangsten. Dit bleef zo gedurende de 15de eeuw : M. BOONE, Openbare diensten, 
pp. 108-109. 
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In wat volgt worden de inkomsten uit de traditionele indirecte belastingen 
en de na Gavere opgelegde cueillote samen behandeld. Niet alleen vanuit 
inhoudelijke of vormelijke overwegingen : de cueillote was immers niets 
anders dan een buitenissig verzwaarde indirecte belasting op transacties, 
vervoer en consumptie. Het zou bovendien getuigen van een verkeerd in
schatten van de financieel-politieke bedoelingen van de vorst bij het opleg
gen van deze cueillote, indien we deze laatste bij de buitengewone ont
vangsten zouden ondergebracht hebben. In tegenstelling tot de massale 
renteverkopen was aan de cueillote van bij de aanvang een quasi-perma
nent karakter verleend. Het eerste octrooi dat Filips de Goede kort na 
·Gavere verleende bleef weliswaar slechts zes jaar geldig, in 1455 werd het 
reeds vervangen door een octrooi dat de cueillote voor dertig jaar in
stelde375. Op die manier realiseerde hij, via een gelijkmatig opvoeren van 
de vorstelijke heffingen op de stedelijke middelen, de oude ambitie om 
een permanent recht te verwerven op de inkomsten uit assizen. Ongelden 
en cueillotes samenbrengen is dus om meerdere redenen verantwoord. 

B. Vrljstelltng van belasting 

Wie werd geacht wel of niet mee te betalen ? Traditioneel maakte de 
clerus aanspraak op fiscale immuniteit. Aan de herh~alde conflicten die daar
rond in de loop der tijden ontstonden, werd evenwel nooit een sluitende 
oplossing gegeven. Of de uitspraken, die in dit verband aan het einde van 
de 13de eeuw tot stand kwamen, ook effectief werden in de praktijk ge
bracht is niet duidelijk376. 

Het is belangrijk vast te stellen dat, niet toevallig na het afsluiten van de 
vrede van Gavere, de moeilijkheden op dit terrein opnieuw de kop opsta
ken. Testcase vormden de twee geestelijke instellingen bij uitstek te Gent : 
de Sint-Baafs- en de Sint-Pietersabdij. Bij de aanvang van de 14de eeuw 
was een modus vivendi met de stad bereikt. Deze bestond hieruit dat de 
bewoners van beide abdijdorpen, die in sociaal-economisch opzicht van 
oudsher nauwe banden met de eigenlijke stedelijke agglomeratie onder
hielden377, op dezelfde wijze aan de assizen zouden onderworpen zijn als 
de eigen ingezetenen. De abdijen zelf behielden hun immuniteit, wat in de 
loop van de 14de eeuw aanleiding gaf tot herhaalde wrijvingen voornamelijk 

375 Beide teksten werden uitgegeven door V. FRIS, Oorkonden betreffende 
den opstand, p. 119 e.v. (akte d.d. 16 oktober 1453) en: Nieuwe oorkonden, pp. 
192-198 (akte d.d. 9 juli 1455). 

376 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 100-103. 
3 77 Zie hierover H. VAN WERVEKE, Kritische studi~n betreffende de oudste 

geschiedenis van de stad Gent, Antwerpen-Parijs-Amsterdam, 1933, pp. 45-52. 
Recent werd de evolutie van het Sint-Baafsdorp tot een "Gents satellietdorp11 nog 
eens geschetst in : M. GYSSEUNG, Uit de vroege geschiedenis van Gent en de Oost
Oudburg, in : Heemkundige Kring de Oost-Oudburg, jaarboek, XXIII, 1986, pp. 62-
63. Fiscale annexatie blijkt in dit proces van doorslaggevend belang te zijn geweest. 
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met de Pieterlingen, die binnen de omheining van hun abdij taksvrije dran
ken verkochten378. 

Het is verwonderlijk dat het niet de abdijen zijn die van de verzwakking 
van de stedelijke positie na Gavere gebruik maken om hun wederzijdse 
abdijdorpen te onttrekken aan de verplichting om assizen te betalen. Het 
was de stad die, geconfronteerd met de immense boete, een poging on
dernam om ook de beide Gentse abdijen via de cueillote direct in deze zaak 
te betrekken. De reactie bleef niet lang uit. In een gezamenlijk memoran
dum aan de vorst reageerden de abten van beide instellingen door niet al
leen op oude privileges en algemene principes te wijzen, maar eveneens uit 
te pakken met erg concrete allusies op de verliezen die beide abdijen ten 
gevolge van de oorlog geleden hadden en op het economisch profijt dat de 
stad haalde uit hun aanwezigheid379. Het argument wordt echter niet over
genomen door de hertog, die op 20 februari 1454 (n.s.) op basis van de al
gemene argumenten wel beslist dat de beide abdijen niet aan de cueillote 
kunnen onderworpen worden380. De stad reageerde met een voorgebod 
waarbij het aan de inwoners van Gent verboden werd om nog langer wijn in 
de Sint-Pietersabdij aan te kopen. Het conflict zou in de komende jaren 
onopgelost blijven381. · · 
Een andere prestigieuze Gentse religieuze gemeenschap verging het an
ders. De Bijlokeabdij betaalde vanaf de eerste heffing van de na Gavere in
gestelde cueillote als enige met naam vermelde religieuze instelling mee. 
De apart geboekte ontvangsten uit de Bijloke hebben betrekking op graan, 
bier en wijn382. Alvast m.b.t. dit eerste product overtreedt de stad de door 
haar eigen schepenen op 8 juni 1437 bevestigde vrijstelling van "tholnen of 
maeltoten van hare goeden, granen, steenen, coreelen, tichelen oft andere 
dat zij doen maken en bringhen van haren goedinghen"383. Weliswaar kon 
geargumenteerd worden dat niet alle graan dat in de Bijloke werd aange
voerd van het eigen domein afkomstig was, zodat een conflict tussen abdij 

378 H. VAN WERVEKE, De Gentscbe stadsfinancit!n, pp. 105-106. 
3 79 Dit laatste argument wordt aldus verwoord : " ... c'est en tant que tous les dits 

de Gand, petis et grans, povres et riches saevent s'ilz ne sont aveullez du vice 
d'ingratitude, que la dite ville en soy a de grans honneurs, proffis, emoluments des 
dits deux monasteres et se l'on demande en quoy, l'on respont que chascun scet 
que le dites eglises ont diverses et grandes revenuez en divers Heus et pais, qui sont 
toutes dispansers a Gand", uitgegeven bij A. VAN LOKEREN, Cbartes et documents 
de l'abbaye deSaint Pierre au Mont Blandin à Gand, Gent, 1871, pp. 242-245. 

380 Ibidem, pp. 245-246, kort daarna werd deze beslissing door de Gentse 
schepenen geratificeerd. 

381 H. VAN WERVEKE, op. ctt., p. 106; De tekst van dit voorgebod treft men 
aan bij Ch.-L. DIERICX, Mémoires, t. I, p. 302. Nog in 1460 en 1464 zal de vorst 
tussenkomen om een aanvaardbaar compromis uit te werken: SAG, charters, nrs. 640 
en 654. 

382 In de stadsrekening over het jaar 1453-54 worden 2.880 d. gr. geboekt, 
ontvangen van jacob De Moor, ontvanger van de abdis van de Bijloke : SAG~ reeks 
400, nr. 17, fO 354 r0

• Het daaropvolgende jaar bedraagt deze som 5.760 d. gr. : SAG, 
reeks 400, nr. 18, fO 5 v0

• In 1455-56 gaat het nog om 1.199,7 d. gr. : ibidem, fO 
152 r0

• 

383 ABG, doos L, nr. 26, origineel ad datum 8 juni 1437. · 
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en stad in de jaren volgend op de vrede van Gavere onvermijdelijk scheen. 
Op 16 september 1456 bezegelden beide partijen een overeenkomst. Deze 
was door bemiddeling van twee ambtenaren van Gentse afkomst, Pieter 
Boudins "garde des requestes de l'hotel" en Jan Utenhove, watergraaf, tot 
stand gekomen384. Ze voorzag uiteindelijk in een bijdrage van 100 lb. gr. 
door de Bijloke te betalen als eenmalig aandeel in de boete na Gavere385. 
Voor de toekomst zal de instelling vrijstelling genieten, met uitzondering 
evenwel van de cueillote verschuldigd voor dagelijkse kleine aankopen. Wat 
de cueillote op wijn betreft geldt de vrijstelling slechts voor vijftien vaten 
per jaar. Kennelijk wou de stad voorkomen dat naast de door haar aange
klaagde gang van zaken in de Sint- Pietersabdij, een tweede haard van fis
cale subversie binnen haar muren zou tot stand komen. 

Een volgende echo over moeilijkheden die het invoeren van de cueil
lote met religieuze instellingen veroorzaakte, vangen we op via het op 18 
november 1457 tot stand gekomen akkoord tussen de prior van de kartui
zers, broeder jacop Ruebs, en de ontvangers van het ongeld op het in de 
stad en binnen een mijl rondom gebrouwen bier. Bepaald wordt dat de kar
tuizers jaarlijks 2 s. gr. aan de stad zullen betalen zolang men in het klooster 
eigen bier brouwt. Indien de som niet langer beantwoordt aan de be
langrijkheid van de brouwactiviteit wordt zelfs een spirituele compensatie in 
het vooruitzicht gesteld386. 

De bevestiging door Filips de Goede op 17 december 1459 van alle 
door zijn voorgangers, graven van Vlaanderen, aan het Sint- Veerlekapittel 
toegestane privileges omvat ook de vrijstelling van de wijnassizen, die het 
kapittel als grafelijke stichting bezat387. Van enig verband met de specifieke 
context na Gavere is geen sprake. De vrijstelÜng herneemt, samen met de 
gebruikelijke vermelding van de moeilijkheden met de pachter van de wijn
assizen, de bepalingen uit eerdere privilegies388. Een gang van zaken die 
ook voor de door H. VAN WERVEKE bestudeerde periode werd 
vastgesteld en die tijdens de moderne tijden bleef zorgen voor wrijvingen 
tussen de stad en het kapittel389. 

384 SAG, reeks LXXV, charters nr. 145. Origineel bezegeld met het zegel ad 
eausas van de stad, het persoonlijk zegel van Agata Sersanders, abdis en het zegel 
van het convent. Ten dele uitgegeven bij : J. WALTERS, Geschiedenis der zusters 
der BijJoke te Gent, Gent, 1930, nr. 201, (pp. 373-374). 

385 De stadsrekeningen bevestigen dat de overeenkomst in de pJ.11ktijk werd 
toegepast " ... van mer vrouwen der abclessen van der Bijloke, ter eausen van der 
composicie van der quelliote van den grane, biere ende wijne binnen den voorn. 
doostere ghesleten ... ", SAG, reeks 400, nr. 18, F 5 v0

• 

386 RAG, fonds Kartuizers Gent, nr. 15, oorkonde ad datum 18 november 
1457. 

387 RAG, fonds Sint-Veerle, nr. 162, afschrift in: BUG, Hs. 572, pp. 45-48. 
388 Filips de Stoute bevestigde dit recht op 26 augustus 1386: J. BARTIER en 

A. VAN NIEUWENHUYSEN, op. cit., 1965, nr. 117, pp. 174-175 ; Jan zonder Vrees 
vaardigde zijn bevestiging op 28 juli 1409 uit : SAG, reeks 93, register C, fO 179 ~ 
en v0

• 

389 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 99-100. Voor de aanhoudende problemen 
tijdens de 16de en 17de eeuw, zie: F. DE POTTER, Gent, deel 3, pp. 354-355. 
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Het valt op hoe enerzijds alle conflictstof omtrent de fiscale immuniteit 
van de clerus chronologisch geconcentreerd zit in de jaren kort na de vrede 
van Gavere, en hoe anderzijds, in tegenstelling tot de 13de-14de eeuw, 
deze conflicten op een vrij eenvoudige wijze aan een oplossing raakten. 
Vooral de nood aan liquiditeiten bij de Gentse schepenen zal tot een vlug
ger instemmen met een compromis aangezet hebben. Voor de vooraf
gaande periode v~lt de afwezigheid van elk noemenswaardig conflict op. Met 
als enige uitzondering de betwisting tussen de pachters van de wijnassizen 
en de minderbroeders in 1428, een zaak die door de schepenen in het 
voordeel van de laatsten beslecht werd390. Een zakelijke pragmatische in
gesteldheid overheerste. Ze bleek duidelijk uit het door de schepenen in 
1422 overgenomen argument waarmee de privileges van de ridders van 
Sint-Jan-van-Jeruzalem (de Johanniters) inhoudend de vrijstelling van alle 
"manieren van servituten, tollen, assisen, enghelde ende ander lasten" be
vestigd werden : "ende ghemeerct dat an haer lieder residencie die goede 
lieden van der voors. stede van Ghend haerlieder broot winnen zullen"391. 
Een motief dat door een stadsbestuur, waarin de vertegenwoordigers van 
de kleine neringen een belangrijk aandeel hadden, wel zonder problemen 
zal zijn aanvaard. 

De stad verleende eveneens vrijstelling van belasting aan de leden van 
de centrale vorstelijke instellingen die binnen haar wallen verbleven. 
Concreet was dit het geval voor de raadsheren bij de Raad van Vlaanderen, 
eventueel aangevuld met andere directe vertegenwoordigers van de vorst, 
zoals in 1411-12 de kanselier en de als ruwaard aangestelde graaf van 
Namen392. De reden van deze vrijstelling ligt in het feit dat, wanneer de 
vorst zelf krachtens zijn octrooi aan de basis lag van de stedelijke assizen, 
hijzelf noch de familieleden of ambtenaren die hem persoonlijk vertegen
woordigden aan diezelfde assizen konden onderworpen zijn393. Na verloop 
van tijd was dit voorrecht uitgegroeid tot een verworven recht voor zowat 

390 SAG, reeks 301, nr. 29, fO 142 v0
, uitspraak door de schepenen van de 

keure d.d. 2 augustus 1428. De minderbroeders beriepen zich in deze zaak met 
succes op een op 6 april 1407 (n.s.) door jan zonder Vrees bevestigd privilege van 
Gewijde van Dampierre (d.d. 9 mei 1296). Beide teksten zijn slechts gekend via 
voornoemd vonnis en via een uit 1756 daterend afschrift (dat zelf op een op 19 
oktober 1537 door de Gentse schepenen gemaakte copie teruggaat) bewaard in het 
provinciaal archief van de minderbroeders te Sint-Truiden, lil, couv. Gand., fase. 10, 
nr. 1. Met dank aan dr. W. Simons die deze teksten signaleerde. 

391 KB, Hs. 16700-61, fO 87 fO. 
392 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 299 V

0
- 302 r0

• 

393 Dergelijke vrijstellingen kwamen eveneens te Brugge en te leper voor. In 
het geval vari Brugge, een geliefde residentiestad, liepen de inkomsten die de stad 
aldus diende te delven hoog op. Vorstelijke commissarissen merkten bij het nazien 
van de Brugse rekeningen op dat de stad aldus soms tot 10 % van haar inkomsten 
aan haar neus zag voorbijgaan : ]. MERLEVEDE, op. cit., p. 210. Te Gent was hiermee 
een beduidend lager bedrag gemoeid. Over de vrijstelling van ongeld o.m. zelfs voor 
lagere domaniale ambtenaren : E. VAN CA UWENBERG HE, Het vorstelijk domein en 
de overheidsftnancti!n in de Nederlanden (15de en 16de eeuw). Een kwantitatieve 
analyse van Vlaamse en Brabantse domeinrekeningen, s.l., Gemeentekrediet van 
België, [Historische uitgave pro civitate, reeks in-8°, nr. 61], p. 229. 
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alle overheidspersoneel, dat hiermee een "negatief inkomen" op kosten 
van de stad realiseerde. Een kladrekening van de graanassizen over het 
boekjaar 1494-95 vermeldt zelfs de opzichter van de leeuwen, die in de 
vorstelijke residentie van het Prinsenhof gehouden werden, als begunstigd 
met fiscale immuniteit394. Het feit dat dit voorrecht als vanzelfsprekend 
wordt ervaren, verklaart waarom het niet in de octrooien geëxpliciteerd 
werd zoals bijvoorbeeld in Leuven395. De verrekening van de vrijstellingen 
geschiedde doordat de stad het verschuldigde ongeld aan de betrokken 
pachters uitbetaalde. Een prakt~k die eveneens in de veertiende eeuwse 
rekeningen werd aangetroffen39 . 

Tot afsluiting van deze paragraaf dient gewezen te worden op een po
ging van de Gentse buitenpoorters, buiten de stad actief in het verhandelen 
van bier en! of wijn, om zich te onttrekken aan de verplichting om assizen 
op deze transacties te betalen. Ze kwamen daardoor in aanvaring met de 
pachters van de wijn- en bierassizen die aanvoerden "dat de poortren van 
deser stede zijn van eener condicie ende mids dien verbonden in ghelijken 
laste". 

In een tussen 15 augustus en 2 september 1429 uitgevaardigd voorge
bod sloten de schepenen zich uitdrukkelijk aan bij het door de pachters 
verwoorde principe van absolute fiscale gelijkheid voor alle Gentse poor
ters397. 

C. Verpachting en regie: organisatie en inning der indirecte belastingen 

Het innen van indirecte belastingen met alle daaraan verbonden admini
stratieve last werd in de meeste steden niet door eigen stedelijk personeel 
(in regie) geklaard. Doorgaans verkoos men de verpachting als exploitatie
vorm. De traditionele, sterk economisch geïnspireerde visie, verklaarde dit 
vanuit de 'wetmatigheid' dat privé-initiatief een efficiënter afhandelen van 
de zaak zou waarborgen. De prikkel van het w~lbegrepen eigenbelang zou 
de pachters tot het realizeren van hogere rendementen aanzetten. In regie 
met de klus belaste ambtenaren zouden daarentegen minder gemotiveerd 
en voor lagere fiscale opbrengsten verantwoordelijk zijn. Afgezien van en
kele · niet bewezen postulaten waarop deze redenering ten onrechte steunt, 
o.a. dat hogere opbrengsten voor de pachters automatisch ook meerop
brengsten voor de stad zouden impliceren (of omgekeerd), konden vooral 

394 SAG, reeks 425bis, nr. 1, fO 1 r0 
: "Ooc insghelijcx mijn heere de 

hoochbailliu van Ghendt, de leeuwebewaerdere, ende meer andere die negheen 
caillote en ghelden". Een analoge opsomming uit 1486 vermeldt voor welke 
overheidsdienaren de immuniteit geldt, welke de fiSCaal vrijgestelde hoeveelheid wijn 
en bier per ambt zijn en dat naast de ambtenaren uiteraard heel hun gezin van de 
maatregel meegeniet : SAG, reeks 145, nr. 1, fO 9 r0 -v0

• 

395 R. VAN UY'IVEN, Stadsflnancii!n, p. 119. 
396 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 217-218. 
397 SAG, reeks 108, nr. 2, fO 94 r0

, copie in : SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 59 r0
• 
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vanuit een sociaal-historische benadering enige nieuwe argumenten aan de 
discussie worden toegevoegd398. 

Vermits we da.arbij ter illustratie van Gentse voorbeelden gebruik maak
ten, beperken we ons hier tot het in herinnering brengen van de belangrijk
ste bevindingen. 

De prosopografie van de pachters/ ontvangers van de inkomsten uit het 
stedelijk domein en uit de indirecte belastingen (beide zijn o.a. boekhoud
kundig zo met elkaar verstrengeld dat ze wat het personeelsbestand betreft 
hier samen worden behandeld) leert in dit verband het volgende. In combi
natie met de totale waarde van de door hen gepachte belastingen, bleek dat 
een beperkte groep van 32 pachters tijdens de jaren 1400-1455 verant
woordelijk was voor de helft van wat de stad via deze inkomstenbron op
streek. De totale prosopografie heeft op 468 pachters-ontvangers betrek
king. Niet minder dan 27 % van hen behoorde persoonlijk tot de politieke 
elite van de stad, een cijfer dat tot 45 % oploopt indien we eventuele fami
liale banden met een politiek mandataris mee in overweging nemen. 
Enkele steekproeven onder de borgen en vennoten die verplicht door de 
pachters dienden te worden aangesteld, versterken zo mogelijk nog de in
druk dat het vergaren van de indirecte belastingen van de stad allesbehalve 
een zaak was die aan het vrije initiatief van kapitaalkrachtige ondernemende 
lieden was overgelaten. De maatschappelijke en politieke elite van de stad 
volgde via haar geijkte verschijningsvorm der drie leden erg nauw het 
toewijzen van de pachten. Dit was in de praktijk aan zovele voorwaarden 
onderworpen dat de uiteindelijke selectie der pachters onvermijdelijk bin
nen een beperkt milieu plaatsgreep. Professionele geldhandelaren en a
priori allochtone geldhandelaren werden angstvallig buiten dit gezelschap 
gehouden, al ontbrak het uitgerekend bij hen niet aan de vereiste financiële 
draagkracht. 
Uit de regels waaraan de aanstelling van pachters onderworpen waren (het 
risico kon niet over een onbeperkt aantal vennoten en/ of borgen worden 
verspreid, kennis van de voorbije opbrengsten was nodig om een verant
woord bod te doen), kan geconcludeerd worden dat een optreden als pach
ter voor zowel kapitaalkrachtige als financieel-technisch onderlegde leden 
van de elite voorbehouden scheen. De toewijzing greep plaats in de weken 
voor 15 augustus wanneer ook de schepenbanken werden vernieuwd. Door 
eerst uit te maken wie van haar (familie)-leden het komende jaar de indi
recte belastingen ging pachten, waarmee naast een kans op privé verrijking 
ook een greep op de belangrijkste inkomstenbron van de stad was ge
moeid, bestendigde de heersende elite der drie leden haar exclusieve aan
spraken op de macht over de stad. 

Deze vaststellingen doet de vermelde discussie over het belang van de 
exploitatieformule (regie of verpachting) als weinig terzakelijken. Ze ver
zinkt zo goed als in het niets naast het feit dat de verpachting het in Gent 
met een verpletterende meerderheid haalde op de regie. Kennelijk omdat 

398 M. BOONE, Triomferend privé-initiatief, pp. 113-138 (met uitvoerige 
bibliografische verwijzingen naar de hier aangesneden discussie). 
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de aan de macht zijnde elite op deze wijze een kans op verrijking ten koste 
van de hele stedelijke gemeenschap niet graag aan zich zag voorbijgaan. 
Zag men zich toch genoodzaakt enkele ongelden voor een min of meer, 
maar doorgaans minder lange periode in regie te innen, dan gebeurde dit 
doorgaans door dezelfde ontvangers die naderhand als pachters optraden. 
Bovendien greep dit zo goed als steeds plaats bij de aanvang van een 
boekjaar, wanneer m.a.w. overheid en aspirant-pachters het niet over een 
pachtsom konden eens worden, of wanneer de te verwachten opbrengst zo 
laag werd ingeschat dat privé-pachters de zaak liever aan ambtenaren over
lieten omdat het risico hen te groot scheen. 

D. Soorten asstzen, aanslagvoeten en opbrengsten 

Alvorens de inkomsten uit de onderscheiden assizen te evalueren, dient 
stilgestaan te worden bij de tarieven die gehanteerd werden. Voor de vroe
gere periode had H. VAN WERVEKE slechts twee tarieflijsten (uit 1288 en 
1305-1335) ter zijner beschikking. Veronderstellen dat het laatst gekende 
tarief verder zou in voege gebleven zijn, is zeer gewaagd. Alvast voor de 
pachten i.v.m. de lakennijverheid zijn er ernstige vermoedens dat de stad 
de fiscale aanslagen zou verlicht hebben om de sector in kwestie enige 
zuurstof toe te dienen399. Vorstelijke octrooien helpen ons ook niet verder. 
Ze beperken zich immers tot het stereotiep formuleren van de vorstelijke 
instemming met de verlenging van de lopende assizen. De enige 
uitzondering vormt de in uitvoering van de vrede van Gavere opgelegde 
cueillote, waarvoor Filips de Goede op 13 oktober 1453 een gedetailleerde 
tarieflijst uitvaardigde400. Deze beantwoordt evenwel aan een uitzonderlijke 
situatie, zodat ook hier terugprojecteren op de voorafgaande periode uit 
den boze is. Uit de stedelijke financiële administratie bleef een tarieflijst uit 
1486 bewaard401 . Ze vormt het bewijs dat de ontvangers jaarlijks een ta
rieflijst hanteerden, vermits dergelijke documenten vanaf de aanvang van 
de 16de eeuw nagenoeg voor elk jaar bewaard bleven. De Gentse stadsfi
nanciën en vooral de indirecte belastingen hebben echter met de invoering 
van de cueillote een dergelijke inhoudelijke wijziging ondergaan dat het 
evenmin verantwoord is om de tarieven uit 1486 zomaar voor een vroe
gere periode te hanteren402. De enige mogelijkheid die overblijft is per 
assize na te gaan of de stadsrekeningen zelf enige informatie verschaffen. 

399 Ibidem, p. 205. 
400 Uitgegeven in een vidirnus door de Gentse schepenen van dezelfde akte 

d.d. 16 oktober 1453 : V. FRIS, Oorkonden, pp. 118- 125. 
401 SAG, reeks 145, nr. 1, f' 2 v0 

- 8 r0
• 

402 Met name de regering van Karel de Stoute valt op door een grondige 
wijziging van de totale inkomsten en uitgaven, cf. M. BOONE, openbare diensten, pp. 
108-114. Voor het verloop van één enkele assize, deze van het bier, cf. : P. DE 
COMMER, De brouwindustrie te Gent, 1505-1622, in : HM.G.O.G., n.r., XXXV, 1981, p. 
113 :een overzicht over de periode 1451-1620. Ook hier blijkt de regering van Karel 
de Stoute door een tot dan ongekend hoog oplopende flscale druk gekenmerkt. 
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a W!JO. 
Volgende wijzigingen blijken uit de stadsrekeningen. De assizen worden 

telkens per vat geheven, de verkoper is de belastingplichtige. 
1400 : 12 s. + 5 s. + 3 s. gr.403 
1404 : 5 s. + 3 s. gr.404 
1407 : 8 s. + 5 s. + 3 s. gr.405 
1411 .: 8 s. + 5 s. + 4 s. + 3 s. gr.406 
1412 : 8 s. + 5 s. + 4 s. + 4 s. + 3 s. gr.407 
1413 : 8 s. + 5 s. + 4 s. + 3 s. gr.408 
1432 : 5 s. + 3 s. + 2 s. gr.409 
1433: 8 s. + 5 s. + 4 s. + 3 s. gr.410 
1442 : 8 s. + 5 s. + 4 s. + 3 s. gr. +per stoop : 4 ingelsen411 

1444 : 8 s. + 5 s. + 4 s. + 3 s. gr.412 

1452 : 8 s. + 5 s. + 4 s. + 3 s. gr. + per stoop : 4 ingelsen413 
1453: oud ongeld+ cueillote : op verkoop per lot luxewijn : 3 d. gr. ; per 

lot courante wijn: 6 miten op elke d. gr. 
verkoopprijs 
op consumptie : 
per lot: 1,5 d. gr. ongeacht de soort414. 

In bovenstaande opsomming werden die jaren weerhouden waarvoor 
een wijziging in de gehanteerde aanslagvoet vermeld wordt. Men kan er uit 
afleiden dat, afgezien van een aantal kort op elkaar volgende wijzigingen bij 

403 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 1 r0
• 

404 Ibidem, fO 63 r0
• 

405 Ibidem, fO 138 r0
• 

406 Ibidem, fO 294 r0
• 

407 Ibidem, fO 324 r0 en 327 r0 
; de supplementaire heffmg van 4 s. gr. per vat 

boven op de reeds bestaande heffmgen werd door de graaf van Charolais, de latere 
Filips de Goede, n.a.v. zijn blijde intrede te Gent toegestaan. 

408 SAG, reeks 400, nr. 12, fO 1 r0
• 

409 SAG, reeks 400, nr. 14, fO 288 r0 
- 290 r0

• 

410 Ibidem, fO 322 r0
• 

411 SAG, reeks 400, nr. 16, fO 60 r0 en 75 v0 
: de extra heffing van 4 ingelsen 

werd ingesteld om het aandeel van de stad in de subventie aan de hertog bij elkaar 
te brengen. Met een ingelse wordt steeds een vaste breuk, namelijk 1/3de van een 
d. gr. bedoeld. 

412 SAG, reeks 400, nr. 16, fO 174 r0
• 

413 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 265 r0
• 

414 Ibidem, fO 352 r0
, ten dele uitgegeven bij V. FRIS, Bewijsstukken, p. 412: 

het oude ongeld en de nieuwe cueillote werden samen door dezelfde ontvangers in 
regie geïnd. Als duurdere wijnsoorten worden "vins de Grenache, de muscadet et de 
malevisee", vermeld, de overige wijnen worden onder algemene benamingen als "vin 
bastard, vins de lepels, vins de rivieres" afgedaan. Onder wijn de "Grenache" dient 
wellicht wijn uit Granada verstaan te worden, malevoisie en muscaatwijn zijn eveneens 
zoetsmakende en dure wijnen uit het middelandsezeegebied die in de middeleeuwen 
traditioneel via de haven van Damme werden aangevoerd : G. SIVERY, Les comtes 
de Hainaut et Ie commerce du vin au XIVe siècle en au début du XVe siècle, Lille, 
1969, pp. 100, 114-115. De gehanteerde eenheidsmaat, lot, omvat 2,301 liter: ]. 
CRAEYBECKX, Un grand commerce d'importation : les vins de France aux anctens 
Pays-Bas (Xllle-XV!e siècle), Paris, 1958, p. 5. 
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het begin van de 15de eeuw, men ca. 1411 tot het meest typische tarief 
van in totaal 20 s. gr. per vat komt. Indien het wordt opgedreven (in 1412, 
1442 en 43, 1452 en 53) kan dit telkenmale vanuit externe invloeden ver
klaard worden, die alle dit gemeen hebben dat ze met ogenblikken van 
acute geldnood samenvallen. Opmerkelijk is dat men vanaf 1442 een ver
hoging van de wijnassize via een bijkomende heffing op de consumptie 
doorvoert. De gehanteerde inhoudsmaat (een stoop = 4 pinten = 2,306 li
ter) doet dit alvast vermoeden415. 

De reductie met de helft in 1432-33 kan met de toenmalige sociale en 
politieke onlusten in verband gebracht worden. Deze waren trouwens ten 
dele door een ontevredenheid over het gevoerde fiscale beleid ingege
ven416. Deze aanpassing wijst terloops op het feit dat wijn een relatief po
pulairdere drank was, dan men op basis van latere gegevens zou vermoe
den417. 

Indien we de courant gehanteerde maximale aanslag van 20 s. gr. afzet
ten tegen de verkoopprijs van de wijn dan valt daarbij op hoe de totale 
taxatie voor een luxewijn (uit Beaune) in 1421 16 %van de aankoopprijs 
uitmaakt, terwijl dit in 1446-47 voor Rijnwijn 40,76% is en in hetzelfde jaar 
voor de door de stad als aalmoes uitgedeelde wijn zelfs tot 50,42 % 
oploopt418. De notie "vat" die uiteraard verschillend kan zijn voor de di
verse wijnsoorten trekt deze vergelijking uiteraard mank. Toch lijkt er een 
algemene tendens uit af te leiden, dat men namelijk door een gelijk tarief 
voor alle soorten te hanteren de goedkoopste en vermoedelijk meest ge
consumeerde wijnen het zwaarst belast. Een aanduiding uit de na Gavere 
opgelegde cueillote wijst overigens op een nog gevoelig versterken van 
deze tendens. De 6 miten die men per d. gr. verkoopprijs voor courante en 
populaire wijnen als bijkomende taks heft, vertegenwoordigt immers op zich 
al 25 % van de verkoopprijs. Gent vormt door dit alles een uitzondering. Te 
Leuven en te Brussel bijvoorbeeld rust op de betere en dus duurdere wij
nen een zwaardere aanslagvoet419. Dat dit te Gent niet het geval is, ver-

415 Cf. P. VANDEWALLE, Oude maten, gewichten en muntstelsels in 
Vlaanderen, Brabant en Limburg, Gent, 1984, [Belgisch centrum voor landelijke 
geschiedenis, .nr. 82, p. 51. 

416 V. FRIS, De onlusten te Gent, p. 165. 
417 Algemeen kan men een evolutie in de zin van een dalend wijnverbruik ten 

voordele van een stijgende bierconsumptie doorheen de 15de-16de eeuw 
waarnemen, een overzicht van de discussie hierrond bij: P. DE COMMER, art. cit., in: 
H.M.G.O.G., n.r., XXXVII, 1983, pp. 143-144. Zie verder ook : C. VANDENBROEKE, 
Evolutie van het wijnverbruik te Gent (14de-19de eeuw), in : Album Charles 
Ver/inden, Gent, 1975, pp. 396-398. 

418 In 1421 levert Gillis Agames een keuwe (een vat) Beaune-wijn aan de prijs 
van L500 d. gr., SAG, reeks 400, nr. 13, fO 13 r0

• De 20 s. gr. of 240 d. gr. taks 
vertegenwoordigen daarvan 16 %. In 1447 levert Roegier De Bets aan de stad 2 
amen Rijnwijn, te herleiden (cf. P. VANDEWALLE, op.cit., p. 51) naar 1,875 ton aan 
1.104 d. gr. Deze hoeveelheid stemt met 9,90625 tonnen overeen, de taks van 240 
d. gr. per vat loopt hier tot 50,42 % op : SAG, reeks 400, nr. 16, fO 310 r0 en 314 r0

• 

419 Voor Leuven : R. VAN UYfVEN, op. cit., p. 114, voor Brussel : C. 
DICKSTEIN-BERNARD, op. cit., pp. 42-43. Voor Rijsel spreekt D. CLAUZEL (op. cit., 
p. 177) zich niet in detail uit. Toch stipt hij aan dat de taks op de kleinhandel er 20 
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sterkt de vaststelling dat de stedelijke elite een bewust asociale politiek 
voert. 

Indien men weigert, zoals D. NICHOLAS, met de verschillen in aanslag 
voor verschillende wijnsoorten rekening te houden (en daarenboven ook bij 
niet hard te maken extrapolaties aangaande het totale bevolkingsaantal van 
Gent zweert), komt men tot bedenkelijke consumptiecijfers als 102 liter 
wijn per man in 1375. Ter vergelijking: voorafgaande onderzoekers hielden 
het bij 38 à 44 liter. Nicholas veronderstelt verder dat dezelfde Gentse con
sument binnen dezelfde tijdsspanne nog zo een 180 liter ingevoerd zwaar 
bier samen met een ongekende hoeveelheid in Gent zelf gebrouwen bier 
tot zich nam420. Het weze duidelijk dat dergelijke constructies op basis van 
het voorhanden zijnde materiaal en vooral bij ontstentenis van ernstige aan
duidingen over de aanslagvoeten en over de verhouding tussen te Gent 
geconsumeerde wijn en door Gent in transit zijnde wijn, als zijnde onaan
vaardbaar moeten worden afgewezen. 

Zijn de opbrengstcijfers van de assizen dan waardeloos ? Helemaal niet, 
op voorwaarde dat men ze hanteert als bron voor de kennis van zaken 
waarvoor ze in de eerste plaats in aanmerking komen : de fiscale politiek 
van de stedelijke elite. 

Tabel 21 leert wat de stad globaal aan indirecte heffingen op de wijnver
koop en -cosumptie inde, de aldaar verstrekte gegevens vormen de basis 
van grafiek 18. 

Een eerste globale indruk na vergelijking met de inkomsten uit alle indi
recte belastingen samen, is dat de wijnassize in de periode voor Gavere 
gemiddeld 60 o/o van de inkomsten uit indirecte belastingen voor haar re
kening neemt. Vermits de assizen in normale jaren ca. 70 à 80 o/o van de to
tale inkomsten van de stad uitmaken, betekent dit dat de wijnassize de be
langrijkste aparte inkomstenbron van de stad vormt. Na Gavere loopt het 
aandeel van de opbrengst uit de wijnassize tot gemiddeld 20 o/o van de to
tale inkomsten uit assizen terug. Nochtans waren de aanslagvoeten door het 
opleggen van de cueillote gevoelig verzwaard. Dat niettegenstaande deze 
verzwaring de opbrengsten uit de wijnassize in absolute cijfers nauwelijks 
hoger liggen dan in het aan Gavere voorafgaande decennium, betekent dat 
onder invloed van de sterk opgevoerde fiscale druk een substitutie van 
wijnconsumptie ten voordele van andere producten zich heeft voorgedaan. 
De nederlaag tegen de centrale staat heeft m.a.w. tot in het consumptiepa
troon van de Gentenaar gevolgen gehad. Dat er omgekeerd toch nog vol
doende wijn moet geconsumeerd geweest zijn om de absolute inkomsten 
op het vooroorlogs niveau te handhaven, toont dan weer aan dat er hoe dan 
ook een begaede toplaag aanwezig bleef voor wie een volgehouden wijn-

tot 36% van de prijs uitmaakt, wat de voor Gent vastgestelde spanning tussen 16 en 
50 % niet meer zo uitzonderlijk maakt. 

420 D. NICHOLAS, Tbe metamorpbosis, pp. 227-230 
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consumptie mogelijk bleef421 . Voor de aan Gavere voorafgaande decennia 
stellen we een duidelijke relatie met de wijzigingen in de gehanteerde aan
slagvoeten vast. 

b. Bier 
Aanduidingen van een gehanteerde aanslagvoet zijn zo mogelijk nog · 

schaarser in vergelijking met de wijn. Wel wordt een onderscheid aangehou
den tussen de assize die slaat op het te Gent zelf gebrouwen bier en een 
tweede heffing op het ingevoerde vreemde bier, die steeds 4 d. gr. per vat 
bedragen heeft. Slechts in 1440-41 vermeldt men (toevallig ?) dat voor het 
te Gent gebrouwen bier 3 d. gr. per vat als assize gold422. Enkel in 1442-
43 wordt, net als voor de wijn, bewust van dit stramien afgeweken. Men 
voorziet dan immers een extra-heffing van 4 ingelsen op elke stoop, be
doeld om het aandeel van de stad in een bede te financieren. Deze eenma
lige maatregel geldt zowel voor het eigen te Gent gebrouwen bier, als voor 
de geïmporteerde variëteiten423. In tegenstelling tot de wijn beschikken 
we over geen directe prijsaanduidingen voor het bier. Een toevallige aan
duidiQg uit 1416 heeft het over Gents bier dat 12 miten (= 0,5 d. gr.) per 
stoop kost424. Passen we daar het hierboven vermelde tarief ~an 3 d. gr. 
per vat op toe, dan bekomen we een aanslag die 9 o/o van de verkoopprijs 
bedraagt. Dit ligt gevoelig lager dan de voor Leuven vastgestelde 20 à 33 
o/o, al dient gezegd dat dit dan wel gold voor bieren van een hogere kwali
teit425. 

De aanslagvoeten van de cueillotes van 1453 duiden in elk geval op een 
gevoelige verzwaring van de fiscale druk426. Per lot (2,301 liter) van te 
Gent gebrouwen bier : 2 miten, wat tegenover de 3 d. gr. per vat een ver
meerdering van 56 % inhoudt, per aan vreemd bier (= 138,38 liter) 18 d. 
gr., wat in vergelijking met de 4 d. gr. per vat (= 147,61 liter) een stijging 
met 480 % impliceert. Dergelijke stijgingen kunnen exuberant lijken, ze zijn 
niet uitzonderlijk. Op 9 oktober 1492 kondigde de toenmalige stadhouder 
van de Nederlanden, Atbrecht van Saksen, analoge stijgingen van de te 
Gent geïnde ongelden af waarmee de stad de haar opgelegde boete na de 
vrede van Cadzand diende te financieren. Opmerkelijk is dat daarbij expliciet 
naar de bestraffing na de vrede van Gavere verwezen werd427. 

421 De periode na Gavere geeft hoe dan ook een duidelijke terugval te zien 
inzake het hoofdelijk wijnverbruik : 16,5 tegenover 26 liter per man per jaar in de 
voorafgaande periode, cf. ]. CRAEYBECKX, op. ctt., p. 6. 

422 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 309 v0
• 

423 SAG, reeks 400, nr. 16, fO 75 v0
• 

424 ABG, doos K, nr. 25, oorkonde ad datum 3 juli 1416 : Jan Everwijn fs. 
Roegier en jonkvrouwe Amelberge Heemericx schenken een rente aan de Bijloke, 
waarmee deze instelling haar armen wekelijks 12 stopen Gents bier van 12 miten de 
stoop dient te geven. 

425 R. VAN UYIVEN, op.cit., p. 115. 
426 V. FRIS, Oorkondèn, pp. 120-121. 
427 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, op. cit., pp. 92-93. 
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Tabel 22 leert wat dit alles de stad aan inkomsten opbracht, de grafische 
voorstelling treft. de lezer aan in grafiek 19. 

De globale indruk uit zowel tabel als grafiek is er opnieuw één van een 
opvallende stabiliteit, spectaculair en brutaal doorbroken in de op Gavere 
volgende jaren. Gemiddeld zijn de inkomsten uit de assizen op bier van een 
ondergeschikt belang, in vergelijking met de wijnassizen. Toch zijn ze poli
tiek en sociaal even explosief. Bier was immers de drank bij uitstek van de 
gewone man en deze dagelijkse lavenis aan een te hoge fiscale aanslag on
derwerpen, is menige middeleeuwse overheid zuur opgebroken428. De 
stabiele indruk die deze inkomsten voor Gavere opleveren getuigt dan ook 
van fiscale beheersing bij de toenmalige machthebbers, alsmede van de 
reële greep die de vertegenwoordigers van draperie en kleine neringen op 
de fiscale politiek konden uitoefenen. De piek in 1442-43 weerspiegelt zeer 
getrouw de uitzonderlijke verhoging in de aanslagvoet waarvan hierboven 
sprake. 
Na Gavere wordt dit beeld van stabiliteit brutaal verstoord. Globaal kan men 
stellen dat de inkomsten uit de bierassizen en uit de cueillote samen zes 
maal meer opbrengen dan de inkomsten uit het oude, voor Gavere gang
bare ongeld. De akte waarin Filips de Goede de tarieven van de cueillotes 
bekendmaakte, deelt weinig mee over wie voor deze dosering van de fis
cale druk verantwoordelijk was. Wel bleef het stuk bewaard als een 
"contrelettre" waarin de Gentse schepenen, dekens "et tout le commun 
peuple de la ville" kennis nemen van de hertogelijke beslissing429. Het 
heet dat de vorst de beslissingen zou genomen hebben op uitdrukkelijke 
smeekbede van Gent, gezien de acute financiële nood van de stad. De in
druk blijft dat daarnaast nog enig overleg tussen de vorstelijke administratie 
en de (nieuwe) Gentse machthebbers heeft plaatsgegrepen. De uitzonderlijk 
zware extra-heffingen op het bier die in opbrengstcijfers in één klap de in
komsten uit de wijnassizen met ruim 25 % voorbijsteken, kunnen immers 
moeilijk toevallig genoemd worden. Gezien de context lijkt het aanvaardbaar 
te veronderstellen dat de politieke (en militaire) uitschakeling van die leden 
van de stadsbevolking die geacht mogen worden de grootste concentratie 
van bierconsumenten in hun rangen te tellen (draperie en kleine neringen) 
werd aangegrepen om deze fiscale maatregel uit te vaardigen. Terzelfdertijd 
moet ook benadrukt worden dat gegeven de eveneens niet onaanzienlijke 
fiscale meerdruk op de wijnconsumptie en het eerder bescheiden resultaat 
dat daaruit is voorgekomen, er weinig anders opzat. 

De voor de hand liggende strategie was de massa van bierdrinkers, die 
door de afloop van de oorlog hun politieke slagkracht hadden verloren, de 
fiscale rekening te presenteren. Deze groep vormde · een des te gemakke-

428 Voor Gent is het meest bekende incident dit n.a.v. het bezoek van Filips de 
Schone in 1301 : H. VAN WERVEKE, op. cit., p. 210. In het algemeen : W. 
PREVENIER, Inzicht van kritische tijdgenoten in de sociale facetten der fiscaliteit en 
in sociaal-politiek onrecht in Vlaanderen (13de-15de eeuw), in : Arbeid in veelvoud. 
Een huldeboek voor jan Craeybeckx en Etienne Schol/iers, Brussel, 1988, pp. 53-54. 

429 V. FRIS, art. cit., pp. 118-119. 
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lijker doelwit omdat, gezien de kwaliteit van het drinkwater, er weinig substi
tutiemogelijkheden t.o.v. bier openstonden. 

c. Granen 
Onder deze verzamelnaam verstond men in de 14de eeuw de assizen 

geheven op de verkoop en invoer van alle graansoorten, peulvruchten, 
mout en zout430. 

Met de rechten op dit laatste product moet evenwel in de loop van de 
14de eeuw een en ander gebeurd zijn. Twee vonnissen van de schepenen 
van de keure, respectievelijk van 8 augustus 1421 en 2 maart 1424 (n.s.), 
maken duidelijk dat in de tussenliggende periode de stad een deel van haar 
invoerrechten op zout aan de godshuizen van wevers en volders heeft af
gestaan. Beide godshuizen dateren uit de eerste helft van de 14de 
eeuw431. Gezien de turbulente verhouding tussen wevers en volders die 
pas met de "definitieve" inrichting van het corporatieve stadsbestuur ca. 
1369 gepacificeerd werd, veronderstellen we dat een dergelijke schenking 
door beide instellingen gezamenlijk beheerd, na het tot stand komen van 
deze institutionele inrichting moet gesitueerd worden432. 
In het eerste vonnis bevestigen de schepenen het recht van de godshui
zen om 1 d. gr. te innen op elke karrevracht, gerekend aan 16 zakken de 
vracht (= 1.716,8 liter zout), ook al wordt dit per schip aangevoerd433. Het 
tweede vonnis biedt een nog ruimere interpretatie van het kennelijk op 
gewoonterechtelijke basis steunende privilege van beide instellingen. Het is 
de magistraat van Biervliet die argumenteert dat de heffing niet van toe
passing is op los zout dat in zee op kleinere binnenschepen was overgela
den. Vooraleer de Gentse schepenen hun vonnis in het nadeel van Biervliet 
vellen, plegen ze overleg o.m. met "den ouderlinghen die hen met zoute 
gheneren ende daer af weten mochten te sprekene wat der zaken sculdich 
es te zine"434. Dit laatste bewijst dat ten eerste het voornoemde voorrecht 
in 1427 reeds als dermate oud werd ervaren dat een beroep op ouderlingen 
nodig was (terloops maakt dit de voorgestelde datering, kort na 1369, aan
nemelijk) en dat ten tweede geen schriftelijke neerslag van de schenking 
bestond. Deze laatste veronderstelling verklaart waarom we na Gaveregeen 
enkele vermelding van dit voorrecht meer hebben aangetroffen435. De 
stadsrekening over 1455-56 heeft het integendeel weer expliciet over de 
ontvangsten uit de cueillote op het graan "metten houden enghelde van 
den zeiven grane ende zoute"436. De boekhoudkundige onmogelijkheid 
om voor een aantal jaren (1455- 56 en 1456-57) de inkomsten uit dit oude 

430 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 207. 
431 A.-M. DE VOCHT, art. cit., p. 15. 
432 De inrichting der drie leden van de stad komt uitvoerig aan bod in M. 

BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, passim, (ter perse). 
433 SAG, reeks LN, charters, nr. 87. 
434 SAG, reeks LN, charters, nr. 88. 
435 Het had nochtans kunnen opduiken vermits de oudste bewaarde rekening 

van het weversgodshuis precies uit 1456 dateert, cf. A.-M. DE VOCHT, art. cit., p. 12. 
436 SAG, reeks 400, nr. 18, F 151 r0

• 
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ongeld en deze uit de cueillote af te zonderen, terwijl dit voor andere jaren 
wel het geval is, heeft ons er toe gebracht tabel 23 in twee delen op te 
splitsen. 

Grafiek 20 toont enkel het verloop van de inkomsten uit het oude on
geld op het graan. 

Onloochenbaar is ook voor deze indirecte belasting de spectaculaire stij
ging die door de cueillote werd veroorzaakt. De tarieven van de cueillotte 
wijzen op een heffing die enerzijds op de verkoop betrekking heeft. Per 
halster tarwe, bonen en erwten betaalt men 3 d. gr., voor de mindere 
graansoorten (rogge, wintergerst, witte haver) en vitsen 2 d. gr., voor de 
zachte haver 1 d. gr. Anderzijds slaat ze op het transport : per mud graan 
dat door de stad wordt gevoerd betaalt men 2 d. gr., ongeacht de soort of 
het feit dat het graan al dan niet te Gent werd overgeladen437. Vergelijken 
we deze gegevens met prijzen die voor tarwe en rogge uit de rekeningen 
van Gentse religieuze instellingen bekend zijn, dan levert dit volgend resul
taat op438. Voor de tarwe bedraagt de taxatie van 3 d. gr. per halster ge
middeld ca. 1/Sde van de prijs. De aanslag van 2 d. gr. per rogge schom
melt tussen de 10 en de 25 %, gemiddeld blijkt ook hier voor de jaren tot 
1460 dat de cueillote 1/Sde van de aankoopprijs bedraagt. V oor gerst be
schikken we over een toevallig bewaarde prijsnotering op de Gentse ko
renmarkt uit 1454, de aanslag van 2 d. gr. blijkt ook hier 23,5 o/o van de prijs 
te bedragen439. Dit zijn bijzonder hoge aanslagen. Te Leuven hanteerde 
men op het einde van de 14de eeuw aanslagen van iets meer dan 4 % voor 
tarwe en 3 % voor rogge, voor haver zelfs amper 0,5 %. Voor andere 
Brabantse steden werd de zeer geringe omvang of zelfs ronduit de afwe-
zigheid van graanassizen vastgesteld440. · 

Ofschoon precieze aanduidingen over de voor Gavere gehanteerde ta
rieven ontbreken, kan men uit het lage peil van de gemiddelde opbreng
sten uit deze jaren afleiden dat ook in Gent de traditionele aanslagvoeten 
op een vergelijkbaar laag niveau moeten gelegen hebben. Het feit dat 
graan een cruciale positie in het voedselpakket innam, maakt de impact van 
de na Gavere opgelegde fiscale politiek des te schrijnender. Naast de 
volksdrank bij uitstek (bier) werd ook het hoofdbestanddeel van het dage
lijks menu aan een erg zware fiscale heffing onderworpen. 

Algemeen moet worden opgemerkt dat stedelijke overheden gezien 
het sociaal explosieve karakter van graan- en broodprijzen en het belang 

437 V. FRIS, Oorkonden, pp. 119-120. 
438 Uitgegeven bij G. CROISIAU, Prijzen in Vlaanderen in de 15de eeuw, in : 

Dok. I, pp. 37-38, alwaar de prijzen per (Brugs) hoet genoteerd staan, om ze in 
Gentse halster om te zetten dient men ze door 3,2 te delen. 

439 Jan de Stoppelare, baljuw van de Oudburg, oorkondtop 2 april 1454 (n.s.) 
dat hij samen met Lubrecht de Stoppelare en Thomaes Hauweel, mannen van de 
hertog in het leenhof te Gent, gedurende drie marktdagen in maart 1454 op de 
Korenmarkt te Gent prijzen heeft genoteerd. Per halster gerst werd toen 8 s. 6 d. 
par. (• 8,5 d. gr.) betaald, ARA, Rk. AL, carton nr. 401, 2de .doos, ad datum. 

440 Voor Leuven: R. VAN UYfVEN, op.cit., p. 115, voor Brussel, Mechelen en 
Antwerpen : C. DICKSTEIN-BERNARD, op. cit., pp. 39-40. 
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van brood in het gemiddelde arbeidersbudget, zelden de fiscale aanslagvoe
ten als instrument van een stedelijke voedselpolitiek gehanteerd hebben. 
Ze beschikten daartoe overigens over andere mogelijkheden : het direct 
bepalen van broodprijzen of het laten fluctueren van het gewicht van het 
brood bij een vaste prijs44l. Dat men na Gavere wel tot een bijzonder dras
tische verhoging van de indirecte belastingen op verkoop en vervoer van 
graan besloot; illustreert eens te meer de mate waarin de stad politiek en 
fmancieel onderworpen was. 

d Turf. 
Onder deze indirecte belasting ressorteren verschillende belaste waren : 

turf, kolen, takkebossen, baksteen, kalk, tichels, zandsteen en bewerkte 
stenen442. Ook in dit geval leveren de stadsrekeningen geen directe in
formatie aangaande de gehanteerde tarieven op. Uitzonderlijk stipuleert de 
akte waarin de cueillote van 1453 ingesteld wordt dat men per last turf 
"dont on paye a present deux gros et demi" 5 d. gr. zal betalen443. Ook 
voor een tweede, minderwaardige variëteit impliceert de cueillote een ver
dubbeling : van 1 d. gr. 6 miten naar 2,5 d. gr. per last. Beide tarieven gel
den zowel voor turf die te Gent verkocht wordt als voor turf in transit444. 
Voor brandhout, houtskool en takkebossen dienen per pond gr. verkoop
waarde 10 d. gr. (= 4,17 %) betaald te worden, voor de bouwmaterialen 
schommelt deze verhouding van 2,5 % tot 5 %. Vermits het tarief van de 
indirecte belastingen uit 1486 eveneens de twee tarieven van 2,5 d. gr. 
voor delfturf en 1,25 d. gr. voor slagturven en witte turven per last ver
meldt445, lijken dit ons de gebruikelijke tarieven te zijn die we mogen ex
trapoleren voor de gehele periode, met uitzondering van de jaren waarin de 
cueillote van kracht was. 

Aangezien de stad jaarlijks turf als brandstof en als aalmoes aankocht, 
beschikken we over veelvuldige prijsaanduidingen. Tijdens de jaren van de 
opstand en de cueillote, 1452-1454, levert een zekere Adam Andries re
gelmatig turf aan de stad voor een gemiddelde prijs van 150 d. gr. per 
last446. De traditionele aanslag vertegenwoordigt hiervan amper 1,67 %, de 

441 Een overzicht hiervan bij : R. VAN SCHAlK, Prijs- en levens
middelenpolitiek in de Noordelijke Nederlanden van de 14de tot de 17de eeuw : 
bronnen en problemen, in : T.v.G., 91, 1978, pp. 216- 217. Aangaande de in Gent 
gehanteerde methode tasten we volledig in het duister. 

442 Zie de opsomming voor de 14de eeuw bij H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 
209, de lijst uit 1486 bevestigt dat tot dezelfde categorie van assizen alsdan dezelfde 
goederen gerekend werden: SAG, reeks 145, nr. 1, fO 5 v0

• 

443 Last is een middeleeuwse volumemaat voor turf, 1 last bestaat uit 10.000 
turfblokken. Een "haard" verbruikte ± 8.000 turfblokken of 4/5de last per jaar, cf. B. 
AUGUSTYN, De turfwinnersdorpen Kieldeecht en Verrebroek in 1394 :twee stadia in 
de evolutie van de proto-industriële naar een agrarische produktiewijze, in : Annalen 
van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 88, 1985, pp. 249-
250 (noot 25). 

444 V. FRIS, Oorkonden, pp. 121-122. 
445 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 5 V0

• 

446 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 322 v0
, fO 392 v0

- 393 r0 en fO 414 ~. 
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cueillote brengt dit op 3,33 %. De totale opbrengsten uit dit ongeld vindt 
men in tabel 24. 

Bij deze tabel dient aangestipt te worden dat voor de vier boekjaren van 
1453-54 tot en met 1456-57 de inkomsten uit het ongeld op turf samen
gevoegd waren met de opbrengst van de "poorten". Pas met ingang van 
het boekjaar 1457-58 zijn inkomsten uit het ongeld op turf opnieuw boek
houdkundig af te zonderen, al zijn ze voor die jaren dan wel met de inkom
sten uit de cueillote op turf samengevoegd. Een grafische voorstelling biedt 
grafiek 21. 

In de jaren waarvoor de cueillote van kracht was zijn de inkomsten in
derdaad verdubbeld. In het verloop van de opbrengst een weerspiegeling 
van het algemeen prijzenverloop van turf te menen herkennen, is echter 
erg gewaagd. Ook H. VAN DE WEE zag af van het aanwenden van turfprij
zen op seriële basis. Locale tradities blijken immers de handel in dit produkt 
in een dergelijke sterke greep te houden dat zelfs de 16de-eeuwse 
Antwerpse magistraat mislukte in zijn streven om het volume van de ver
schillende lokale "lasten" te standaardizeren447. In het geval van Gent dient 
daarenboven ook op het door elkaar vermengen van verschillende soms in 
prijs sterk uiteenlopende soorten turf gewezen te worden. Verder ook op 
het feit dat de inkomsten uit de turfassizen ook inkomsten uit heffingen op 
houtskool, brandhout en verschillende bouwmaterialen omvatten. 
Voor enkele van deze producten kan op het bestaan van vergelijkbare prij
zenreeksen geattendeerd worden. Voor brandhout in Lier, boomschors in 
Lier en Mechelen, houtskool in Antwerpen, tegels, bakstenen en kalk in 
Brugge448. De meeste van deze prijzenreeksen bevestigen de geleidelijk 
stijgende trend doorheen de twintiger en vroege dertiger jaren van de 15de 
eeuw, gevolgd door stabilisatie en (erg geleidelijke) daling naar het einde 
van de jaren dertig en het begin van de jaren veertig. Dit vormt een aan
duiding te meer voor het feit dat men in de periode voor Gavere dezelfde 
aanslagvoet voor de assizen op brandstof heeft aangehouden. Het beschei
den aandeel van de opbrengst daarvan in het totaal van de stedelijke ont
vangsten uit ongelden (ca. 5 %) verklaart waarom men aan de hand van 
deze assize geen actievere fiscale politiek heeft gevoerd. Wat de brandstof
fen betreft : hier doet zich uiteraard de toenemende consumptie naargelang 
van de hevigheid van de winter gevoelen. Een relatie die eveneens voor 
Leuven gelegd werd449. . 

e. poorten 
Onder deze verzamelnaam wordt een indirecte belasting aangeduid die 

betrekking heeft op zowat alle goederen die via de poorten en de waterlo
pen ingevoerd werden. Daartoe behoren zowel waren bestemd voor de 

447 H. VAN DER WEE, Tbe growtb, I, pp. 28, 30 en 95. 
448 Voor Lier, Mechelen en Brabant, ibidem, I, pp. 239-240, 242- 243 en 254-

255. Voor Brugge : J.-P. SOSSON, Les travaux publics, pp. 289-292. 
449 R. VAN UYTVEN, op. cit., p. 535. Een meteorologisch overzicht bij H. VAN 

DER WEE, op.cit., I, pp. 551-553. 
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kleinhandel en het privégebruik, als de grondstoffen voor de op export ge
richte draperie : wol, kleurstoffen, aluin, enz.450. Uit de eerste helft van de 
15de eeuw bleef ook voor deze assizen geen enkel tarief bewaard. Inzake 
de cueillote werd in algemene termen bepaald dat 6 d. gr. per pond gr. ver
koopprijs ( = 2,5 %) zal betaald worden voor luxeartikelen (parels, edelste
nen, goud en zilver of wapen uitrusting) en 3 d. gr. per pond verkoopprijs ( = 
1,25 %) voor alle andere goederen. De enige uitzondering vormen de goe
deren in transit die aan niet- poorters toebehoren. Een bijkomende bepaling 
bestaat erin dat men voortaan ook op alle geproduceerde producten die 
uitgevoerd worden 6 d. gr. per pond verkoopprijs zal betalen451. De afge
werkte producten uit de textielsector vallen niet onder deze laatste bepa
ling, . vermits er een aparte cueillote aan hen gewijd werd. Al met al gaat het 
over een drakonische fiscale maatregel die een zware hypotheek op het 
economisch leven en op het handelsverkeer in het bijzonder moet gelegd 
hebben. 

De tarieflijst uit 1486 verwijst expliciet naar "den pacht van den ouden 
onghelde van den pondghelde"452, zoals de assize van de poorten ook ge
noemd werd. Eruit blijkt dat men bij de aanslagvoeten voor de ingevoerde 
wol rekening hield met de kwaliteit. Voor Engelse en Schotse wol betaalde 
men 4 d. gr. en 9,5 d. par. per zak, terwijl men met een zak Spaanse wol 
reeds na betaling van 2,5 d. gr. door de stadspoort mocht. Verder bevat de 
lijst tarieven voor dierenhuiden, olie (zowel inlandse als olijfolie), zeep, aluin 
en lijnzaad. Vrijgesteld worden de landlieden die zuivelwaren of gevogelte in 
korven in de stad brengen. Verder worden de luxevoorwerpen die bij het 
instellen van de cueillote vermeld werden vrijgesteld, zolang ze ingevoerd 
doch niet te koop aangeboden werden. Tot slot vermeldt het tarief uit 1486 
nog timmerhout als laatste grote categorie van aan het pondgeld onderwor
pen goederen. 

Tabel 25 groepeert de opbrengsten van het ongeld van de poorten. De 
jaren 1453-54 tot en met 1456-57 zijn inclusief de inkomsten uit het on
geld op turf. Grafiek 22 geeft hun verloop aan. 

Globaal schommelt het aandeel van deze belasting voor Gavere op ca. 
12 % van de totale inkomsten uit indirecte belastingen. Aangezien ook de 
aanvoer voor Gents belangrijkste industriële activiteit, de wolnijverheid, tot 
de aan deze heffing onderworpen goederen behoort, kan verondersteld 
worden dat tot aan Gavere enige fiscale clementie ten overstaan van deze 
sector tot de beleidsopties behoorde. Eens na Gavere de invloed van de 
vertegenwoordigers van het lid van de weverij ingeperkt was, viel eveneens 
de grendel op het verder fiscaal belasten van de aanvoer van grondstoffen 
voor deze sector weg. Men is op deze weg nog verder gegaan door ook 
voor export bestemde afgewerkte producten aan een nieuwe indirecte be
lasting te onderwerpen. 

450 Een evenmin exhaustieve opsomming bij H. VAN WERVEKE, op. ctt., 
p.206 

451 V. FRIS, art. ctt., p. 121. 
452 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 4 v0

- 5 r0
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Naast de stilaan vertrouwde spectaculaire aangroei van de taxatie na 
Gavere, is er de bijna even in het oog springende terugval in fiscale op
brengsten die met het boekjaar 1427-28 inzet. De aard van deze terugval 
(grosso modo op zowat de helft) en het quasi permanent karakter totaan 
Gavere, wijzen er op dat hier aan een bewuste, structurele ingreep mag ge
dacht worden. Ofschoon we niet het minste vermoeden hebben aangaande 
het relatieve aandeel van de taxatie op de wolimport lijkt het ons toch ver
antwoord om, uitgaande van het manifeste belang van de wolnijverheid, een 
mogelijke verklaring voor de spectaculaire terugval in 1427-28 in het wel en 
wee van deze sleutelsector te zoeken. In de loop van de jaren twintig van 
de 15de eeuw rommelde het in Gent herhaaldelijk op sociaal vlak. De oude 
tegenstellingen tussen wevers en volders die in belangrijke mate de 14de 
eeuwse geschiedenis van de stad hadden meebepaald, staken opnieuw de 
kop op453. Een en ander draaide rond de eis van de volders om een aan
gepast salaris te verkrijgen. De afloop van het conflict voorzag o.m. in een 
tegemoetkoming aan de looneisen van de volders. Voor de wevers-werk
gevers impliceerde dit een meeruitgave. Dit alles werd op 25 juli 1427 door 
de vorst in een plechtige oorkonde bevestigd454. Amper enkele weken la
ter, op 15 augustus 1427, zet een drastische en aanhoudende daling van de 
inkomsten uit o.m. de mdirecte belasting op de wolimport in. Kan dit aan 
het toeval worden toegeschreven ? Het ligt nogal voor de hand te veron
derstellen dat de drapiers, die via het lid van de weverij een vaste voet in 
·het stadsbestuur hadden, zich door een vermindering van de aanslagvoet 
op het invoeren van wol verzekerd hebben van een compenserende finan
ciële maatregel. De kwalijke gevolgen van de aan de volders toegekende 
loonsverhoging werd zoniet weggewerkt, dan toch minstens gecompen
seerd. Het vermoeden mag zelfs geuit worden, de gelijktijdig toegenomen 
inkomsten uit bier en uit graan in overweging nemend, dat men de minop
brengst voor de stadsfinanciën door verhoogde heffingen op populaire con
sumptiegoederen als brood en bier heeft gecompenseerd. Indien dit sce
nario opgaat, moet men derhalve besluiten dat de gewone man, en meer 
bepaald de volder, zijn loonsverhoging met een verhoogde fiscale inspan
ning meegefinancierd heeft. De drapiers-werkgevers. met politieke invloed 
haalden immers op hun beurt een niet gering gedeelte van hun inkomen 
uit systematische leveringen van laken aan de stad. 

f. ramen 
Deze heffing slaat essentieel op de geproduceerde lakens die in functie 

van hun afmetingen en kwaliteit getaxeerd worden455. Ook in dit geval 
delen de stadsrekeningen niets mee aangaande de gehanteerde aanslag
voet. 

453 Dit conflict wordt uitgebreid behandeld in M. BOONE, Gent en de 
Bourgondische hertogen (ter perse), passim. Zie voorlopig W. PREVENIER en M. 
BOONE, De 'stadstaat'-droom, p. 96. 

454 RAG, fonds Raad van Vlaanderen, nr. 7351, fO 95 r0
- 96 v0

• 

455 H. VAN WERVEKE, op. ctt., pp. 202 en 207. 
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Tabellen 26 A en B bevatten de opbrengsten uit de ongelden op de 
ramen en op het huisgeld in de ramen. Beide werden met ingang van he 
boekjaar 1416-17 samen geïnd. 

Het "huisgeld in de ramen" is een bijkomende taxatie op de lakens 
waaivan VAN WERVEKE vermoedt d~t hij waarschijnlijk van oudere datum 
is dan het eigenlijke ongeld456. Hij behoort met enkele andere verpachte 
renten in verband met de lakennijverheid tot het traditionele domein van 
de stad. De rekening over 1416-17 rept met geen woord over het waarom 
van de boekhoudkundige fusie van beide inkomstenbronnen. Wel kan men 
vermoeden dat enerzijds het gemeenschappelijk object waarop de taksen 
betrekking hebben, de gelijkaardige inningswijze, en de lage opbrengsten 
van het huisgeld er de stad hebben toe aangezet om deze laatste inkom
stenbron voortaan in één moeite te laten innen door de pachter van het 
ongeld op de ramen. Grafiek 23 illustreert het verloop van de opbrengst uit 
beide heffingen. 

Het is bijzonder verleidelijk in deze suggestieve grafiek een weerspie
geling van het verval van de Gentse lakenindustrie te herkennen. Ofschoon 
het bijzonder moeilijk is om uit te maken op welke cijfers hij zich precies 
steunt, hebben we sterk de indruk dat J.H. MUNRO aan deze verleiding 
geen .weerstand heeft kunnen bieden457. Zoals we zullen vaststellen bij de 
behandeling van de elementen uit het stedelijk domein die betrekking 
hebben op de lakennijverheid, vertonen deze fiscale opbrengsten geen ge
lijkvormig verloop. Ook ditmaal tasten we in het duister voor wat de gehan
teerde aanslagvoeten betreft. Het feit dat de verschillende taxaties, die hoe 
dan ook op dezelfde industriële activiteit teruggaan niet noodzakelijk op 
hetzelfde moment in vergelijkbare zin evolueren, dient ons op onze hoede 
te stellen. De reeds door ESPINAS en PIRENNE naar voren gebrachte 
scepsis aangaande de bruikbaarheid van deze cijfers is immers moeilijk te 
weerleggen458. De vastgestelde fluctuaties zouden wel eens alles met de 

456 Ibidem, p. 175. De term "huusgelt" heeft reeds tot verwarring aanleiding 
gegeven. Oorspronkelijk gaat het om een recht dat op huizen geheven wordt. In 
Gent heeft zich echter een verschuiving in de betekenis voorgedaan, vermits de 
term huisgeld aldaar op een heffmg op de lakens (zowel op de ramen, bij het meten 
in de halle of op de markt) kan slaan. Zoals G. ESPINAS en H. PIRENNE, Recuetl 
des documents relatifs à l'histoire de /'industrie drapière en Flandre. Première partie : 
des origines à l'époque bourguignonne, Brussel, K.C.G. in -4o, deel 2, 1908, p. 623, n. 
1, aantonen vergist ook het middelnederlands woordenboek van Verdam zich in dit 
woord. 

457 J.H. MUNRO, Monetary contraction and industrial change in the late medieval 
Low Countries, 1335-1500, in : N.J. MAYHEW (ed.), Coinage in tbe Low Countrles 
(880-1500). Tbe third Oxford symposium on coinage and monetary history {BAR 
international series, 541, Oxford, 1979, pp. 151 en 160. Voor Gent worden vijfjaarlijkse 
gegevens uit een "tax farm" aangewend, het is uit de toelichting bij deze tabel niet 
mogelijk uit te maken of de opbrengst van het ongeld in de ramen of uit een of 
ander gedeelte van ' het stedelijk domein m.b.t. de textielnijverheid of nog een 
gewogen combinatie van beide, aan de basis van de aangewende cijfers ligt. 

458 G. ESPINAS en H. PIRENNE, op. cit., p. 623. H. VAN WERVEKE, op. cit., 
p. 205 neemt deze zienswijze over en veronderstelt dat de terugval in de opbrengst 
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financiële organisatie en eventuele gewijzigde aanslagvoeten kunnen te 
maken hebben en zo goed als geen relatie tot de industriële activiteit ver
tonen. 
Bij gebrek aan uitsluitsel gevende tarieven is het evenzeer onmogelijk om 
de door MUNRO voorgestelde aanwending van deze cijfe-rs totaal af te wij
zen. Zo kan men een scherpe terugval zowel inzake fiscale opbrengst als 
inzake productie tijdens de oorlog van Gent tegen Filips de Goede gemak
kelijk aanvaarden. Dat voor deze inkomsten niet aan een bijkomende cueil
lote werd gedacht, sluit daar mooi bij aan. Naar analogie had men dan even
wel mogen verwachten dat de ernstige sociale onrust in de textielsector tij
dens de jaren '20 zich eveneens in de opbrengst uit het ongeld op de ra
men had weerspiegeld. Dit was niet het geval. Wijzen we er tenslotte nog op 
dat deze zelfs in zijn beste jaren erg bescheiden indirecte belasting niet 
werd afgeschaft. De tarieflijst van 1486 vermeldt haar immers nog 
steeds459. 

g. Vleeshuis en vismarkt 
De laatste traditionele indirecte belasting heeft betrekking op de in het 

vleeshuis en op de vismarkt te koop aangeboden waar. Het tarief uit 1288 
omvat een opsomming soort per soort van de verschuldigde aanslag die nu 
eens per stuk, dan weer per hoeveelheid berekend werd460. De tarieflijst 
van 1486 is eveneens er~ gedetailleerd maar vertoont bijzonder weinig fi
liatie met deze uit 12884 1. Er zijn dan ook redenen om aan te nemen dat 
in de tussentijd een gevoelige aanpassing werd doorgevoerd. 

In tabel 27 A werden de inkomsten uit de assizen op vleeshuis en vis
markt samengebracht, grafiek 24 schetst hun verloop. 

De breuk die zich in de loop van het boekjaar 1432-33 in deze inkom
sten manifesteert en die grosso modo neerkomt op een halvering is onge
twijfeld het meest in het oog springende kenmerk. Op het door aanvoer
problemen te verklaren dieptepunt van 1452-54 na, handhaven de inkom
sten uit dit ongeld zich vanaf 1433 op een relatief stabiel niveau. Ook hier 
mag aan een structurele aanpassing van de aanslagvoeten gedacht worden, 
eerder dan aan een plotse terugval van de vlees- en visconsumptie. 
Zoals we reeds hebben vastgesteld bij de bespreking van de assizen op 
wijn en op turf, heeft de opstand van 1432 de stedelijke machthebbers tot 
een koerscorrectie in de door hen gevoerde fiscale politiek gedwongen. 
Het is ogenschijnlijk contradictorisch vast te stellen dat alhoewel de opstand 

aan een verlichting van het tarief te wijten is, bedoeld om het verval van de 
lakennijverheid af te remmen. 

459 "Item, de ramen metten huusghelde, danof men ontfaet van eiken 
gherecten lakene XXV s[emis) miten ende van eiken alven strijpten lakene eenen 
inghelschen, ende de pachters zullen betalen thuusghelt der uutgaende thueren 
laste" : SAG, reeks 145, nr. 1, fO 6 r0

• Dit tarief is een opmerkelijke simplificatie t.o.v. 
het tarief uit 1288 waarin met meer lakensoorten rekening werd gehouden (H. VAN 
WERVEKE, op. clt., pp. 387-388). 

460 Ibidem, pp. 209 en 391-392. 
461 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 6 r0

• 
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van het gemeen en o.a. van de wevers uitging462, er uiteindelijk gesleuteld 
werd aan de indirecte fiscaliteit op wijn, vlees en vis, luxeconsumptiegoede
ren. Bier en graan, de hoofdbestanddelen van het dagelijks menu van de 
gewone man komen normaliter eerder voor een fiscale verademing aan 
bod463. Zoals we echter bij de bespreking van de bestuurlijke uitgaven van 
de stad aantoonden, is het oproer van 1432 niet op een fundamentele her
vorming van de gang van zaken uitgedraaid. Het lijkt erop alsof met de 
moord op een aantal met het voorbije beheer geïdentificeerde machtheb
bers de revolutionaire slagkracht van de beweging vrij vlug opgebruikt was. 
De ordonnantie op het stedelijk bestuur van december 1432 (cf. supra) be
vestigt dan ook de vertrouwde politieke structuren, o.a. de greep van de 
drie leden op de stedelijke politiek. De kortstondige aanpassingen van de 
aanslagvoeten van de assizen op wijn en turf enerzijds en de blijvende aan
passing m.b.t. de assizen van het vleeshuis en de vismarkt anderzijds, kun
nen in deze context het resultaat zijn van een compromis tussen de drie 
leden. Elkeen boekte enige winst zonder dat er globaal genomen een ern
stige weerslag op het totaal van de stedelijke inkomsten hoefde gevreesd 
te worden464. De globale inkomsten uit de assizen op vleeshuis en vis
markt zijn immers niet van die aard dat zelfs een halvering noemenswaar
dige implicaties op de totale inkomsten uit indirecte belastingen heeft (in 
1431-32 vertegenwoordigen ze 2,31 % van deze totale inkomsten, het jaar 
daarop 1,30 %). Wel mag van hun aanpassing een psychologisch effect ver-

. hoopt worden. Bepaalde vlees- en vooral vissoorten (haring, o.a.) behoorden 
immers tot het populaire voedselpakket. Een halvering van de stedelijke 
taksen moet zich hoe dan ook in de prijzen voor de verbruiker hebben 
doen voelen. 

Dat er omgekeerd ruimte overbleef voor het opvoeren van de taxatie 
op deze verbruiksgoederen bewijst de instelling na Gavere van een aparte 
cueillote op vlees en vis (zie tabel 27 B). Uit de bewoording~n waarin in de 
akte van 13 oktober 1453 over peze cueillotes sprake is, kan afgeleid wor
den dat ze op meer betrekking hebben dan alleen maar op het vlees en de 
vis die in het vleeshuis of op de vismarkt te koop werden aangeboden465. 
Voor elk rund, paard, schaap of varken dat in de stad of haar omgeving 
(waartoe zelfs expliciet en uitzonderlijk Evergem, Merelbeke en 
Langerbrugge gerekend werden) verkocht wordt, zullen per Vlaams schild 

462 V. FRIS, De onlusten te Gent tn 1432-1435, pp. 165-166 : de kreet 
waarmee de oproerkraaiers de opstand uitdroegen, is in dit verband veelzeggend : 
"alle eens 1 alle eens ! alle wevers!". 

463 Over het belang van brood en bier (en kaas) cf. W.P. B.LOCKMANS, G. 
PIETERS, W. PREVENIER en R.W.M. ·VAN SCHAlK, Tussen crisis en welvaart : 
sociale veranderingen 1300-1500, in; N.A.G.N., dl. 4, Haarlem, 1980, p. 76. 

464 Voor de poorterij was een tijdelijke verlichting van de assizen op de wijn 
meegenomen, de weverij kon dank zij een lagere heffmg op brandstof en een 
blijvende lagere fiscaliteit op vlees en vis de achterban vredig houden, terwijl met 
name de laatste verlaging. wel de goedkeuring zal gehad hebben van de politiek 
invloedrijke ambachten der vleeshouwers en visverkopers, die bij een lager fiscale 
druk uitzicht kregen op een grotere winst. 

465 V. FRIS, Oorkonden, pp. 122-123. 
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verkoopwaarde 2 d. gr. betaald worden(= 4,17 %). Voor alle vissoorten, zo
wel zeevis als riviervis, vers of gezouten, zullen 10 d. gr. per pond gr. ver
koopprijs(= 4,17 %) betaald worden. Voor de vis die enkel in transit door 
Gent gevoerd wordt: 4 d. gr. per pond gr. verkoopprijs ( = 1,67 %). In de op 
Gavere volgende jaren worden aldus opbrengsten gerealiseerd die ruim het 
tienvoudige zijn van wat het oude ongeld in zijn beste jaren vermocht op te 
brengen. Dit zegt veel over de voor Gavere gevoerde fiscale politiek. De 
gehanteerde aanslagen moeten toen immers ingegeven zijn door de be
doeling een zo gering mogelijk inflatoir effect op de prijzen· van de ver
bruiksgoederen uit te oefenen. Verschillende politiek invloedrijke groepen 
hadden hier baat bij. Het belangrijke vleeshouwersambacht omdat hiermee 
de kans op grotere winstmarges bij de detailhandel geboden werd, de elite 
van poorterij en ambachtsmeesters omdat aldus de consumptie van goede
ren, die als t)Tperend voor hun consumptiepatroon mogen gelden, relatief 
goedkoper werd. Een boekhoudkundige toevalligheid bevestigt deze vast
stelling. De ontvangsten uit de cueillote op vlees en vis voor het boekjaar 
1458-59 zijn namelijk op een dergelijke wijze opgesplitst, dat duidelijk wordt 
dat in totaal 21.600 d. gr. op de 160.800 d. gr. (= 13,43 %) van de verkoop 
in het vleeshuis afkomstig zijn466. Het is belangrijk voor ogen te houden 
dat terwijl deze indrukwekkende cueillote- inkomsten geïnd werden, het 
traditionele ongeld op het vleeshuis en de vismarkt gewoon bleef verder 
lopen. Dit op een niveau dat in de lijn blijft liggen van de voorafgaande ja
ren. 

h. specifieke cueillotes na de vrede van Gavere op 13 oktober 1453 op-
gelegd · 
Wanneer hertog Filips de Goede op 13 oktober 1453 de toestemming 

gaf om buitengewone assizen, beter gekend als cueillotes, te heffen, impli
ceerde dit octrooi dat de klassieke assizen van kracht bleven. V oor een aan
tal van de door deze indirecte belastingen getroffen transacties kwamen er 
extraheffingen bovenop (op wijn, bier, graan, de poorten, turf en de inkom
sten uit het vleeshuis en de vismarkt). 

Daarnaast werden een aantal cueillotes in het leven geroepen die op 
geen enkele wijze aansloten bij de heersende traditie inzake assizen. Het 
gaat meer bepaald over de cueillote op de lakenexport, de export van krui
denkoeken, op de wedden van huispersoneel, de verkoop van gebouwen, 
de houtexport, dé uitvoer van huiden en metaal, en de renten en huishu
ren~ Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat van een aantal van deze 
cueillotes in de praktijk niets is in huis gekomen. Weliswaar kunnen er bij 
deze laatste categorie zijn die gemakkelijk onder algemene cueitlotes (deze 
van de poorten of het pondgeld bijvoorbeeld) schuilgaan : de kruidenkoe
ken en het hout en metaal kunnen in ·dit geval verkeren. Voor andere 
cueillotes dient eerder aan de onmogelijkheid van de concrete realisatie ge
dacht te worden. Zo bepaalde de geboorteakte van de cueillotes dat op de 

466 SAG, reeks 400, nr. 19, fO 53 V
0

• 
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wedden van huispersoneel ten laste van deze laatsten 1 d. gr. per schild (-
48 d. gr.) zou ingehouden worden. Een inlevering van 2,08% waarvan de 
last volledig door het huispersoneel zou gedragen worden, maar waarbij de 
werkgevers de storting rechtstreeks aan de stad zouden verrichten467. We 
zijn over het Gentse huispersoneel in de 15de eeuw vrij goed ingelicht, zo
dat op meerdere obstakels kan gewezen worden die een in de praktijk 
brengen van deze cueillote verhinderd hebben. Het loon van huispersoneel 
werd doorgaans deels in geld, deels in natura uitbetaald ; van de meeste 
zoniet alle arbeidsovereenkomsten bestond geen schriftelijke neerslag ; de 
relaties tussen personeel en werkgevers waren daarenboven erg persoonlijk 
van aard wat het invoeren van de heffing niet zal bevorderd hebben, en 
vooral : de lonen waren in de meeste gekende gevallen zo laag dat de op
brengst erg laag zou gebleven zijn468. Is er dan al van deze heffing in de 
praktijk niets gerealizeerd, het feit dat men ze voorzien had is op zich ont
hullend voor de fiscale politiek die achter de cueillote schuilgaat. N.a.v. de 
bespreking van de biercueillote karakteriseerden we ze als fundamenteel 
asociaal. Dit wordt hier bevestigd. 

Een tweede cueillote waarvan in de praktijk geen enkel spoor kan 
teruggevonden worden, is deze m.b.t. de inkomens uit renten en huishu
ren. Wie inkomsten uit renten, cijnzen of huishuren in Gent en de twee ab
dijdorpen genoot diende per pond gr. inkomen, jaarlijks 4 d. gr. te betalen 
(= 1,67 %). Een even groot aandeel werd geëist uit elk gelijkaardig inkomen 
uit het graafschap Vlaanderen, wanneer de rentenier in kwestie een inwoner 
van Gent en leek was. Het feit dat, in tegenstelling tot de geplande heffing 
op het huispersoneel, zelfs geen enkele aanduiding i.v.m. de organisatie van 
de inning te noteren valt, doet ons emstig twijfelen aan de bereidheid deze 
cueillote te realizeren. Zoals de tekst er bijstaat impliceert hij dat de belas
tingplichtigen spontaan hun verschuldigde aandeel uit inkomsten uit renten 
of huishuren bij de ontvangers van de cueillote zouden indienen. Enige 
adequate controle op de juistheid van deze betaling was onmogelijk. Ze or
ganiseren in de context van het na Gavere politiek en bestuurlijk ontred
derde Gent utopisch. De vraag dient gesteld of deze belasting op inkom
sten uit renten en huishuren nu van meetafaan in het globale pakket was 
opgenomen om andere, sociaal onrechtvaardiger en wel gerealizeerde 
cueillotes zonder al te veel tegenstand tot uitvoering te kunnen brengen ? 

Wel gerealizeerd is o.m. de cueillote op de lakenexport Op alle linnen 
lakens die de stad verlieten zal 4 d. gr. per pond gr. verkoopwaarde(= 1,67 
%) geheven worden. Voor wollen lakens wordt dit 6 d. gr. per pond(= 2,5 
%) en voor de luxeproducten (de zogenaamde "dickedinnen" en de ge-

467 V. FRIS, Oorkonden, p. 123. 
468 M. DANNEEL, Quelques aspects du service domestique féminin àGand, 

d'après les registres et les manuels échevinaux des parebons (2ème moitié du 
XVème siècle), in: W. PREVENIER, R. VAN UYIVEN enE. VAN CAUWENBERGHE 
(ed.), Sociale structuren en topografie van armoede en rijkdom in de 14de en 15de 
eeuw. Methodologische aspecten en resultaten van recent onderzoek. Handelingen 
van bet colloquium Gent, 24 mei 1985, Gent, 1986, [Studia Historica Gandensia nr. 
2671, pp. 60-61 en 68-69. 
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streepte lakens) 8 d. gr. per pond verkoopwaarde ( .. 3,33 %)469. De stads
rekeningen vermelden onder de cueillotes inkomsten onder de benaming 
"van den wullene~ lakenen up tghetouwe zijnde" ; wat op de voorziene ex
portcueillote kan teruggaan, ofschoon de benaming aan een heffing op de 
productie eerder dan op de handel doet denken47°. Volgende inkomsten 
werden daarbij geboekt : 12.208 d. gr. in 1453-54, 10.802 d. gr. in 1454-55, 
12.410 d. gr. in 1455-56 en 4.160 d. gr. in 1456-57. Voor 1457-58 wordt 
nog geprecizeerd dat niets ontvangen werd, uit de daaropvolgende reke
ningen is deze cueillote volledig verdwenen471. Ofschoon de cueillote voor 
zes jaar was ingesteld, m0€:t men in dit geval vaststellen dat ze slechts voor 
de helft van deze termijn volledig geïnd werd, de op ongeveer een derde 
teruggevallen inkomsten uit 1456-57 niet te na gesproken. Het lijkt erop 
dat men in de loop van dit jaar tot een geleidelijke afbouw is overgegaan. 
Het feit dat de cueillotes gedurende zes jaar mochten geheven worden, 
impliceert immers niet dat ze ·ook perse zolang dienden opgelegd te wor
den. Het octrooi bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat vooral het verloop van 
de afbetaling van de boete van 350.000 gouden rijders bepalend was voor 
het in praktijk brengen van de extraheffingen472. 

Een tweede in de praktijk opgelegde nieuwe cueillote was de heffing op 
de verkoop van huizen en gebouwen. Zowel koper als verkoper dienden 
daarbij elk 4 d. gr. per pond groten van de verkoopprijs als belasting te be
talen. Samen betekent dit een taxatie van 3,33 %. Een dergelijke heffing 
komt ook in andere steden voor, vaak als uitzonderingsmaatregel, bijvoor
beeld in Brussel. De gehanteerde aanslagvoet (2,5 %) is van een vergelijk
bare grootte473. In Leuven, waar een gelijkaardige heffing (het zoge
noemde pondgeld) geheven wordt, bedraagt de aanslagvoet 5 %. Het gaat 
hier over een door de stad van de vroegere ~rondheer overgenomen recht, 
dat niet tot de assizen kan gerekend worden 74. In Gent was dit na Gavere 
wel het geval, wat o.m. blijkt uit de inningswijze, die volkomen analoog aan 
de overige assizen en cueillotes verliep. Het innen van het "pondgeld" 
zoals deze cueillote ook genoemd werd, was aan drie ontvangers toever-

469 V. FRIS, art. cit., p. 122. 
470 Voor het eerst in het boekjaar 1453-54 : SAG, reeks 400, nr. 17, fO 353 v0

• 

De rekening van het daaropvolgende jaar (1454- 55) deelt uitzonderlijk mee over 
hoeveel lakens het precies gaat: "Item, van Janne Cloosterman ende Lievin Van 
Lede, ter eausen van der quelliote van den wullenen · lakenen up tghetauwe zijnde 
van alfougste anno LIIII toot Sente Jan Baptistendaghe midzomers laetstleden, te 
wetene van den voorn. Janne toot XC XXVI lakenen, van eiken lakene 1111 d. gr., 
comt XVII lb. 11 s. gr. ende van den vorn. Lievin Van Leden XIIIC LVIII lakene, 
van eiken lakene ooc 1111 d. gr.". In totaal gaat het om 2.384 lakens, een erg magere 
productie vergeleken met wat gemiddeld in Leuven geproduceerd werd (R. VAN 
UYTVEN, op. cit., p. 354). De vraag is uiteraard of dit op de hele productie slaat. De 
gehanteerde aanslagvoet en de expliciete vermelding van wollen lakens kunnen het 
vermoeden opwekken dat het om halve lakens gaat. 

471 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 353 V
0

, nr. 18, fO 5 V
0

, 152 r0 en 231 r0
, nr. 19, 

fO 4 r0
• 

472 V. FRIS, art. cit., p. 119. 
473 C. DICKSTEIN-BERNARD, op. cit., p. 50. 
474 R. VAN UYTVEN, op. cit., pp. 136-137. 
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trouwd. De ene ontving het bedrag n.a.v. de verkopen "ghepasseert bij 
scepenen van der kuere", de tweede bij de verkopen die voor de schepe
nen van gedele hun beslag kregen en de derde was de meier van het Sint
Pietersdorp die het recht inde op de aldaar verrichte aankopen. Een analoge 
vermelding voor het Sint- Baafsdorp ontbreekt tot in 1455-56. We veron
derstellen dat in de praktijk de verkopen direct voor de schepenen van de 
stad gepasseerd werden. 

Tabel 28 bevat de inkomsten die deze heffing opleverde. 
Afgezien van 1453-54 blijkt het grootste gedeelte van de huizenver

koop voor de schepenen van de keure te verlopen, wat als normaal mag 
bestempeld worden475. Dat in 1453-54 de waarde van de voor de schepe
nen van gedele gepasseerde transacties deze van de voor de schepenen 
van de keure gebrachte verkopen overtreft en ook in de twee volgende ja
ren hoog blijft, kan o.i. op volgende wijze verklaard worden. De belangrijkste 
taak van de schepenen van gedele bestaat in het toezicht op en het vol
gens de geldende rechtspraktijk laten verlopen van goederenoverdrachten 
na overlijdens. Ze registreren eerder bij uitzondering verkopen van huizen. 
Dat dit aantal uitgerekend in 1453-54 uitzonderlijk hoog oploopt, kan te 
maken hebben met het uitzonderlijk groot aantal openstaande sterfhuizen. 
De reeds enkele jaren aanslepende oorlog en vooral de slag bij Gavere (23 
juli 1453) hebben immers kort daarvoren een uitzonderlijk zware tol aan 
mensenlevens geëist476. Het hoeft niet te verwonderen dat deze tendens 
de twee daaropvolgende jaren aanhoudt. De crisis zal er immers voor ge
zorgd hebben dat vele erfenissen niet binnen de daartoe vastgestelde ge
woonterechtelijke termijnen waren geregeld477. De gelijkaardige trend in de 
opbrengstcijfers voor het Sint-Pietersdorp bevestigt deze trend. Een 
verstorende factor hierbij kunnen de sinds 1455-56 expliciet vermelde in
komsten uit de activiteiten van de oudkleerkopers zijn. Ze worden vóór dat 
jaar boekhoudkundig bij de cueillote-inkomsten uit de voor de schepenen 
van gedele plaatsgegrepen transacties opgeteld. Met ingang van het vol
gende boekjaar zijn ze als een aparte cueillote bij de inkomsten geboekt. 

475 M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, op. ctt., pp. 46-48. 
476 Zoals steeds is het bijzonder moeilijk om een min of meer betrouwbaar 

cijfer m.b.t. het te Gavere gesneuvelde aantal Gentenaren voorop te plaatsen. V. 
FRIS, La bataille de Gavre (23 juillet 1453), in : B.S.H.A.G., 18, 1910, p. 229 neemt 
vrij kritiekloos het door verschillende eigentijdse kronieken voorgestelde cijfer van 
16 tot 18.000 gesneuvelden over. Vermits dit hoe dan ook zowat de gehele Gentse 
(volwassen) mannelijke bevolking moet geweest zijn, lijkt dit een grove 
overschatting. 

477 Bij het opmaken en voor de schepenen brengen van een staat van goed 
mochten bijvoorbeeld maximaal veertig dagen verlopen tussen het opstellen van de 
inventaris door de deelvoogd en het passeren voor de schepenen van gedele. Over 
de tijdspanne die mocht verlopen tussen het overlijden en het opmaken van de 
inventaris weten we echter niets. Een onderzoek naar de Gentse staten van goed 
tijdens de jaren negentig van de 15de eeuw heeft uitgewezen dat precies diverse 
crisisomstandigheden tot een op de lange baan schuiven van het afhandelen van 
erfenissen aanleiding gegeven hebben. Een toestand die zich eveneens na Gavere 
moet hebben voorgedaan. Cf. M. BOONE, M. DUMON en B. REUSENS, op.cit., p. 140. 
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Hun omvang en de veronderstelling dat ze ook gedurende de twee jaren 
waarover we niets weten bij de inkomsten uit de "gedele" gerekend wer
den478, laat toe deze laatste inkomsten voor de jaren 1454-56 te herleiden 
tot het bescheiden niveau dat ze vanaf 1456 vertonen. Aldus blijft alleen 
1453-54 als uitzonderlijke situatie over. 

De reden waarom de inkomsten uit de heffing op de oudkleerkopers 
gevoegd werden bij deze uit de voor de schepenen van gedele gepas
seerde transacties dient gezocht in de praktijk om op oudkleerkopers be
roep te doen voor een schatting van de waarde van de nagelaten inboe
del479. De akte waarmee Filips de Goede de cueillotes in het leven roept, 
rept weliswaar met geen woord over oudkleerkopers. Vermits echter uit de 
rekeningen van 1456-57 en de daaropvolgende jaren blijkt dat <;leze inkom
sten samen met deze uit de cueillote op de uitvoer van lamshuiden ge
boekt werden, vermoeden wij dat met de cueillote op de export van 
huiden, leder- en ijzerwaren en van alle andere metalen ook de door de 
oudkleerkopers geprijzde en eventueel verkochte goederen bedoeld wor
den. De aanslag bedraagt ook hier 4 d. gr. op elk pond groten verkoop
waarde480. 

De inkomsten uit de transacties die voor de schepenen van de keure 
hun beloop hadden gekregen, vertonen een verloop dat sterk gelijkend is 
aan wat voor de Gentse immobiliënmarkt tijdens de crisisjaren aan het einde 
van de 15de eeuw werd vastgesteld. Een duidelijk dieptepunt tijdens het 
ergste crisisjaar (1453), gevolgd door een korte koortsachtige opflakkering. 
Op zich een resultaat van een inhaalbeweging en een speculatieve golf, 
veroorzaakt door de verschuivingen inzake privé-vermogens tengevolge 
van de verhoogde .mortaliteit . . Uiteindelijk treedt er stabilisatie in op een 
(vermoedelijk) .lager niveau481 . Wat de fiscale aanslagen op de transacties 

478 In 1456-57 int men 14.400 d. gr. uit de aktiviteiten van oudkleerkoper en 
bewerkers van lamshuiden : SAG, reeks 400, nr. 18, fO 231 r0

• In 1457-58 : 13.920 d. 
gr. : SAG, reeks 400, nr. 19, fO 4 r0

, in 1458-59 : 12.000 d. gr. : ibidem, fO 54 r0
, voor 

1459-60 ontbreken de gegevens wegens waterschade aan de rekening. In 1460-61 
ontvangt men 8.160 d. gr. : ibidem, fO 334 r0

• 

479 Dit optreden werd, krachtens een voorgebod van 8 mei 1431, zelfs in die 
zin geofficializeerd dat de leden van het ambacht die als prijzers willen optreden 
voortaan jaarlijks voor de schepenen een eed zullen afleggen "wel ende duechdelic 
der lieder goed te prisene ende eiken tzine te ghevene naer hare wetenthede11

• Ten 
behoeve van het publiek zal de naam van elk beëdigd oudkleerkoper/pcijzer jaarlijks 
geregistreerd worden: SAG, reeks 108, nr. 2, fO 99 r0

• Latere reglementen van het 
ambacht (o.m. de in 1627 bekrachtigde keuren) bevestigen de bevoegdheid om bij 
sterfhuizen als "officiële11 prijzers op te treden : F. DE POTfER, Gent, dl. 6, pp. 115-
116. 

480 V. FRIS, Oorkonden, pp. 123-124. 
481 Men vergelijke met de grafiek die het verloop van het aantal verkochte 

huizen per jaar en per prijsklasse van 5.000 d. gr. voor de periode 1478-1503 
weergeeft : H. DEGREVE en I. SCHOUPS, Vijf jaar aanvulling op de Gentse 
immobiliënmarkt van 1483-1503 : 1478-1483, in : J. DE BEIDER, W. PREVENIER en 
C. V ANDENBROEKE (eds.), Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en 
Brabant van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw, Gent, 1983, [Studta Historica 
Gandensia, nr. 2571, p. 38. 1492 vormt het met 1453 te vergelijken dieptepunt van 
de crisis. 
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met onroerende goederen betreft : vergelijkt men de opbrengst met de to
tale waarde van de transacties berekend in de hypothese dat de totale op
brengst 3,33 % van de verkoopprijzen bedraagt, dan blijkt ten eerste dat 
deze erg bescheiden blijven, vooral voor de kopers die slechts de helft van 
de 3,33 %-aanslag voor hun rekening dienen te nemen. Een tweede con
clusie onderlijnt het asociale karakter van de meeste cueillotes. De verko
pers worden immers tot het betalen van een evengrote taxatie gedwongen. 
Gezien de omstandigheden : grotere mortaliteit, dus groter aanbod van hui .. 
zen terwijl de vraag daalt, een daling die mede door de enorm verzwaarde 
fiscaliteit zal aangewakkerd zijn, mag men redelijkerwijs veronderstellen dat 
de verkoopprijzen van huizen laag zullen geweest zijn. Wie in dergelijke om
standigheden een huis te koop aanbiedt, doet dit eerder uit nooddruft. 
Deze verkopers aan een even grote taxatie onderwerpen als de kopers, 
sluit aan bij het uitgesproken asociale karakter van vele andere cueillotes. 

Uit bovenstaand betoog wordt duidelijk dat de invoering van de cueillo
tes nie.t zonder enige administratieve verwarring is verlopen. Het tegendeel 
zou meer verwonderd hebben. Zowel de algemene ontreddering op be
stuurlijk vlak die na Gavere moet geheerst hebben, als het volstrekt nieuwe 
van de meeste cueillotes en dus het gebrek aan ervaring, kunnen hiervoor 
verantwoordelijk gesteld worden. Van eenzelfde verwarring getuigen de hier 
omwille van de volledigheid opgesomde cueillotes, die slechts gedurende 
een kort tijdsbestek geïnd werden. Aldus werden in het boekjaar 1453-54 
6.157 d. gr. inkomsten geboekt uit een cueillote op de paardenhandel. Het 
tarief bedroeg 5 d. gr. per pond groten verkoopwaarde(= 2,08 %), koper en 
verkoper dienden elk de helft te betalen482. In hetzelfde jaar inde de stad 
ook nog 5.738 d. gr. bij het ambacht van de huidevetters483. Een heffing 
die men het jaar daarop tevergeefs zoekt, een boekhoudkundige fusie met 
de cueillote op bewerkers van lamshuiden lijkt voor de hand te liggen. In 
1456-57 duikt een eenmalig vermelde cueillote (opbrengst : 3.000 d. gr.) 
op gevogelte ("poullaelgerie") op484. De daaropvolgende rekening deelt 
enkel mee dat ze ·niet langer ontvangen werd. Ook in dit geval mag aan de 
versmelting met de heffingen op vlees en vis gedacht worden. Eveneens 
in hetzelfde jaar en in het jaar daarop duiken inkomsten uit een cueillote op 
de "strekele van den grane" op. Ze brengen respectievelijk 6.230 d. gr. en 
5.603 d. gr. op en komen naast de traditionele ongelden en cueillotes op 
het graan voor485. Het verdwijnen van dit strekelrecht in de loop van 1458 
kan verklaard worden doordat de schepenen de aan dit recht verbonden in
komsten op 9 september 1458 aan de broeders en zusters van de lepro
zerij het Rijke Gasthuis en aan enkele omwonenden van de Koommarkt af
stonden. Heel wat minder duidelijkheid heerst er over de omstandigheden 

482 SAG, reeks 400, nr. 17, fO 353 r0
• 

483 Ibidem, fO 353 v0 
: "onder de goede lieden van der neeringhen van den 

hudevetters, den vout van den incoepe onder hemlieden zijnde". Vout (en afvout) 
betekent : staat of inventaris o.m. bij belastingen, cf. K. STALLAERT, Glossarium van 
verouderde rechtstermen, Leiden, 1890, dl. 1, p. 63. 

484 SAG, reeks 400, nr. 18, F 231 V
0 en nr. 19, fO 4 r0

• 

485 SAG, reeks 400, nr. 18, fO 231 r0 en nr. 19, f> 4 r0
• 
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waarin de stad in het bezit van dit in oorspror:f grafelijk recht was gekomen 
en waarom dit als cueillote opduikt in 145648 . Tenslotte werd voor de hele 
periode waarin de cueillote geheven werd een bijdrage namens de Bijloke
abdij geboekt. Ze had betrekking op het in deze instelling aangevoerde en 
geconsumeerde graan, bier en wijn. Zoals we bij de bespreking van de van 
indirecte belastingen vrijgestelde instellingen toelichtten, ontstond hierover 
een conflict tussen de stad en de abdij. Een overeenkomst d.d. 16 
september 1456 voorzag o.m. in de verdere betaling door de Bijloke van 
een vaste jaarlijkse bijdrage van 2.400 d. gr., wat door de stadsrekeningen 
bevestigd wordt487 

486 Over het Gentse strekelrecht en de overdracht aan het Rijke Gasthuis : M.-J. 
TITS-DIEUAIDE, Le grain et le pain dans l•administration des villes de Brabant et de 
Flandre au moyen äge, in : Het openbaar initiatief van de gemeenten in Belgi~. 
Historische grondslagen ( ancten régime). Handelingen 11 de internattonaal colloquium, 
Spa, 1-4 sept. 1982, s.l., Gemeentekrediet van België, 1984, [Historische uitgaven, 
reeks tn -8o, nr. 65], p. 459. 

487 Voor het eerst in de rekening over het jaar 1456-57 : SAG, reeks 400, nr. 
18, F 231 r0

, voor de volgende jaren : SAG, reeks 400, nr. 19, F 4 r0
, 54 r0 en 

334 r0
• 
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HOOFDSTUK 2 : BUITENGEWONE INKOMSTEN 

De inkomsten uit de belastingen en de buitengewone ontvangsten ver
tonen een zekere complementariteit. De in tabel 18 weergegeven cijfers la
ten er geen twijfel over bestaan. Telkens de ontvangsten uit belastingen 
een terugval kennen, wordt dit gecompenseerd door een opflakkering van 
de buitengewone inkomsten. Deze laatste worden gekenmerkt door bijzon
der scherpe schommelingen. Gedurende zestien jaar (op de 60) komen ze 
niet voor, gedurende nog eens zestien jaar bereiken ze niet eens de om
vang van 1 % van de totale ontvangsten, gedurende elf andere jaren blijven 
ze onder de 10 %. Tijdens de zeventien resterende jaren is zowat alles mo
gelijk : van 10,4 % in 1425-26 tot het record van 85,64 % in 1454-55. Over 
welke inkomsten gaat het ? De meest voor de hand liggende defmitie is 
uiteraard een negatieve. Het zijn alle inkomsten die niet op de rechtelijke 
macht van de magistraat teruggaan, niet uit de exploitatie van een deel van 
het stedelijk domein voortspruiten en al evenmin via de gewone belastin
gen werden gerealizeerd. Doorgaans zijn ze aan in de tijd beperkte, uitzon
derlijke omstandigheden verbonden. Zo bracht H. VAN WERVEKE voor de 
14de eeuw volgende inkomsten onder deze noemer samen : een uitzon
derlijke belasting als het weversgeld, inkomsten uit de verkoop van ver
beurd verklaarde goederen, taksen op gijzelaars, uitzonderlijke toelagen zo
wel van particulieren als van (religieuze) instellingen, en de opbrengst van 
de verkoop van waren488. Ook voor andere steden stelde men het voor
komen van buitengewone en heterogene inkomsten vast489. 

Sommige auteurs passen de term buitengewone inkomsten toe op ont
vangsten waarvan de aard op zich eigenlijk niet buitengewoon was, maar 
waarbij de omstandigheden die tot het vergaren van deze inkomsten had
den _geleid het wel waren49°. Zo we deze laatste indeling nog enigszins 
kunnen volgen, dan is dat niet meer het geval voor de erg brede interpre
taties die D. CLAUZEL in zijn studie over de Rijselse stadsfinanciën han
teert. Alle geleende bedragen, en daarbij rekent hij eveneens structurele 
leningen als het geld uit de wezenkas dat, net als in Brugge, tijdelijk voor 
het dekken van kastekorten werd aangewend, worden bij de buitengewone 
ontvangsten gerekend. Gemiddeld bedragen deze aldus net wat minder dan 
1/5de van de gemiddelde totale ontvangsten491. Het spreekt vanzelf dat 
we hier niet kunnen stilstaan bij de vaak voorkomende, casuele kleine in-

488 H. VAN WERVEKE, op. clt., pp. 222-234. 
489 R. VAN UYTVEN, op. cit., pp. 138-139 vermeldt voor Leuven o.a. ook toe

lagen, giften, toevallige winsten uit wisselkoersen of misrekeningen van vorige ont
vangers. 

490 Zo voor Leiden met de gedwongen leningen en de ommesetgelden tijdens 
de oorlogshandelingen die met de vestiging van het Bourgondisch gezag gepaard 
gingen : J.W. MARSILJE, op. cit., pp. 280-281. 

491 D. CLAUZEL, op.cit., pp. 179-180. 
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komsten die in zowat elke stad opduiken492• Toch menen we dat volgende 
groepen van buitengewone inkomsten een aparte behandeling verdienen. 

1. TOELAGEN DOOR KASSELRI] EN KWARTIER 

De praktijk waarbij het oostelijk deel van het graafschap Vlaanderen, het 
kwartier van Gent493, de stad financieel bijsprong voor bepaalde door haar in 
het algemeen belang gedane uitgaven, gaat eveneens op de veertiende 
eeuw terug. De graven van Vlaanderen hebben dergelijke regelingen zelfs 
bekrachtigd, al hielden ze een stap te meer in naar het ontstaan van stad
staatjes494. Derg~lijke gang van zaken werd in de Bourgondische periode 
vaak gekoppeld aan de goedkeuring door de Vier Leden van een vor
stelijke bede. De Leden betaalden dan hun aandeel in die beden niet maar 
lieten het door de ondergeschikte kasseirijen opbrengen, wat in 1407 en in 
1445 gebeurdé95. Verwant aan deze techniek was de vraag van dezelfde 
Leden om een octrooi van de vorst, waarin hen werd toegestaan elk in hun 
eigen kwartier belastingen te heffen. De opbrengst daarvan was dan be
stemd om de onkosten te dragen die de Leden bij onderhandelingen ge
maakt hadden. Het feit dat het resultaat van deze onderhandelingen het 
hele land ten goede kwam, diende als motivatie. Aldus werd een systeem 
van belastingen geïntroduceerd dat voor de Vier Leden erg voordelig uit
viel, zoals blijkt uit de vergelijking van de verzamelde geldsommen met de 
reële omvang van de verplaatsingsuitgaven, die aan de basis van de aan
vraag lagen496. 

Het spreekt vanzelf dat in de machtsstrijd tussen de vorsten en Gent 
controle over het kwartier van de stad, over het toekennen en innen van 
belastingen en a-priori de combinatie van beide factoren, uitermate gevoelig 
lag497. In de eindfaze van het beroemde conflict tussen Gent en Filips de 
Stoute n.a.v. de verbanning door Gent van soeverein-baljuw Van 
Lichtervelde, stuurden de burgemeester en schepenen van de drie overige 
Leden op 4 maart 1402 een brief aan de hertog waaruit blijkt dat voor Gent 
enige controle over de vorstelijke tallta in haar kwartier van het grootste 

492 Voor Saint-Flour bedragen dergelijke inkomsten vaak amper 1 % van de 
totale ontvangsten. Dit was ook voor meer dan de helft van de voor Gent onder
zochte jaren het geval, cf. A. RIGAUDIERE, op. cit., 11, p. 909. 

493 Over dit kwartier waartoe, pro memorie, de kasseirijen van de Oudburg, de 
Vier Ambachten, het Land van Waas, het Land van Dendermonde, het Land van Aalst, 
het Land van Oudenaarde en de kasseirij Kortrijk gerekend worden, cf. D. 
NICHOLAS, Town and countryside : social, economie and politica/ tenslons in Jour
teentb-century Flanders, Brugge, 1971, pp. 152, 156, 166-167 en M. BOONE, Gent 
de de Bourgondische. hertogen, (ter perse), passim. 

494 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 232. 
495 W.P.BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, p. 389. 
496 Ibidem, pp. 390-391. 
497 We gaan uitvoerig in op het kwartier als twistappel tussen stad en vorst in M. 

BOONE, op. ctt .. 
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belang was498 . Het illustreert de inzet van dergelijke aanspraken, dat de 
Leden daarbij op subtiele wijze de Gentse oorlog van 1379-1385 in herin
nering brachten. 

Van dezelfde ingesteldheid getuigt het vonnis dat de Gentse schepenen 
op 15 december 1417 vellen. De ingezetenen van de kasseirij Kortrijk wor
den ontslagen van de verplichting meer aan pointinghen of tallta te betalen 
dan wat als hun "normaal" aandeel krachtens het transport mag beschouwd 
worden. Merkwaardig is vooral de formulering. De rechtzoekende inwoners 
van de kasseirij hebben zich immers tot Gent gericht "seghende dat zij cas
telde ende endersaten waren ende begheerden vrij te blivene van den vor
seiden onredeliken lasten". De Gentse magistraat dreigt aan het einde van 
dezelfde uitspraak dat wie voortaan poogt in het Kortrijkse meer onrecht
matige belastingen te innen : "die soude ghepuniert ende ghecorigeert 
werden als een verbrekere der vrijheden ende previlegien van der stede 
van Ghend"499. 

De toelagen van kwartier en kasseirij verklaren de meeste pieken in de 
buitengewone ontvangsten van Gent. In 1408-09 werden 245.439 d. gr. 
geïnd, waarmee de buitengewone ontvangsten in dat jaar met een klap tot 
31,47 % van de totale ontvangsten opliepen5°0 . Het hele Gentse kwartier 
betaalde hier in mee : voor de interne repartitie werd op het Transport van 
Vlaanderen een beroep gedaan5°1. Het jaar daarop boekte men nog 42.560 
d. gr. als achterstallen5°2 . Kennelijk hadden de Vier Leden daarmee te vlug 
geloofd dat een precedent geschapen was. In 1415-16 inde Gent namelijk 
60.310 d. gr. als haar aandeel in een heffing bedoeld om de onkosten van 
de vertegenwoordigers van de Drie Staten bij de onderhandelingen over de 
vrede van Atrecht te vergoeden5°3. Het feit dat hiertoe beslist werd zonder 
vooraf formeel de kleine steden en kasseirijen te kennen en zonder dat de 
Vier Leden zelf meebetaalden, lokte vooral in het Gentse kwartier een 
storm van protest uit. Dit leidde ertoe dat de Gentse schepenen op 8 ja
nuari 1416 (n.s.) plechtig akte namen van de protesten van hun kwartier en 
naar aanleiding daarvan een belofte van non-prejuditie deden504. Veel effect 

498 Als één van de Gentse grieven wordt door de drie Leden vermeld : 
"aucunes tailles ou assietes faites en la chastellenie de Gand sans Ie sceu ou consen
tement des eschevins de la ditte ville de Gand", cf. W. PREVENIER, Briefwisseling 
tussen de Vier Leden van Vlaanderen en Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en 
diens echtgenote Margareta van Male, over de inbreuken op de Vlaamse privilegies 
door vorstelijke ambtenaren en instellingen (1398-1402), in : H. K. C. G., CL, 1984, p. 
520. 

499 ARA, 2e trésor de Flandre, oorkonde ad datum 15 december 1417. 
500 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 167 r0

• 

501 A. ZOETE, Heffingen op het Gemene Land, pp. 127 en 156. 
502 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 192 ~-
503 SAG, reeks 400, nr. 12, fO 113 v0

• 

504 In tegenstelling tot W.P. BLOCKMANS (op. cit., p. 390), die het protest ver
klaarde vanuit de afwezigheid van een vorstelijk verzoek om een bede, menen wij 
dat vooral het feit dat de Vier Leden het zodanig aan boord hebben gelegd dat ze 
zelf niet meebetaalden, voor de heftigheid van de reactie verantwoordelijk is. De 
door de Gentse schepenen in hun narratio overgenomen klacht heeft het immers 
over dat het "eene groete nieuwichede es ende onghesien dat men eeneghe set-
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heeft dit niet gehad. De volgende piek in de Gentse buitengewone in
komsten, in 1418-19 wordt immers volledig verklaard door een nieuwe 
heffing ten bate van de Vier Leden5°5. 

Het principe van de heffingen op het eigen kwartier blijkt in de daarop
volgende jaren weliswaar aan een vorstelijke instemming gekoppeld, maar 
niettemin zonder al te veel protest aanvaard geweest te zijn. Enkel voor de 
in 1422 geïnde 4.000 kronen op het Gentse kwartier kan men in de bron
nen enige echo's van contestatie in een deel van het kwartier opvangen (de 
steden Kortrijk, Oudenaarde, Aalst, Geraardsbergen en Dendermonde)5°6. 

Op de vergadering die hierover tussen Gent en de steden van haar kwartier 
tussen 28 en 31 januari 1422 doorging, werd de zaak geregeld. De Gentse 
schepenen verstrekten details over de door hen gemaakte onkosten en 
zoals uit de stadsrekening over 1421-22 blijkt werd de belasting effectief 
geïnd5°7. Zowel in het boekjaar 1421-22 als in de jaren 1425-27 boekte de 
stad op deze wijze buitengewone inkomsten die respectievelijk 18,01 %, 
10,4 o/o en 9,79 o/o van de totale inkomsten uitmaken. Opvallend is dat ze 
telkenmale verleend worden "thulpen diveerschen costen ende weerken 
van der stede"508. Het is inderdaad opmerkelijk dat deze heffingen chrono
logisch samenvallen met de belangrijke bouwcampagnes waarin de nieuwe 
lakenhalle en het nieuwe stenen vleeshuis tot stand kwamen. Het verband 
tussen beide betekent dat de stad erin geslaagd was o.m. de vorst van het 
belang van haar economische functie te overtuigen, zodat een regionale fi
nanciering van de infrastructuurwerken, nodig om deze functies naar beho
ren te vervullen, als toelaatbaar werd ~rvaren5°9. 

Indien we nagaan welk aandeel van de uitgaven voor openbare werken 
tijdens deze drie boekjaren door het kwartier gefinancierd werd, komen we 

tinghe pointen ende setten soude up tvors. land, het en ware dattere de vors. Vier 
Leden in ghelden souden ende ghehouden sijn haer last der . of te draghene" : A. 
ZOETE, art. ctt., p. 155. Dat de hele zaak meer stof deed opwaaien dan men zal ge
hoopt hebben, blijkt uit het feit dat zowel meester Zeger Baert als zijn klerk namens 
de stad 20 s. gr. bovenop hun normale vergoedingen kregen "over vele moyten die 
hij gheadt heeft van den brieven te scrivene van der settinghen weghe, die gheson
den waren an de casselrien", SAG, reeks 400, nr. 12, fO 118 V

0
- 119 r0

• 

SOS Ditmaal gaat het om een heffmg om de onkosten bij de onderhandelingen 
met Engeland te vergoeden : SAG, reeks 400, nr. 12, fO 232 v0

• 

506 W.P. BLOCK.MANS, Handelingen van de leden en van de Staten van 
Vlaanderen. Regering van Filtps de Goede ... , Deel I: tot de onderwerping van Brugge 
(4 maart 1438), ter perse (K.C.G.), nr. 90 (vergadering van 28-31 januari 1422 te 
Gent). 

S07 SAG, reeks 400, nr. 13, fO 11 r0
• 

508 Ibidem, f' 286 V
0 en 321 r0

• 

509 Een analoge link tussen openbare werken die zowel stad als kasseirij ten 
goede kwamen en waarop kennelijk ook de vorst had aangedrongen treft men aan in 
een stedelijk voorgebod dat de Gentse schepenen op 31 juli 1431 uitvaardigden : 
"omme tvulcommen van ons gheduchts heeren ende prince verzoucken, ende 
omme dat anders grotelk van node was ten ghemeenen oorbuere ende nutscepe 
van dezer stede te voorziene in de reparacie van den weghen tusschen Ghend ende 
Aelst die te vele steden zo quaet ende duermerghelt waren, dat de provance ende 
vitaelge alzo wel van coorne als andere te dezer stede niet ghecommen conste .... ", 
SAG, reeks 108, nr. 2, f' 99 r0

• 
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voor 1421-22 op 30,24 %, voor 1425-26 op 36,71 % en voor 1426-27 op 
22,34 %. Hiermee zijn geen onaanzienlijke bedragen gemoeid, immers in 
1421-22 belopen de uitgaven voor openbare werken tot 59,15 %van de to
tale inkomsten waarover de stad kon beschikken (voor 1425-26 en 1426-27 
beloopt dit aandeel respectievelijk 27,58 % en 43,08 %). De mogelijkheid 
om daarvan ruim een kwart op het kwartier af te wentelen, moet voor de 
stad een welgekomen financiële verademing zijn geweest. 

In de loop van het boekjaar 1430-31 boekte de stad 192.000 d. gr. als 
toelage namens haar kwartier "thulpen diversschen costen ghedaen om die 
van Cassele ende andertsins"510. Dit sinds 1427 aanslepende conflict tussen 
de centrale staat en Casselambacht was vanaf januari 1431 in een militaire 
operatie uitgemond. De Leden trokken als incarnatie van de wettige --en in 
hun ogen als enige toegelaten- oppositie samen met de vorst tegen 
verdedigers van het particularisme op. Deze verregaande belangenverstren
geling verklaart de bereidwilligheid waarmee de vorst het octrooi voor de 
heffing door de Leden op hun kwartieren verleend heeft. In het geval van 
Gent zijn er aanduidingen dat de stad de inning administratief op een gede
gen wijze heeft voorbereid511 . Het resultaat was dan ook navenant. De 
heffing bracht een vijfde van de totale stedelijke ontvangsten op en over
trof ruimschoots de militaire uitgaven die de stad zich in dit geval ge
troostte (i.c. 135.576 d. gr.). 

In 1439 werd aan de Vier Leden een belasting van 16.000 nobelen toe
gekend, bestemd om de door hen gemaakte onkosten bij de onderhande
lingen met Engeland te vergoeden, alsook de schade die enkele Engelse 
handelaars in Vlaanderen geleden hadden512• Gent inde de bijdragen voor 
haar kwartier, in totaal 376.218 d. gr. 8 d. par. Een som die uitzonderlijk 
boekhoudkundig niet bij de gewone lopende inkomsten werd geboekt. 
Zowel ontvangsten als bestedingen werden op aparte, achteraan de lopende 
rekening ingelaste, vellen genoteerd513. Rekent men echter de ontvangst 
uit deze taxatie bij de totale ontvangsten en peilt men daarna naar haar be
lang als buitengewone ontvangst, dan komt men op een verhouding van 
30,63 %, wat het belang van deze taxatie onderlijnt. De ongewone boek
houdkundige verwerking biedt meer details dan dit het geval was bij de 
hierboven besproken heffingen op het kwartier. Deze laten o.m. toe vast te 
stellen dat inzake repartitie over de steden en kasseirijen van het kwartier 
de stad Gent de quota uit de transporten van 1408 en 1517 perfect toe-

510 SAG, reeks 400, nr. 14, fO 169 r0
• 

511 In 1430-31 betaalde de stad immers aan Lievin Papal, een van de drie ont
vangers, 2 lb. gr. extra bovenop zijn normale vergoeding : "van eenen regystere die 
hij ghegadert ende ghemaect heeft van den taxse ende smaeldeelinghen van allen 
den prochien die ghestaen ende gheleghen zijn binnen ~r casselrien van Ghend". 
De klerk die het register in kwestie schreef ontving lOs. gr. extra : SAG, reeks 400, 
nr. 14, fO 193 v0

• 

512 W.P. BLOCKMANS, op. cit., p. 391. 
513 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 307 V

0
- 308 r0

• 
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paste514. Van dit bedrag werden blijkens dezelfde staat 352.590 d. gr. (of 
93,72 %) besteed. Over de resterende 23.628 d. gr. tasten we in het duis
ter, ze werden alvast niet naar de normale lopende inkomsten van het vol
gend boekjaar overgeheveld515. 

De laatste maal dat een heffing van een dergelijke omvang op het 
kwartier werd toegestaan was in 1446-47. De stad inde toen 1.500 lb. gr. (of 
360.000 d. gr.) dewelke haar bij vorstelijk octrooi als taxatie op haar kwartier 
was verleend. Een motief deelt de rekening niet mee516. Men kan ver
moeden dat de vorstelijke instemming mede verkregen werd als tegen
prestatie voor de Gentse bereidwilligheid om vanaf 1445 een vaste, jaar
lijkse bede voor de komende acht jaren te betalen (cf. supra). Eenzelfde 
motief treft men opnieuw vanaf 1463 aan. Na een logische onderbreking 
ten gevolge van de Gentse oorlog, hernam toen de praktijk van heffingen 
op het gemene land ten voordele van de Vier Leden517. 

2. TOELAGEN DOOR DE GEESTEU]KHEID 

Tijdens de crisisjaren die in 1436 inzetten met de veldtocht naar Kales, 
was de stad genoodzaakt om gedurende drie opeenvolgende jaren op zoek 
te gaan naar buitengewone inkomsten. Een daarvan bestond uit de 60.840 
d. gr. ontvangsten die de stad in 1436 ontving uit de taxatie op de clerus. 
In totaal werden van vijftig religieuze instellingen bedragen ontvangen, 
gaande van 2 lb. gr. (zoals door de abdij van · Petegem bij Oudenaarde) tot 
maximaal 30 lb. gr., betaald voor het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van 
Doornik518. Het ligt voor de hand deze belasting te koppelen aan de be
langrijke bede van 20.000 rijders (= 960.000 d. gr.) die de clerus in 1436 
had toegestaan519. De landsverdediging vormde het motief waarvoor deze 
bede werd aangevraagd eQ toegekend. Dat een deel van de opbrengst aan
gewend werd om de onkosten van de derde stand te helpen dragen, die di
rect bij de krijgshandelingen betrokken was, hoeft niet te verbazen. Dit sluit 
namelijk aan bij een praktijk die eveneens voor de veertiende eeuw werd 
vastgesteld: andere belanghebbende gemeenschappen (waaronder religieu
ze) hielpen door de stad gedragen lasten financieren520. In 1436 ontstond 
een conflict over de eis van de clerus om het forse bedrag over een zo 
groot mogelijk aantal instellingen te spreiden en als dusdanig ook de hospi-

5.14 Zie W. PREVENIER, La démographie des villes du comté de Flandre aux 
XIIIe et XIVe siècles. Etat de la question. Essai d'interprétation, in : Revue du Nord, 
LXV, 1983, pp. 264 en 269. 

515 De rekening over 1439-40 deelt daarover enigmatisch mee : "tsurplus moet 
men bewisen in reste oft in ghelde", SAG, reeks 400, nr. 15, F 307 v0

- 308 r0
• 

516 SAG, reeks 400, nr. 16, F 305 v0
, de stad betaalde hetzelfde jaar 1.800 d. 

gr. aan Stevin Van Liedekerke als tegemoetkoming voor de moeite die hij zich ge
troost had bij het verkrijgen van het vorstelijk octrooi : ibidem, F 310 V

0
• 

517 W.P. BLOCKMANS, op. cit., p. 391. 
518 SAG, reeks 400, nr. 15, F 63 r0 en V

0
• 

519 Een overzicht van de beden van de clerus tijdens de Bourgondische pe
riode: W.P. BLOCKMANS, op.cit., p. 634 (bijlage 12). 

520 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 231-232. 
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talen, caritatieve instellingen en armendissen daarbij te betrekken. Dit bracht 
hen in aanvaring met de schepenbanken van de drie hoofdsteden die de 
verdediging van deze doorgaans stedelijke instellingen op zich namen521 . 

De Gentse stadsrekeningen wijzen op veelvuldig overleg in dit verband522. 

Afgaand op wie uiteindelijk wel en niet meebetaalde moet men, bij ontsten
tenis van directe bronnen, vaststellen dat dit conflict op een compromis 
moet zijn uitgedraaid. De hospitalen en leprozerijen betaalden in belangrijke 
mate mee, terwijl de andere stedelijke religieuze instellingen (armendissen) 
buiten schot bleven, op uitzondering van één (symbolische ?) instelling per 
grote stad523. Het is verleidelijk om de doorbetaling van een deel van deze 
bede naar de Vier Leden als het tweede luik van dit compromis te be
schouwen. Het lijkt immers zeer moeilijk om aan te nemen dat naast de al
gemene en zeer zware bede de clerus in hetzelfde jaar een aparte participa
tie aan de oorlogsinspanning van de Vier Leden zou opgebracht hebben. Zo 
zijn er aanwijzingen dat, naast de commissie van clerici die met zetting en 
inning in 1436 belast was524, ook stedelijke ontvangers met een gelijkaar
dige opdracht zijn uitgestuurd525. Briefwisseling dienaangaande tussen de 
vorst en de Raad van Vlaanderen wijst er op dat deze instelling achteraf 
enige navraag naar de concrete gang van zaken bij de Gentse schepenen 
moet gedaan hebben526. Er kan uit afgeleid worden dat deze laatsten bij het 
bepalen van het te betalen bedrag met de onroerende bezittingen van de 
kerkelijke instellingen hebben rekening gehouden. 

Aansluitend hierbij dient erop gewezen dat in hetzelfde jaar ook een le
ning plaatsgreep waaraan zowel eigen poorters als religieuze instellingen 
deelnamen. Onder de religieuze instellingen treft men beide Gentse bene
diktijnerabdijen aan, die elk de ronde som van 100 lb. gr. lenen en die niet 
voorkomen in het aan Gent doorgestorte deel van de bede op de clerus. 
Verder één stedelijke instelling : de leprozerij het Rijke Gasthuis die 50 lb. 
gr. leent en tenslotte de seculiere geestelijken van het kwartier. Hun bijdra
gen werden per dekenij gebundeld, samen lenen ze 15.918 d. gr.527. Men 
kan zich uiteraard afvragen waarom niet alle religieuze en caritatieve instel
lingen vaq de stad aan deze operatie deelnamen ? Het reeds aangesneden 
conflict tussen clerus en Vier Leden aangaande de door de clerici gewenste 

521 W.P. BLOCKMANS, Handelingen ... Filips de Goede, dl. 1, rus. 634 en 635. 
522 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 105 r0

• 

523 In casu twee Heilige Geesttafels, een voor Brugge en een voor Ieper en 
het begijnhof Ter Hooie voor Gent, cf. de opsomming in : W.P. BLOCKMANS, De 
volksvertegenwoordiging, p. 414. 

524 De samenstelling van deze commissie treft men aan bij : W. PREVENIER, 
De verhouding van de clerus tot de locale en regionale overheid in het graafschap 
Vlaanderen in de late middeleeuwen, in : Bronnen voor de religieuze geschiedenis 
van Belgt~, middeleeuwen en moderne tijden, Leuven, 1968, pp. 18-19. 

525 "Item, betaelt Gillis Boudins, Jan Moreel, Loy Borgoys, Stevin Spilgoens 
over vele moyten die sij ghehad hebben ten velen tijden om tgelt te hinnene van 
der doesteren goedinghen, daer af dat de cloesters ghetaxeerd waren bij beveelen 
van scepenen" : SAG, reeks 400, nr. 15, fO 105 v0

• 

526 ARA, Rk. 21807, fO 10 f
0

• 

527 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 62 v0
• 
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uitbreiding van de betalers tot alle caritatieve instellingen, van wie de belan
gen door de schepenbanken verdedigd werden, zit hier wellicht voor iets 
tussen. Het ligt immers voor de hand dat de schepenen bezwaarlijk bij de 
Staten een fiscale vrijstelling van hospitalen en armendissen konden beplei
ten en terzelfdertijd in eigen stad diezelfde instellingen tot participatie aan 
een lening aanzetten. Want dat het wel degelijk over een lening ging, staat 
boven alle twijfel. Zo stipuleert een zeldzame staat van schuld na het afslui
ten van de rekening over 1436-37, dat de 200 lb. gr. die Sint-Pieters en 
Sint-Baafs gezamenlijk geleend hebben gedurende vijf jaren op de inkom
sten uit de assizen op de poorten geassigneerd zullen zijn. Elk jaar zullen 
beide instellingen 40 lb. gr. op deze inkomsten mogen heffen528• 

3. TOELAGEN DOOR EIGEN INGEZETENEN 

In hetzelfde jaar 1436 ontving de stad, om dezelfde motieven als 
waarom de taxatie op de clerus werd georganiseerd, een toelage van haar 
eigen ingezetenen. De operatie werd opgesplitst in twee aparte schijven, 
een eerste maal ten belope van 600 lb. gr., een tweede maal van 290 lb. gr. 
In een aparte publicatie stonden we er reeds uitvoerig bij stil en publiceer
den we de lijst van de deelnemers aan deze h~ffing529. Vermelden we hier 
pro memorie dat de prosopografische analyse uitwees dat in deze lening de 
elite van de drie leden van de stad heel nadrukkelijk als dusdanig aantrad. 
Vier jaar na de ernstige rellen van 1432 waarin het bewind van dezelfde 
elite werd in vraag gesteld, werden de gelederen gesloten en trad men 
eensgezind op als geldschieters voor de stad. V oor elk der drie leden, poor
terij, kleine neringen en weverij, traden respectievelijk 42, 74 en 48 verte
genwoordigers aan als geldschieters. Het aandeel van politieke mandataris
sen onder hen schommelde van 80,75 %voor de poorterij, over 87,94 o/o 
voor de kleine neringen naar 89,58% voor de weverij. In het licht van deze 
hoge participatie vanuit de politieke elite verwondert het niet dat de terug
betaling via assignaties op de erfelijke renten van de stad en op de assizen 
van turf en brandstoffen verzekerd was. 

Vermelden we nog dat ook tijdens de twee aansluitende boekjaren 
1437-38 en 1438-39 de stad toelagen van ingezetenen en religieuze instel
lingen ontving. De omvang ervan bleef in vergelijking tot de georgani
seerde taxaties van 1436-37 beperkt tot 24.664 d. gr. in 1437-38 en tot 
22.918 d. gr. het daaropvolgende jaar53°. Er was ditmaal eerder sprake van 
toevallige giften of recuperaties van achterstallen. 

Ook tijdens de opstand van Gent tegen Filips de Goede kwamen der
gelijke inkomsten voor. De rekening over het jaar 1451- 52 maakt duidelijk 
dat het niet om een nauwkeurig opgezette en ten uitvoer gebrachte opera
tie gaat, maar eerder om het nogal onsystematisch en bijna accidenteel bij
eenbrengen van fondsen. Zowel particulieren, religieuze instellingen, geld-

528 Ibidem, F .113 r0
• 

529 M. BOONE, De Gentse lening van 1436, pp. 95-99. 
530 SAG, reeks 400, nr. 15, F 115 V

0
, 198 V

0 en 214 r0
• 
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handelaren en vreemde kooplieden komen zonder enige systematische 
orde voor, het contrast met de netjes gerangschikte lening uit 1436 is frap
pant ! De opbrengst van beide "presten ende leeninghen" is dan ook eer
der bescheiden: 65.251 d. gr. en 83.683 d. gr.53l. 

4. LOSGELD VOOR KRIJGSGEVANGENEN 

Ofschoon de veldtocht van 1436 tegen het Engelse Kales niet het door 
Filips de Goede gewenste eindresultaat opleverde, grepen er toch enkele 
noemenswaardige militaire acties plaats. In een ervan, de inname van een 
Engels bolwerk te Marck532, werden een aantal Engelsen krijgsgevangen 
genomen. Zoals in die tijd gebruikelijk werd voor hun vrijlating een losgeld 
geëist. Kennelijk leverde de Gentse participatie aan het gebeuren het recht 
op om over het losgeld van een aantal van deze gevangenen te beschik
ken. De rekening over het boekjaar 1436-37 bevat met name onder de 
hoofding "ontfaen van den rentsoene van den Inghelschen die quamen van 
Maerke"533 een lijst van 52 Engelsen met naast hun naam het door de stad 
voor hun vrijlating ontvangen losgeld. Dit varieert heel sterk van minimum 
552 d. gr. voor Jan Walsy (toch nog 92 daglonen van een ongeschoold ar
beider) tot maximum 9.200 d. gr. voor Jan Kerkeby (of 3,9 jaarlonen van 
een geschoolde). In totaal boekt de stad aldus een ontvangst van 96.816 d. 
gr. Het zou verkeerd zijn te veronderstellen dat dit meteen een netto-op
brengst voor de stadkas zou betekenen. Gent was immers verantwoordelijk 
voor het onderhoud en de bewaking van deze gevangenen zolang het los
geld niet was aangekomen. Deze kosten beliepen 53.901 d. gr. (of 55,67% 
van de opbrengst) en werden besteed aan voeding, medische verzorging, 
boeien, sanitaire omkadering en verbouwingswerken aan het Gravensteen 
waar deze gevangenen werden in ondergebracht. Een post van deze uitga
ven licht ons in over de wijze waarop het individuele losgeld bepaald werd : 
vertegenwoordigers uit de drie leden van de stad onderwierpen daartoe de 
gevangenen aan een individueel verhoor534. Ook in het boekjaar 1438-39 
boekt de stad nog inkomsten uit losgeld, ten belope van 48.184 d. gr.535. 

5. CONFISCATIES 

De praktijk om in de loop van heftige sociale troebelen of openlijke po
litieke strijd de tegenstanders van de aan het bewind zijnde partij ook in 
hun bezittingen te treffen door deze te confisceren, komt in de loop van de 

531 V. FRIS, Bewijsstukken, pp. 346-347 en pp. 397-398. 
532 Frankrijk, dép. Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer. Over het verloop van 

de krijgshandelingen : R. VAUGHAN, Philip tbe Good, p. 79. 
533 SAG, reeks 400, nr. 15, f> 59 r0 en v0

• 

5 34 Ibidem, f> 60 r0 en v0 
: "Item, van costen die ghedaen zijn bij den goeden 

lieden den lil leden van deser stede die over dexamen van den inghelschen waren 
omme de selve te rentsoene te stelne, comt 7 lb. 10 s. 10 d. gr.". 

535 Ibidem, f> 214 r0
• 
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14de eeuw voor bij elk heftig conflict, wanneer een gedeelte van de be
volking uit het stadsbestuur werd gestoten536. Tijdens de door ons bestu
deerde periode treft men alleen in de loop van de opstand tegen Filips de 
Goede dergelijke gang van zaken aan. Vooral de gedetailleerde rekening 
over 1451-52 verschaft meerdere voorbeelden. De spectaculaire stijging 
van de buitengewone ontvangsten tot 46,93 % van de totale inkomsten is 
overigens bijna uitsluitend op rekening van deze confiscaties te schrijven. 
Een opsomming van de diverse vormen waarin de confiscaties werden toe
gepast en van hun respectievelijke opbrengsten, is bij dit overzicht van de 
buitengewone inkomsten op zijn plaats. 

Een eerste heffing betreft het recupereren van wat in de rekening 
"dryncghelt van den vorseyde stedegoede ghehadt hebbende" heet. Het 
gaat blijkens de context om vergoedingen die sinds 1440 onrechtmatig aan 
diverse machthebbers werden uitbetaald. Het onderzoek naar deze malver
saties en het vastleggen van de omvang van de terug te betalen bedragen 
gebeurde door de schepenen van 1451-52 en een ad-hoc commissie be
staande uit "den eersten XII personen van den III leden"537. In totaal be
talen 113 personen 195.928 d. gr. aan de stad terug. Een echo van deze 
enquête vangt men op in het anonieme Dagboek van Gent. Deze eerste 
reeks van inbeslagnemingen gaat terug op de aanklacht die de beide over
dekens op Allerheiligen 1451 voor de collatie tegen enkele van hun voor
gangers en diverse oud-schepenen van de stad formuleerden53B. In het 
voorgebod dat het geradicaliseerde stadsbestuur op 30 november 1451 uit
vaardigde wordt uitdrukkelijk op het resultaat van de enquête door de 
twaalf commissarissen uit de drie leden gealludeerd. Er is sprake van 
"dryncghelt (. .. ) boven haerlieder penticenen in belastynghen van der sel
ver stede". Om hieraan te verhelpen wordt bepaald dat wie in dit geval ver
keerde, driemaal de tegenwaarde van het onrechtmatig verkregene diende 
terug te betalen, indien de malversatie voor het eerst tijdens het schepen
ambt van betrokkene voorviel, zoniet diende het tweevoud betaald te wor
den539. De laatste bepalingen zijn verantwoordelijk voor het hoge niveau 
van deze gerecupereerde "drinkgelden". Aansluitend boekte de stad nog 
een ontvangst van 2.122 d. gr., afkomstig van zes personen, eveneens oud
schepenen, die kennelijk aanvoelden dat ook onder hun voeten de grond 
te heet werd en dan maar spontaan een bedrag terugbrachten540. 

Een volgende . faze in het radicaliseringsproces dat de opstandelingen 
doorliepen, bracht een nieuwe golf van confiscatie van politieke tegenstan- · 
ders teweeg541 . Het ging blijkens de stadsrekening om de verkoop van 
roerende goederen (zowel huisraad als handelswaar) aangetroffen in de door 

536 H. VAN WERVEKE, op. clt., pp. 227-230. 
537 V. FRIS, art. cit., p. 333 e.v. 
538 IDEM, Dagboek van Gent, deel 1, pp. 132-134, de 12 commissarissen uit de 

drie leden: ibidem, p. 148. 
5 39 Ibidem, pp. 182-183. 
540 IDEM, Bewijsstukken, pp. 345-346. 
541 Een relaas door een ooggetuige over deze turbulente gebeurtenissen in : 

IDEM, Dagboek, I, pp. 186 e.v. 
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politieke vluchtelingen achtergelaten woningen of om het innen van schul
den en renten die aan dezelfde vluchtelingen verschuldigd waren542 . Op 
deze wijze inden de eerste drie hoofdmannen eind 1451, begin 1452 in to
taal 157.666 d. gr.543. Op zondag 30 april 1452 werden de afgezette eerste 
drie hoofdmannen onthoofd en daarop startten de nieuwe hoofdmannen 
een golf van confiscaties die ditmaal tegen "zekeren fugetiven persoonen 
ende anderen, viande wesende deser stede" gericht was544. Tot deze laat
ste categorie rekende men o.m. de geliquideerde eerste hoofdmannen. 
Deze confiscatie bracht de in steeds nijpender geldnood verkerende stad 
52.100 d. gr. op545. Niet toevallig noteerde de klerk van de rekenkamer op 
het schutblad van de rekening van dit bewogen jaar 1451-52 het vers "sors 
omnia versat". Met deze derde confiscatiegolf eindigt de systematisch 
bewaard gebleven oorlogscomptabiliteit betreffende de grote opstand van 
Gent tegen Filips de Goede. De rekening over het boekjaar 1452-53 ver
meldt enkel nog een ontvangst van 64.299 d. gr. afkomstig uit de op
brengst van verhuring en verkoop van aan vluchtelingen en tegenstanders 
toebehorende huizen, en van 10.797 d. gr. gerecupereerd uit het 
"drinkgeld" dat aan de in ongenade gevallen machthebbers van het vorige 
jaar was uitbetaald546. 

6. RENTEVERKOPEN 

In de jaren volgend op de vrede van Gavere bereikte het aandeel van 
de buitengewone inkomsten in de totale ontvangsten van de stad een tot 
dan ongekende omvang : 46,92% in 1453-54, 85,64% in 1454-55 en 80,72 
% in 1455-56. Deze buitengewone inkomsten zijn op rekening te schrijven 
van de massale renteverkopen waartoe de stad gerechtigd én gedwongen 
was. We vermelden ze hier pro memorie. Voor een overzicht van de rente
verkopen en de daaraan vastzittende consequenties-verwijzen we naar het 
voorafgaande deel. 

542 Ook deze fragmenten werden integraal uitgegeven door IDEM, 
Bewijsstukken, pp. 347-358. Na collatie met het handschrift bleken in de uitgave van 
de laatste twee paragrafen enige transcriptiefouten geslopen te zijn, die in het ver
volg van de uitgave, net als de niet aangeduide weglatingen, steeds talrijker worden. 
Voor de hiernavolgende verwijzingen zal dan ook aan het handschrift de voorkeur 
gegeven worden. 

543 SAG, reeks 400, nr. 17, F 147 r0
- 149 r0

• 

544 V. FRIS, Dagboek, deel 11, p. 15 en SAG, reeks 400, nr. 17, F 150 r0
• 

545 Ibidem, F 157 r0
• 

546 Ibidem, fO 290 r0
, 294 V

0 en 341 r0 
- 350 r0

• 
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HOOFDSTUK 3: INKOMSTEN UIT HET DOMEIN VAN DE STAD 

1. AARD EN BELANG 

Qua belang komen de inkomsten die de stad jaarlijks uit haar domein 
betrok op de derde plaats na de inkomsten uit belastingen en de buitenge
wone inkomsten. Gemiddeld beloopt hun opbrengst 10% van de totale in
komsten, wat alleen reeds vergeleken met de 70 à 80 % van de indirecte 
belastingen bescheiden blijft. Dit impliceert niet dat hun studie van onder
geschikt belang zou zijn. Men mag omwille van hun bescheiden belang im
mers veronderstellen dat het niet deze inkomsten zijn, die als indicator van 
de door de stad gevoerde fiscale politiek gelden. Wel kan redelijkerwijs 
verondersteld worden dat hun verloop een aanwijzing inhoudt aangaande de 
economische bedrijvigheden. 

Grafiek 25 schetst het verloop van deze inkomsten, de corresponde
rende waarden staan in tabel 18 (kolom B). 

De inzinking tijdens de jaren van de opstand tegen Filips de Goede 
bleef beperkt tot de jaren die door de ergste militaire operaties geken
merkt werden (1451-53). Tijdens de op de vrede van Gavere volgende ja
ren herstellen de inkomsten uit het domein van de stad zich relatief vlug. 
Ze stabilizeren zich schijnbaar moeiteloos op het vooroorlogse niveau. De 
drukte die zich van andere traditionele inkomsten zoals de indirecte belas
tingen meester maakte, ging volkomen aan het van oorlogshandelingen ge
spaard gebleven stedelijk domein voorbij. Er werd op geen enkel onderdeel 
van dit domein een cueillote ingesteld. Zo dit vermoedelijk technisch wel 
mogelijk ware geweest - het stedelijk domein werd op dezelfde administra
tieve wijze geëxploiteerd als de assizen - dan mag men redelijkerwijs aan
nemen dat de eventueel te realiseren meeropbrengsten als onvoldoende 
werden beschouwd. Daarbij dient nog een fundamentele vaststelling vanuit 
de juridische afkomst van deze inkomstenbron gevoegd. Ze zijn namelijk 
een gewone bron van inkomsten. Om ze te innen had de stad van niemand 
enige goedkeuring of .octrooi nodig, zoals dat met de inkomsten uit de assi
zen wel het geval was547• Indien de vorst derhalve vrij moeiteloos aan het 
opleggen van de boete na Gavere de cueillotes kon koppelen, dan ging een 
gelijkaardige ingreep in de inkomsten uit het domein van de stad veel ver
der. De mogelijke extraweerstand die hierdoor zou kunnen opgewekt wor
den, woog niet op tegen de te realizeren meeropbrengsten. 

Welke zijn nu de diverse inkomsten uit het stedelijk domein? .Een. eer
ste categorie wordt gevormd door de erfelijke renten van de stad : aan de 
stad verschuldigde recognitieve cijnzen betaald voor gebouwen die op ge
mene grond van de stad waren opgetrokken. De inning hiervan gebeurde 
door een aparte klerk "der ontfangers clerc van der renten" die ook de ei
gen boekhouding betreffende deze inkomstenbron bijhield. Waren de 

547 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 162. 
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meeste van deze renten immers vrij oud en hun opbrengst, traditioneel 
nog in lb. par. uitgedrukt, erg bescheiden, dan kon de stad tot het scheppen 
van nieuwe renten op haar gronden overgaan. Zoals blijkt uit de naar aan
leiding van dergelijke creaties aangemaakte nieuwe boeken van erfelijke 
renten, greep dit ook nog tijdens de door ons bestudeerde periode 
plaats548. Het spreekt vanzelf dat nieuwe emissies tijdens de 15de eeuw 
marginaal waren. De gestage groei van de stad was immers zowat een eeuw 
voordien tot stilstand gekomen549. De inkomsten uit deze erfelijke renten, 
waarvoor enkel één globaal bedrag en geen details in de stadsrekeningen 
werden opgenomen, schommelden zoals uit een steekproef blijkt, rond een 
vierde tot een derde van de totale inkomsten uit het stedelijk domein550. 
Het is echter gewaagd om dieper op het jaarlijks verloop van deze inkom
sten in te gaan. Zoals uit nagenoeg iedere rekening blijkt, heeft een deel 
van de inkomsten betrekking op achterstallige bedragen uit het vorige jaar 
of zelfs uit meerdere jaren. Vermits ook de aparte comptabiliteit van de 
ontvangers erg onvolledig bewaard bleef (cf. supra), is het derhalve onmo
gelijk om de exacte jaarlijkse opbrengst uit deze inkomstenbron te kennen. 

Een tweede categorie van inkomsten die op het stedelijk domein 
teruggaan, bestaat uit de opbrengst van een aantal onroerende eigendom
men van de stad. Hiertoe behoren o.m. de schepenhuizen, het belfort, de 
halle, het vleeshuis, enz ... Als dusdanig brachten deze gebouwen de stad 
niets op behalve wanneer een gedeelte verhuurd werd. Dergelijke occasio
nele inkomsten bleven, net als in de 14de eeuw, onregelmatig en van een 
onschuldige omvang. Zo wordt van 1404-05 tot 1408-09 het wolhuis ver
huurd voor 72 d. gr. per jaar55l. Een andere keer gebeurt hetzelfde met 
kelders onder het schepenhuis van gedele552. Op 11 juni 1449 verhuurde 
de stad het sterk vervallen Geraard De Duivelsteen voor een termijn van 
achttien jaar aan meester Philip Sersanders, tegen de bijna symbolische som 
van 36 d. gr. per jaar. Uit het contract blijkt dat de stad daartoe overging 
vanuit de overweging dat het bedoelde gebouw "grootelicx es ligghende 
ter ruinen ende destructien, ende waren gheschaepen cortelinghe met allen 
te nieten te gane"553. Verdere bepalingen stipuleren de wederzijdse plich
ten van de stad en de huurder i. v.m. de verhoopte herstellingen aan het 
reeds enkele decennia aan verwording prijsgegeven gebouw. Deze over
eenkomst mag als symbolisch gelden voor de bescheiden omvang van de 
inkomsten uit verhuring van stedelijke bezittingen. 

548 Cf. supra, deel 1, noten 23 tot 25. 
549 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 166-171. De later in cijns gegeven gronden 

in afgelegen buurten van de stad brachten beduidend minder op dan in het centrum. 
5 50 Op basis van volgende tienjaarlijkse steeproef blijkt dat de inkomsten uit de 

erfelijke renten van de stad in 1400-01 34,77 % van de inkomsten uit het stedelijk 
domein vertegenwoordigden, in 1410-11 : 26,03 %, in 1420-21 : 24,40 %, in 1440-41 
: 36,01 %, in 1450-51 : 33,82 %, in 1460-61 : 30,75 %. 

551 SAG, reeks 400, nr. 11, F 65 r0
, 94 r0

, 118 v0
, 141 r0 en 166 v0

• 

552 Voor het eerst verhuurd in 1409-10 voor 72 d. gr. per jaar, ibidem, F 192 
~, sindsdien jaarlijks. 

553 Uitgegeven bij Ch.-L. DIERICX, Mémoires, t. 11, pp. 316-317, noot 1. 
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De derde en laatste categorie van inkomsten uit het stedelijk domein, 
de zogenaamde verpachte renten van de stad, vertegenwoordigen 70 à 
75 % van de totale inkomsten uit het domein. Naast dit geldelijk belang is 
er ook de vaststelling dat het gaat over rechten van economische aard, door 
de stad in geld geïnd, alsook over enkele vruchtdragende collectieve eigen
dommen554. Deze rechtvaardigen een aparte behandeling. Alvorens met 
deze analyse van wal te steken, dient nog aangestipt dat de exploitatie van 
deze verpachte renten analoog aan deze van de assizen via de verpachting 
(en even uitzonderlijk in regie) geschiedde. Aan het einde van de 14de 
eeuw leidde dit tot de boekhoudkundige fusie tussen de inkomsten uit as
sizen en deze uit de verpachte renten. 

2. DE VERPACHTE RENTEN VAN DE STAD. 

De verpachte renten zijn volledig in het bezit van de stad, er is derhalve 
geen basis voor enige inmenging van de vorst in hun heffmgsss. We heb
ben in wat volgt de door VAN WERVEKE voorgestelde indeling volgens de 
aard overgenomen. 

A. Verpachte renten tn verband met de lakenntjverbetd 

Gent inde drie inkomsten die met de lakenindustrie en -handel in ver
band stonden. Een ervan, het huisgeld in de ramen, werd met ingang van 
het boekjaar 1416-17 boekhoudkundig met de ontvangsten van het ongeld 
op de ramen versmolten (cf. supra). De overige zijn de inkomsten uit het 
wolhuis en uit de ellen ter Vrijdagmarkt. 

Onder de benaming wolhuis verstaat men het recht dat de stad inde 
voor het gebruik van de weegschaal waarop de wol gewogen werd en waar
van onderhoud en bediening door de stad verzekerd werden, en voor de 
stallen in de lakenhalle556. We beschikken over geen enkele aanwijzing. 
i.v.m. het bij de wegen der lakens gehanteerde tarief. We kunnen slechts 
opnieuw een beroep doen op het reeds bij de behandeling van de assizen 
gehanteerde protocol aangaande de verpachtingsprocedure uit 1486. Daaruit 
blijkt dat "den pacht van den wulhuuse, dwelc es de waghe van der stede" 
niet enkel op de in de stad ingevoerde wol betrekking heeft, maar even
eens op ijzer, kaas, boter en roet. Goederen waarvoor men bij weging een 
klein symbolisch bedrag diende te betalen "also men dien pacht van ouden 
tijden ontfaen heeft"557. Dit laat toe de stelling van VAN WERVEKE te 
nuanceren dat in Gent, in tegenstelling tot andere steden, de graaf oor
spronkelijk geen recht had op de pacht van de wolweegschaaL Hetzelfde 
protocol vermeldt immers dat "de pachtere ghehouden sal zijn te betaelne 

554 H. VAN WERVEKE, op.cit., pp. 171 en 176. 
555 Ibidem, p. 172. 
556 Ibidem, p. 173. 
557 SAG, reeks 145, nr. 1, F 6 v0

• 
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trecht van den tholle van Ayshoven558 . Deze tol was in de Bourgondische 
periode nog steeds een in leen gegeven onderdeel van het vorstelijk do
mein in de stad559. Ze is te identificeren met de oude grafelijke tol binnen 
Gent, het "tbeloneum Gandense tnfra opptdum". In de door graaf 
Boudewijn IX op 15 juli 1199 vastgelegde nieuwe tarieven van deze tol, is 
uitgerekend voor de volgende in het protocol van 1468 opgesomde goede
ren: wol, boter en kaas sprake van een bijkomend recht voor het wegen56o. 
Dat er hoe dan ook een verband was bewijst het feit dat in 1234 de Gentse 
patriciër Alexander Ser Braems een rente van 5 lb. Vl. koopt, bezet op de 
tol van Gent, door de verkoper, Willem Tolnere fs. Zegervan Daniel Van 
Aishove in leen gehouden. Het jaar daarop bevestigt laatstgenoemde aan 
Alëxander Ser · Braems deze jaarlijkse inkomsten op de tol én de waag van 
Gent56l. Vermoedelijk heeft men ooit de Gentse waag in het wolhuis 
ondergebracht en is de begripsverwarring aldus ontstaan. De rekeningen 
van de algemene ontvangers van Vlaanderen en Artesië laten er hoe dan 
ook geen twijfel over bestaan dat de financiële ambtenaren van de hertog 
de exploitatie van de Gentse waag ten voordele van de stad als een 
usurpatie beschouwden. In de rekening over het jaar 1401-02 is voor het 
eerst sprake over de waag ("Ie pois de Gand") waarbij wordt opgemerkt dat 
er geen inkomsten geboekt werden "neant, car il est vague de long 
temps". Een laconieke mededeling die in de volgende rekeningen letterlijk 
wordt herhaald, tot in de jaren 1416-18 de rekenkamer in een apostille enig 
ongenoegen laat blijken : "On dist que ceulx de Gand Ie recourent et qu'il 
est de grand prouffit, si soit sur ce advisé"562• Ook deze opmerking werd 
regelmatig herhaald zonder dat in de eigenlijke toestand enige wijziging op
trad. Pas in volle opstand tegen Filips de Goede komt de zaak opnieuw ter 
sprake. Ditmaal zelfs in de Grote Raad van de hertog. Men besluit na afloop 
van de oorlog de zaak in handen te geven van de afgevaardigden "envoiés 
au dit Gand pour besoingner sur ceste partie et pluseurs autres touchans Ie 

558 Ibidem, fO 6 V0
• H. VAN WERVEKE, op. cit., p. 173 wees er zelf al op dat de 

graaf ooit rechten op de waag omschreven als een instrument om "peser laines et 
tout autre avoir", moet in bezit gehad hebben. 

559 M. BOONE, Het vorstelijk domein te Gent, pp. 72-78. 
560 Cf. de uitgave door W. PREVENIER, De oorkonden der graven van 

Vlaanderen (1191-aanvang 1206). ll. Uitgave, Brussel, K.C.G., 1964, pp. 242-243 
(artikels 21-23). 

561 F. BLOCKMANS, Peilingen nopens de bezittende klasse te Gent omstreeks 
1300. 11. Twee patriciërs :een klassieke en een uitwijkeling, in : B.T.F.G., XVI, 1937, 
p. 640. 

562 De eerste vermelding uit 1401-02 : ADN, B 4084, fO 12 r0
• Hierbij dient 

aangestipt dat het vorstelijk recht op de waag tot de oudste domaniale rechten te 
Gent behoorde, vermits het vermeld wordt in de oudste bewaarde redeninge uit 
1296 : ARA, Rk., rolrekening 266 : "Dou pois de Gand qui fu a monseigneur 
Godefroy de le Primbeke 7 lb. 7 s., Ie quarte partie en recoit li mayrie de Gant, ensi 
demeure pour la partie Ie conte ... ". De rekening uit 1416-18 waarin de rekenkamer 
haar vraag naar deze gang van zaken stelt, werd uitgegeven in : M. MOLLAT en R. 
FAVREAU, Comptes généraux de l'état bourguignon entre 1416 et 1420, t. lil, Paris, 
1965, p. 56. 
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demaine de monseigneur". Een opdracht die, op basis van een apostille in 
de rekening over 1457-58, zonder gevolg is gebleven563. 

Tabel 29 en grafiek 26 stellen de inkomsten voor die de stad opstreek 
uit de pacht van het wolhuis (waag). 

Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn dat het erg gewaagd is aan het 
verloop van deze kurve conclusies betreffende het wel en wee van de 
Gentse lakennijverheid vast te knopen. Eerder dan van de pacht van het 
wolhuis te gewagen, zou men van de inkomsten uit het stedelijk recht op 
het gebruik van de waag moeten spreken. Zoals een voorgebod uit 1349 
duidelijk stelt, fungeerde de wolwaag als verplicht weeginstrument voor al
lerhande te wegen goederen binnen Gent564• Het feit dat de ernstige so
ciale conflicten en de verstoringen van de productie die de Gentse draperie 
in de jaren '20 kenmerkten in deze cijfers geen weerspiegeling vinden, 
stemt alvast tot nadenken. Ze deden dit evenmin in de al even weinig 
bruikbare opbrengstcijfers uit het ongeld op de ramen, maar betekenisvol 
wel in het ongeld op de poorten (waaronder belangrijke heffmgen op de 
wolimport). De opbrengsten uit de verschillende heffingen op de lakennij
verheid zomaar op een hoop gooien en het verloop daarvan als een indica
tor voor de lakenproductie beschouwen, zoals J.H. MUNRO gedaan heeft565 
lijkt dan ook niet verantwoord. 

De tweede verpachte rente m.b.t. de lakennijverheid, de zogenoemde 
ellen ter Vrijdagmarkt, heeft betrekking op het recht dat de stad hief op het 
meten van de op de Vrijdagmarkt te koop aangeboden lakens. Wie deze la
kens in een stalletje in de Kammerstraat verkoopt, mag eventueel de la
kens op eigen kosten elders laten meten. Een privilege dat reeds in de 
14de eeuw aanw2sbaar is en waarvan men ook nog in het protocol van 1486 
echo's opvangt5 6. Deze laatste tekst preciseert dat met dit in pacht gege
ven recht het meten van wollen lakens bedoeld wordt "den pacht van der 
wullen ellen ter Vrindachmaerct". Dit is een belangrijke vaststelling, vermits 
ooit een gelijkaardig recht op het meten van linnen lakens moet bestaan 
hebben waarvan de stad op een niet gekend ogenblik (voor 1245) afstand 
heeft gedaan ten voordele van het godshuis van Sint-Jans-ten-dullen. Dit 
blijkt o.a. uit het verhuren door deze instelling van dit recht in 1416 en uit 
voorgeboden die de stad in 1405 en 1408 aangaande de organisatie en de 

563 ADN, B 1403, F 34 v0 (rekening over 1452). In de rekening over 1457-58 
heet het dat : "Combien que l'en dis que ceulx de la ville de Gand recouvrent les 
proffis du dit poi.x, toutesvoies ce receveur a relaté que autresfois de ceste matiere a 
esté parlé par les commis de monseigneur aus dis de Gand qui rien· n'y ont peu ob
tenir et pour ce icy seauroit Ie dit receveur autre chose faire" : ADN, B 4104, fO 
22 V

0
• 

564 "Vort, dat men alrande goed van ghewichte dat ter waghe van der stede 
toebehort, dat men dat bringhe int wulhuus ter waghe van der stede omme daer te 
weghene" : N. DE PAUW, De voorgeboden der stad Gent in de XIVe eeuw (1337-
1382), Gent, 1885, [Maatschappij der Vlaamsche btbliophilen, 4e reeks, nr. 51, p. 41. 

565 J.H. MUNRO, Monetary contraction, p. 151, waar van een niet nader gepreci
zeerde "Ghent tax farm" sprake is. 

566 H. VAN WERVEKE, op. cit., p. 174 en SAG, reeks 145, nr. 1, F 7 V
0

• 
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te hanteren tarieven uitvaardigde567. Uit de opbrengstcijfers van deze ver
pachte rente blijkt hoe dan ook dat dit een bescheiden inkomstenbron is 
geweest, zie tabel 30 en grafiek 27. 

Uitgaande van het voor 1468 aangeduide tarief van 2 miten (= 1/2 d. 
gr.) per el, betekent dit dat in de veronderstelling dat de ellen ter 
Vrijdagmarkt een getrouw afspiegeling van de Gentse wollen lakenproductie 
zouden zijn, in een gemiddeld jaar waarin de stad 200 d. gr. int, dit met zo
wat 2.400 el overeenstemt. Dit is een belachelijk laag cijfer, zelfs als men 
aanneemt dat voor de Gentse textielsector de meest florissante periode 
achter de rug lag. Een beduidend kleiner centrum als Leuven haalde in het 
derde kwart van de 15de eeuw een gemiddelde productie van zowat 25.000 
à 30.000 ellen per jaar56B. Men doet er dus goed aan de benaming van dit 
recht zeer letterlijk op te vatten : het slaat immers meer dan waarschijnlijk 
enkel en alleen op de lakens die op de Vrijdagmarkt te koop waren. Het 
privilege van de verkopers uit de aanpalende Kammerstraat deed dit ook al 
vermoeden. Wel menen we dat in tegenstelling tot de assizen op de ramen 
en de inkomsten uit het wolhuis, de opbrengst uit de pacht van de ellen vrij 
getrouw de conjunctuurgevoeligheid van Gents belangrijkste industrietak 
weerspiegelt. Het lage en voor de totale inkomsten uiteindelijk bijna ver
waarloosbare niveau van deze inkomst heeft vermoedelijk ook verhinderd 
dat door manipulaties van aanslagvoeten de directe band met het wel en 
wee van de wollen lakenproductie zou verloren gaan. De opvallende terug
loop tijdens de jaren 1441-47 en de al even spectaculaire stijging in 1447 
kan direct gerelateerd worden aan het afsluiten van een nieuw handelsver
drag tussen de Bourgondische staat en Engeland, eind 1446 en de herne
ming van de voor de Gentse draperie zo vitale wolexport. Deze steeg van 
789 zakken wol in 1446-47 naar 11.096 zakken het daaropvolgende jaar569. 
Ook de terugval in 1458-59 staat met een directe terugloop van de Engelse 
wolexport (90 zakken tegen 6.512 het vorig jaar) in verband. Opvallend is 
verder dat het verloop van deze rechten wel de sociale conflicten tussen 
wevers en volders weerspiegelt die de jaren '20 beheerst hebben. Deze 
strubbelingen veroorzaken echter maar een geleidelijke afkalving. Externe 
invloeden zoals het verbreken van de alliantie met Engeland en de oorlogs-

567 Op 21 november 1416 verhuren de voogden van het godshuis "den reep 
ende elle van den lijnwaede toebeboerende den voerseyden godshuuse" voor 8 lb. 
10 s. gr. per jaar, gedurende 3 jaren, cf. Ch.-L. DIERICX, op. ctt., t. 11, p. 189. De 
voorgeboden in : SAG, reeks 108, nr. 2, F 5 v0 en 14 v0

• Blijkens de oudst bewaarde 
rekening van deze instelling, d.d. 1468-69, inde ze toen nog het recht van de lijn
waadel, samen met enkele andere inkomsten die haar voor 1245 uit het stedelijk 
domein moeten geschonken zijn. Cf.]. DEWULF, Vtsie op en maatschappelijke positie 
van de krankzinnige in de middeleeuwen. Toetsing aan de band van St.- jans-ten
dullen te Gent, 13de tot 16de eeuw, Gent, 1981, [onuitgegeven licentiaatsverhande
ling o.l.v. prof. dr. W. Prevenier], deel 1, pp. 94 e.v. 

568 R. VAN UYfVEN, op. clt., pp. 356-357, een Leuvens el en een Gents zijn 
weliswaar niet volledig aan elkaar gelijk : Leuvens el - 0,68 m., Gents el (in de detail
handel) • 0,698 m., cf. P. VANDEWALLE, op. cit., pp. 51 en 59. 

569 M.-R. THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre, p. 479. 
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handelingen tegen datzelfde land vanaf 1436, zetten pas een onmiskenbare 
afgang in. 

B. Makelaardtjen 

Van de rechten die de stad op de makelaardijen hief, komt in de door 
ons bestudeerde rekeningen enkel de "zaemcoperie van den coome" voor, 
een recht dat reeds in de oudste stadsrekeningen wordt aangetroffen570. Dit 
recht slaat blijkens het verpachtingsprotocol uit 1486 op alle ingevoerde 
granen. Een poorter betaalt 2 miten (= 1/12de d. gr.) een niet-poorter 3 mi
ten (1/8 d. gr.) per mud ("" 643,8 liter)571 . Dit is een bijzonder bescheiden 
heffing. In een jaar van lage tatWeprijzen zoals 1405-06 vertegenwoordigen 
3 miten per mud 0,10% van de prijs, in het uitzonderlijk duurtejaar 1438-39 
valt dit tot 0,03 % terug572. Twee steekproeven voor jaren waarin er geen 
ernstige graantekorten waren, leveren bevolkingsaantallen op die van een 
aanvaardbare grootte zijn, zodat men kan aanemen dat deze heffmg een in
druk van de totale hoeveelheid ingevoerd graan te zien geeft573. 

In tabel 31 treft men de opbrengst van dit recht op makelaardij van het 
graan aan. Grafiek 28 stelt het verloop ervan voor. 

Het Gentse stapelrecht op graan zorgde er voor dat de stad doorgaans 
over een zekere reserve kon beschikken. Naarmate het web van verorde
ningen rondom de stapelverplichting dichter en complexer werd, kwam de 
achterliggende idee om door een strikte controle over het te Gent verhan
delde graan de sociale rust in de stad te bewaren beter tot uiting574• Als in 

570 H. VAN WERVEKE, op.cit., p. 176. 
571 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 6 r0

• 

572 Voor de prijzen, cf. G. CROISIAU, art. cit., p. 36. 
573 We selecteerden 1405-Q6 en 1445-46 op basis van hun afwezigheid in de 

lijst van jaren waarin zich voedseltekorten voordeden, in : M.-J. TITS-DIEUAIDE, La 
formation, p. 390. Vervolgens namen we aan dat de hoeveelheid graan aangevoerd 
door Gentse poorters en door vreemdelingen even groot was. Op basis daarvan werd 
berekend dat in 1405-06 19.530 mud graan te Gent werd ingevoerd en in 1445-46 
51.620 mud (te vermenigvuldigen met 643,8 om naar liter om te zetten). J.-P. 
SOSSON, Corporation et paupérisme aux XIVeet XVe siècles. le salariat du bätiment 
en Flandre et en Brabant, et notamment à Bruges, in: T.v.G., 92, 1979, pp. 559- 560, 
toont aan dat uit 100 liter graan 70 kg. brood kon gehaald worden. Dit geldt weliswaar 
voor tarwe, maar onze opbrengstcijfers geven geen details per graansoort, zodat we 
dan ook maar voor dit gegeven extrapoleren. Verder, dat een consumptie van 1,1 kg. 
brood per dag en per persoon de aanvaardbare minimumdrempel aangeeft (2.600 
calorieën) voor een dagloner. Door onze totalen ingevoerde granen om te zetten in 
kilogram brood (x 0,7) en door dit aantal te delen door de jaarlijkse consumptie per 
persoon (1,1 x 365 - 401,5) bekomen we het aantal te voeden monden dat met de 
ingevoerde hoeveelheden kon gevoed worden. Voor 1405-06 zijn dat er 21.921, 
voor 1445-46 57.940. Deze aantallen zijn uiteraard geen getrouwe afspiegeling van 
het inwonersaantal. Ze duiden wel een tendens aan die uit andere bronnen bevestigd 
wordt en onderlijnen de bruikbaarheid van de opbrengstcijfers m.b.t. deze heff'mg. 

574 M.-J. TITS-DIEUAIDE, Legratnet Ie pain, pp. 485-487. De defmitieve plooi 
aan het functioneren van de Gentse graanstapel werd gegeven in de loop van het 
derde kwart van de 14de eeuw. M.a.w. in de jaren waarin de dosering van de politieke 
en administratieve functies in de stad over de drie leden tot stand kwam. 
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1456 Filips de Goede wil ingrijpen in de Artesische graanexport, reageert de 
stadsmagistraat die haar stapel in het gedrang zag komen, door te stellen 
dat "l'estaple a cause de la dite marchandise des dits bledz et grains est Ie 
principal membre de bien publigue et gouvernement du commun peuple 
de nostre dicte ville de Gand"575. Enkele jaren nadat de Gentse opstand 
tegen een grote kost bedwongen was, houdt een dergelijke repliek bijna 
een afdreiging in. De hertog heeft in elk geval het risico dat het Gentse 
"commun peuple" eens te meer niet meer onder controle zou te houden 
zijn, niet willen lopen. 

Parallelle bedenkingen kunnen aan het verloop van grafiek 28 vastge
knoopt worden. Erge graantekorten weerspiegelen zich ogenblikkelijk in de 
opbrengst van het stedelijk recht op de makelaardij van het graan. De 
misoogst van 1415 die prijsverhogingen van 50 tot 100 % teweegbracht is 
een dergelijk moment. Het effect op de prijzen bleef tot de lente van 1417 
aanhouden. Pas in de loop van 1418 zal het herstel, dank zij de herneming 
van de graaninvoer uit het Baltische Zeegebied, zich doorzetten576. Het valt 
op hoe ook de aanvoer van granen te Gent gedurende deze moeilijke jaren 
verstoord wordt, een storing die tot het jaar 1421-22 aanhoudt. De in
komsten uit de makelaardij op graan bereiken dan een dieptepunt, dat met 
het in Vlaanderen geldend exportverbod kan gelieerd worden577. Het is 
daarbij niet van belang ontbloot er op te wijzen dat deze jaren van vermin
derde graanaanvoer voorafgaan aan de ernstige sociale en politieke onrust 
tussen wevers en volders. In de loop van dit aanslepend conflict (1423-27) 
blijkt men echter de graanaanvoer stelselmatig opgevoerd te hebben, spijt 
het voorkomen van een crisisjaar (1426-27) met uitgesproken hogere 
graanprijzen578. 

Dat de machthebbers de graanaanvoer als een beleidsinstrument han
teerden, komt ook nog indirect naar voren uit het ontbreken van inkom
sten uit dit recht voor de jaren 1432-39. Tijdens deze periode duikt deze 
inkomstenbron niet meer in de stadsrekeningen op. Over het waarom van 
deze verdwijning is er geen enkele normatieve tekst voorhanden. Het syn
chronisme met het algemene exportverbod i. v.m. granen dat in Vlaanderen 
op initiatief van Gent van 1432 tot 1440 van kracht was, is uiteraard opval
lend579. Dit exportverbod valt samen met een periode van misoogsten en 
van verstoringen in de internationale graanhandel580. De Gentse magistraat 
reageerde niet enkel met het uitvaardigen van exportverboden, maar even
zeer met de organisatie van effectieve controle op het naleven ervan in het 

575 G. BIGWOOD, Gand et la circulation des grains en Flandre du XIVe au 
XVIIIe siècle, in : Vierteljabrschrift fîlr Sozial- und Wirtschaftsgescbichte, IV, 1906, p. 
427. Cf. M. BOONE, openbare diensten, p. 88. 

576 M.-J. TITS-DIEUAIDE, La formation, pp. 222-223. 
577 Ibidem, p. 346. 
578 Vermelding van 1426-27 als crisisjaar op basis van de cyclische amplitude 

van de graanprijzen bij : H. VAN DER WEE, Tbe growtb, dl. 11, p. 391. 
579 M.-:J. TITS-DIEUAIDE, op. cit., pp. 346-348. 
580 Ibidem, pp. 193-194 en 257. 
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eigen kwartier581 . In het kader van dergelijk beleid lijkt het stopzetten van 
een vooral psychologisch hinderlijke heffing op de graanhandel een logische 
en haalbare stap. De gemiddelde opbrengst van het recht op de makelaardij 
van het graan was verwaarloosbaar in het licht van de totale stedelijke in
komsten en een kleine prijs om betalen indien men door opschorting de 
aanvoer van het schaars geworden graan kon stimuleren en afgeleid daatvan 
de sociale vrede bewaren. 

Een gelijkaardig optreden verklaart niet de ontbrekende opbrengstcijfers 
voor de jaren 1452-54 en 1455-57. De inkomsten uit het recht op de 
graanmakelaardij werden voor deze jaren immers boekhoudkundig versmol
ten met het traditionele ongeld op graan. 

C. Exploitatie van elementen van bet stedelijk patrimonium 

a kelsiede 
Van in de 13de eeuw hief de stad een recht op het gebruiken van het 

net van geplaveide wegen dat ze op haar kosten liet uitbreiden en onder
houden582. Dit recht werd jaarlijks verpacht en blijkt, op basis van het ver
pachtingsprotocol van 1486, op wagens beladen met een lading die mini
mum 5 d. gr. waard was, gerust te hebben. Elke wagen die in dit geval ver
keerde diende 2 miten taks te betalen zowel bij het binnenkomen als verla
ten van de stad583. Dergelijke rechten waren zeer verspreid. In zowat elke 
laatmiddeleeuwse stad kan men er een variant van ontmoeten, nagenoeg 
overal waren ze van een bescheiden niveau584. Het verloop van de inkom
sten uit dit recht levert een beeld op van het aantal bij het transport be
trokken voertuigen en derhalve van de economische bedrijvigheid. De des
betreffende gegevens werden in tabel 32 en grafiek 29 samengebracht. 

Een eerste relatie is deze tussen mortaliteitscrises enerzijds en een 
terugloop in de transportbedrijvigheid anderzijds. Het lage niveau tijdens de 
beruchte pestopstoot van 1400- 1401, maar de even onmiskenbare gevol
gen van de minder gekende epidemie die vanaf 1418 tot 1420 aanwijsbaar 
is, en in mindere mate de algemene epidernies van 1438-39 en van 1450-
54 zijn zonder meer aanwijsbaar585. Soms in het jaar van de epidemie zelf of 
tijdens het daaropvolgende boekjaar. Voor dit vertraagd effect is uiteraard 
opnieuw de toewijzingsprocedure van de pachten verantwoordelijk, waarbij 

581 M. BOONE, arl. cit., pp. 88-89. 
582 H. VAN WERVEKE, op. ctt., p. 177. 
583 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 6 v0 

- 7 r0
• 

584 Een recente synthese voor Frankrijk brengt in dat verband genoeg voor
beelden aan, cf. J.-P. LEGUAY, La rue au moyen age, Rennes, 1984, pp. 66-70. 

585 Een overzicht van deze pestepidemies bij : W.P. BLOCKMANS, 1be soctal 
and economie effects, pp. 852-853. Voor de vanaf 1418 te Gent aanwijsbare epidemie 
aan te vullen met de vermeldingen in de rekeningen van de Raad van Vlaanderen. 
Als voorbeeld : het bevel aan de raad om zich voor vergaderingen naar Brugge of 
Deinze te verplaatsen, d.d. 12 oktober en 3 november 1418 "pour cause de 
l'impedemie qui lors regnoit a Gand", ARA, Rk. 21797, F 11 r0

• 
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kandidaat-pachters met de voorbije opbrengsten in het achterhoofd een 
bod in functie van de verwachte Oage) opbrengst uitbrengen. 

Een vergelijking met grafiek 27 (inkomsten uit de pacht van de ellen 
ter Vrijdagmarkt) waarin het wedervaren van de Gentse wollen lakennijver
heid een relatief getrouwe afspiegeling vindt, levert een minder duidelijk 
beeld op. De opvallende herleving van de Engelse wolimport vanaf 1447 
blijkt bijvoorbeeld niet uit het verloop van de kelsiedeheffing. 

Evenmin blijkt er een duidelijke relatie met het verloop van de 
graanaanvoer. Zonder twijfel omdat een belangrijk deel van de hoeveelheid 
ingevoerde wol en granen per schip en niet over de weg Gent bereikte. 

Wel blijkt een duidelijke geleidelijk stijgende trend die tijdens de eerste 
jaren van de veertiger jaren ombuigt. Tijdens dezelfde jaren stelden we 
eerder een even geleidelijke maar aanhoudende verzwaring van de vorste
lijke fiscale druk op de stedelijke middelen vast. Na Gavere lijkt er even 
van een herleving sprake te zijn, maar lang houdt ze niet aan. Ze is ver
moedelijk aan de door Filips de Goede op 13 oktober 1453 ingestelde twee 
jaarmarkten toe te schrijven. De intensiteit van de financiële afroming ten 
voordele van de vorst laat zich m.a.w. direct aan de inkrimping van het han
delsverkeer in de stad aflezen. 

b. De Lieve en huizen te Damme 
Het streven van Gent om blijvende controle te verwerven op de aan

voer per waterweg boekte in 1251 een belangrijke vooruitgang. De stad 
verkreeg toen van gravin Margareta van Constantinepel de toelating om een 
kanaal te graven dat Gent zou verbinden met de Zwinmonding (concreet 
zou dit de haven van Damme worden)586. Het aldus ontstane kanaal, de 
Lieve, bleef samen met de bermen, het spui te Damme en enkele huizen 
aldaar eigendom van de stad. Deze eigendommen leverden de stad uiter
aard inkomsten op. De huizen werden verhuurd, de Lieve met bijhorende 
spui verpacht, soms voor een langere periode587. Vermits deze periodes 
zich · over meerdere jaren uitstrekten, waarvoor uiteraard jaarlijks dezelfde 
vastgelegde pachtsom diende betaald, vertoont deze inkomstenbron weinig 
schommelingen. Een kwantitatieve benadering is in dit geval minder aan
gewezen. Toch is het nuttig dieper op de exploitatie van de Lieve in te 
gaan. Dit overvloedig gedocumenteerd dossier laat toe het beheersmatig 
optreden van de stad op de voet te volgen. 

Over de aanvangsjaren van de Bourgondische periode tasten we in het 
duister. Het beheer van de Lieve, sinds 1363 afwezig uit de stadsrekenin
gen, was dan immers in handen van het machtige en nauw bij de vorst 
aanleunende ambacht van de schippers588. In 1408 wordt daaraan een 

586 J. BOES, De Lieve. Eerste kunstmatige verbinding tusschen Gent en de 
zee, in: BM.G.O.G., 37, 1929, pp. 7-64. 

587 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 177-179. 
588 J. BOES, art. cit., p. 40: was dit het resultaat van een pacht op lange termijn 

of had vorstelijke druk ten voordele van het schippersambacht dat uitgerekend onder 
Lodewijk van Male voor het eerst zoete broodjes bakte met de vorst, hiertoe geleid ? 
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einde gesteld, op initiatief van de grote raad van de stad, die daarmee wou 
reageren tegen de verloedering die de Lieve in handen van de schippers 
was te beurt gevallen589. In hetzelfde jaar stelt de stad "den ghendtschen 
spey ten Damme met zijnen toebehoorten, metter Lieven tote Ghendt" 
voor een periode van drie jaar te pacht. Zijn inkomsten haalt de pachter uit 
een vast recht ten belope van 5 s. gr. dat elk schip schuldig is dat van de 
verbinding gebruik maakt. Daartegenover staan evenwel ook uitgaven. Zo is 
de pachter verplicht zowel het spui als de Lieve te onderhouden en herstel
lingen voor zijn rekening te laten uitvoeren. Aan deze voorwaarden werd 
het contract in 1408 voor een jaarlijkse pachtprijs van 95 lb. gr. aan Jan 
Herre ba ut en Jan De Breede fs. Jan toegewezen590. Kennelijk was het de 
stad ernst in haar poging om alles wat met de Lieve verband hield na het 
schippersbewind in het reine te brengen. Zo vaardigde de stad- en het 
initiatief ging daarbij betekenisvol uit van de "goeden lieden van der stede 
van Ghend, der uppe notabelic vergadert in den grooten raed"- op 7 no
vember 1408 een reglement uit dat de scheepvaart op de Lieve en voor
namelijk de toegestane lading voor elk product nauwkeurig regelde. De lijst 
vermeldt expliciet wijn, hout, turf, gaan, haring, boter, asse, ijzer, fruit, mede 
en bier. Op 14 december 1408 en 1 februari 1409 (n.s.) zouden hieraan nog 
twee uitvoeringsbesluiten toegevoegd worden591. Deze opsomming is niet 
volledig. Zo ontbreekt elke verwijzing naar wol. Een eveneens vermoedelijk 
onvolledige en ook ongedateerde lijst uit het cartularium van de vrije schip
pers leert dat ook dit importartikel o.m. via de Lieve zijn weg naar Gent 
vond592 • Zo dit überhaupt al de bedoeling was, dan slaagde men er toch 
niet in om het schippersambacht elke inmenging in het beheer van de 
Lieve te ontzeggen. Het reglement van 7 november 1408 bepaalt immers 
o.m. dat elkeen die vanuit Gent de Lieve wou opvaren vooraf een teken bij 
de deken van het ambacht diende af te halen. Daarvoor diende een bijdrage 
van 12 d. par. (of 1 d. gr.) betaald te worden. In ruil voor dit recht waren de 
schippers verplicht tot onderhoud van een der rabotten op de Lieve (dit te 

Cf. F. CORRYN, Het schippersambacht te Gent (1302-1492), in: H.M.G.O.G., n.r., I, 
1944, p. 200. 

589 Memorieboek (ed. P.C. VAN DER MEERSCH), deel I, p. 150 : "in dit jaer 
quam die Lieve in der stede handen ende den sciplieden onnrocken bij collacien, uut 
eausen van haerlieder regimente". 

590 De voorwaarden en toewijzing van de verpachting: SAG, reeks 529, nr. 8-C 
(kopie naar het voorgebodenboek eind 15de, begin 16de eeuw). De rekening : SAG, 
reeks 400, nr. 11, fO 163 r0

, bevestigt de betaling van dit bedrag. 
591 Deze teksten werden uitgegeven door: M.J. WOLTERS, Recueil de lois, ar

rêtés, règlements etc. concernant /'administration des eau.x et polders de la Flandre 
orlentale, t. I (rlvières et canau.x), Gent, 1874(3), pp. 33-34. De eerste tekst eveneens 
bij : Ch.-L. DIERICX, op. cit., I, pp. 240-241. 

592 Paleografisch kan men de lijst in de eerste helft van de vijftiende eeuw 
thuisbrengen. Vermits het evenwel om een cartularium gaat, is dit een uiterst broze 
datering voor de tekst zelf. Ze lijkt gezien de inhoud evenwel toelaatbaar, het kan 
namelijk moeilijk aanvaard worden dat men in de 15de eeuw een omzettingslijst zou 
copiëren in een cartularium, die elke band met de realiteit zou verloren hebben. SAG, 
reeks 180, nr. 2, fO 36 r0 en v0

• 
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Soetenmoyen)593. Een overeenkomst tussen de stad en de schippers van 
12 augustus 1429 voorziet ten andere de financiële tussenkomst van de 
drie eerstvolgende dekens van het ambacht in de vervanging van dit hou
ten rabot door een constructie in steen594. Kennelijk wou de stad in 1408 
ook enig idee hebben over het aantal schepen dat jaarlijks van de Lieve 
gebruik maakte. Uitgerekend in dat jaar inde de stad heel uitzonderlijk het 
recht verbonden aan het ijken der schepen, dat naderhand aan het Sint
lansgodshuis bleek te zijn afgestaan, voor eigen rekening. Uit de eenmalige 
opbrengst blijkt dat 370 schepen in 1408-09 het ijkingsrecht van 6 d. gr. 
betaald hebben595. 

Na afloop van dit eerste pachtcontract werden de Lieve, het spui te 
Damme en alle afhankelijkheden opnieuw voor drie jaar in pacht gegeven ip 
1411. Pachter was opnieuw jan De Breede, die er ditmaal 107 lb. gr. per jaar 
voor over had596. Na verloop van tijd werd de pachter voor de schepenen 
gedaagd op beschuldiging het reglement van 1408 te hebben laten over
treden, door toe te laten dat schepen met een grotere tonnemaat op de 
Lieve vaarden. De zaak liep op een compositie. voor de baljuw uit597, maar 
betekende toch het voorlopige einde van de carrière van jan De Breede als 
pachter. Feit is dat bij de volgende toewijzing van de Lieve, in 1414, een 
reeks erg gedetailleerde verplichtingen voorzien werd waaraan de nieuwe 
pachters (Willem Lammins, jan De Vos, jan Dierkin en Pieter Mattheeus) 
zich dienden te houden. Ze hadden alle betrekking op herstelwerken aan 
de rabatten en aan de Lieve zelf. Het was de stad er nogmaals om te doen 
om de toestand waarin de Lieve zich bevond aan te pakken. Het pachtcon
tract liep over een langere periode (negen jaar), de pachtsom was bewust 
laag gehouden ("in royalen pachte") : 72 lb. gr. per jaar, en regelmatige in
specties van de vordering der werken werden in het vooruitzicht gesteld598. 

Aan het einde van dit contract, op 26 september en 30 oktober 1422 gaven 
de schepenen decharge aan de pachters, die aan alle verbintenissen waren 
tegemoet gekomen. Uit dit kwijtschrift blijkt dat de controle niet enkel 
boekhoudkundig verliep maar ook in situ plaatsgreep. Twee schepenen en 

593 M.J. WOLTERS, op. ctt., p. 34. Het rabot van Zoete Mooie lag op de Lieve 
tussen Wondelgem en Waarschoot, cf. de kaart bij J. BOES, art. cit., tussen pp. 7 en 8. 

594 SAG, ongenummerde reeks vrije schippers, charters, 1ste doos, nr. 6. 
595 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 166 V

0
• Over het ijken : F. CORRYN, art. ctt., pp. 

182-183. 
596 SAG, reeks 529, nr. 8-C; de pachtsom wordt door de stadsrekeningen vanaf 

1411-12 bevestigd : SAG, reeks 400, nr. 11, fO 295 r0
• 

597 ARA, Rk. 14110, fO 4 V
0 (rekening van de baljuw van Gent, 9/5-19/9/1412) 

: "De Jehan Le Breede, lequel fu calengié et mis a loy de ce qu'il comme fermier et 
garde au nom de la dicte ville de la riviere appelé Ie Lieve, deust avoir souffert par 
icelle riviere passer aucuns neifs a plus grans fais et charge que menner devoient 
selonc les estatus de la dicte ville ( ... ) Ie bailli, consideré qu'il se doubtoit qu'il n'eust 
sceu prouver a loy Ie dit meffait, laissa composer ... 12lb. [par.]". 

598 SAG, reeks 529, nr. 8-C, vanaf 1414-15 vermelden de stadsrekeningen ef
fectief een jaarlijks inkomen van 17.280 d. gr.: SAG, reeks 400, nr. 12, fO 27 r0

• 
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twee erfscheiders van de stad waren zich namelijk ter plekke van de stand 
van de herstelwerken gaan vergewissen599. 

Het is niet toevallig dat in de loop van dit contract, met name voor het 
eerst in het boekjaar 1420-21, inkomsten in de stadsrekening opduiken af
komstig van het kopen van de vrijheid van de Lievé00. Dit vanaf 1420 
jaarlijks terugkerende recht, waarvan BOES verkeerdelijk veronderstelde dat 
het eveneens in 1408 was ingevoerd, bedroeg 10 s. gr. voor een Gents 
poorter en het dubbele voor een niet-poorter die van de Lieve wou gebruik 
maken. Het was hoofdelijk en diende slechts eenmaal betaald te worden601. 
Uit een op 22 september 1433 door de schepenen van de keure geveld 
arrest blijkt dat het recht op de vrijheid van de Lieve direct met de 
stadsontvangers vereffend werd en door alle eigenaars van schepen, die 
van de Lieve gebruik maakten, diende betaald te worden602• Dit recht werd 
kennelijk ingesteld om de financiële last die het herstel van de Lieve bete
kende te helpen dragen. Bij de aanhef van het eerstvolgend pachtcontract 
(uit 1423) heet het immers dat de stad het recht op de vrijheid van de 
Lieve voor zichzelf voorbehoudt. De pachters kunnen hierop geen enkele 
aanspraak maken603. Dit nieuwe contract liep over zes jaar en bevatte op
nieuw een gedetailleerde opsomming van de werken waarvan de stad ver
wachtte dat ze door de pachters zouden uitgevoerd worden. Ditmaal lag de 
klemtoon op de herstelling van de rabotten en van de bruggen over de 
Lieve. De pachtprijs was aanvankelijk opnieuw fors gedrukt (52 lb. gr. per 
jaar), klaarblijkelijk met de bedoeling de pachters toe te laten des te meer 
financiële armslag te behouden6°4. In 1424-25 werden 9.528 d. gr. van deze 
12.480 d. gr. door de stad direct aan verbouwing$werken aan het spui te 
Damme besteed6°5. Deze herstelling was niet in het contrac~ van 1423 
opgenomen en bleef dus ten laste van de stad. Ook deze bouwcampagne, 
waarvoor een lastencohier bewaard bleef, werd door BOES verkeerd geda
teerd606. Dat er ook nu een controle was staat vast. Het contract van 1423 

599 SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 82 v0
• 

600 SAG, reeks 400, nr. 12, F 301 v0
• 

601 ]. BOES, art. cit., pp. 44-45. Het recht van de vrijheid in de Lieve bleef tot 
14n beperkt tot 5 à 8 schippers die het jaarlijks aankochten. Nadien stijgt dit aantal 
gevoelig (met een record van 214 in 1480-81) in functie van het herwonnen belang 
van de Lieve, naarmate de verbinding over water met Noord- Frankrijk ten gevolge 
van de oorlogen met Lodewijk XI verbroken bleef: M. BOONE, Openbare diensten, 
p. 92. F. CORRYN, art. cit., pp. 190-191 veronderstelt dat het recht oorspronkelijk aan 
de stad moet hebben toebehoord, vervolgens door de stad aan het schippersambacht 
toevertrouwd werd, om uiteindelijk opnieuw direct aan de stad toe te komen. 

602 SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 40 r0
• 

603 Ibidem, F 53 v0
• 

604 Ibidem, F 53 v0
- 55 r0

, de rekeningen boeken voor het jaar 1423-24 deze 
52 lb. gr. (of 12.480 d. gr.) : SAG, reeks 400, nr. 13, F 118 r0

• 

605 Ibidem, F 239 r0
• 

606 J. BOES, art. cit., pp. 55-56, situeert de herstelling of verbouwing in 1411, 
uitgaande van zijn abusieve veronderstelling dat in 1408 de Lieve voor 20 jaren werd 
in pacht gegeven. Deze verkeerde datering werd ook overgenomen in : L. 
STOCKMAN, Het bouwen van vijf rabotten op de Lieve in het Meetjesland in het be
gin der XVe eeuw, in: Appeltjes van het Meetjesland, .15, 1964, pp. 446-447. 

177 



bepaalde o.a. dat de schepenen daarbij zouden geassisteerd worden door 
twee "sciplieden van den duermscepen" aangeduid door de vrije schip
pers607. In 1429-30 ging een nieuw pachtcontract van negen jaar in, tegen 
een ·jaarlijkse pachtprijs van 102 lb. gr. Ook dit keer bevatte de overeen
komst een gedetailleerde omschrijving van de verplichtingen van de geas
socieerde pachters (Wouter Vander Zickelen, Lodewijc Steemaer, Jan De 
Breedeen Inghelram Hauweel). Aangaande het spui te Damme wordt enkel 
gestipuleerd dat de pachters verplicht zijn in het onderhoud te voorzien608. 

Dit laat vermoeden dat aan de belangrijke herstelcampagne van dit gebouw 
een einde was gekomen, wat ook de hogere pachtprijs verklaart. Ditmaal 
wordt evenwel uitdrukkelijk gestipuleerd dat de rabotten van Raveschoot 
en Balgerhoeke in de loop van het contract dienen in steen te worden uit
gevoerd. Iets waarmee in de loop van 1430 alvast vordering is gemaakt609. 

Na afloop van deze overeenkomst werd met ingang van het boekjaar 
1440-41 een nieuwe overeenkomst tussen de stad en de pachters van de 
Lieve afgesloten. Ditmaal voor twintig jaar en tegen de opmerkelijk lage 
pachtprijs van 25 lb. gr.610. De zeer gedetailleerde en uitgebreide opsom
ming van de door de pachters te verrichten onderhoudswerken, laat er 
geen twijfel over bestaan dat de lage pachtprijs en de extra lange termijn als 
tegemoetkoming van de stad aan de pachters dienen beschouwd te wor
den611. Tijdens de loop van dit contract vangen we in de rekeningen van de 
Raad van Vlaanderen een echo op over een poging van de vorst om zich 
met de Lieve te moeien. De Raad stuurt namelijk op 28 mei 1446 een 
bode naar de hertog te Hesdin met informatie aangaande het antwoord van 
de Gentse schepenen "sur Ie requeste a eulx faicte de par mon dit seig
neur, pour Ie mesuraige de la Lieve de Gand que mon dit seigneur voult 
avoir mesuree"612. De formulering van het verzoek, noch deze van het 
Gentse antwoord bleven bewaard. Aangaande dit laatste kan, naar analogie 
met gelijkaardige dossiers, vermoed worden dat het waarschijnlijk negatief 
was. Belangrijk is wel het ogenblik waarop dit verder volstrekt duistere 
voorval zich voordoet. Het kadert perfect in een toegenomen vorstelijke 

607 SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 54 v0
• De dunneschippers vormden het tweede 

lid van het schippersambacht. Ze voerden de dunneschepen of seiers waarmee ook 
op de Lieve gevaren werd. Het eerste lid, dat der pleitenaars, voerde grotere sche
pen (de pleiten) die een tonnemaat bezaten die hen niet toeliet op de Lieve te va
ren, cf. F. CORRYN, art. cit., pp. 187-190. 

608 SAG, reeks 108, nr. 2, fO 93 V
0

• Contemporain afschrift in : SAG, reeks 
93bis, nr. 5, fO 57 V

0 
- 59 r0

• 

609 L. STOCKMAN, art. cit., p. 447 vermeldt de levering a0 1430-31 van deze 
twee stenen rabotten. Vermits hij de foutieve datering van BOES overneemt (cf. 
noot 60) verwondert hij er zich ten onrechte over dat dit werk achttien jaar na het 
opmaken van het bestek werd uitgevoerd. 

610 Met ingang van 1440-41 in de stadsrekeningen aanwijsbaar tot en met 
1455-56, SAG, reeks 400, nr. 15-18, passim. In 1456-57 werd dit bedrag tot 60 lb. gr. 
en vanaf 1457-58 tot en met 1459- 60 tot 100 lb. gr. opgetrokken : SAG, reeks 400, 
nr. 18, fO 233 r0

, nr. 19, fO 5 V
0

, 55 V
0 en 238 r0

• 

611 SAG, reeks 93bis, nr. 5, F 64 v0
- 73 v0

• 

612 ARA, Rk. 21814, fO 5 V
0

• 
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fiscale druk en pogingen om greep op de Gentse stadsfinanciën te verwer
ven. 

Overschouwt men deze opeenvolgende contracten dan blijkt hoe de 
stad op lange termijn haar in 1408 gemanifesteerd verlangen om de afgeta
kelde waterloop in haar oude glans te herstellen, heeft moeten afzwakken. 
De steeds lagere bedragen die ze daarbij kon eisen van de pachters (met 
uitzondering voor de jaren 1429-30 tot 1439-40) en de steeds preciezere 
formuleringen van de verplichtingen waartoe deze pachters zich verbonden, 
zijn in dit verband onthullend. Ook het feit dat de in 1408 opzij gezette 
schippers geleidelijk aan opnieuw meer een meer bij de exploitatie van de 
Lieve en de controle erop betrokken werden, wijst op een zeker onvermo
gen613. 

Het is uiteraard gewaagd om de verschillende aspecten van de transportsec
tor tegen elkaar af te wegen, maar het contrast tussen de geleidelijk afkal
vende opbrengst van de Lieve en de terzelfdertijd groeiende opbrengst 
van het recht op de kelsiede is toch opvallend. Bij ontstentenis van een be
trouwbare indicator voor het verloop van de via Schelde en Leie vervoerde 
goederen, is het minder aangewezen dit contrast als een verschuiving van 
vervoer te water ten voordele van vervoer over land te interpreteren. De 
aanhoudende pogingen om de scheepvaart op de Lieve aan de gang te 
houden getuigen eerder van de kloof die gaapt tussen de aspiraties van de 
stad en haar beperkte financiële mogelijkheden. 

c. veren ten Krommenes en bij Nieuwland 
Reeds in de oudste stadsrekeningen wordt vermeld dat de stad een 

veer bezat "ten Commen Essche"614, bedoeld om het stadscentrum en de 
Sint-Baafsabdij direct met elkaar te verbinden. Ofschoon ook dit recht tot de 
verpachte renten behoort, wordt het niet jaarlijks bij opbod verpacht. Het 
ontbreekt dan ook in het protocol van 1486. Een toevallig bewaard geble
ven pachtcontract tussen de stad en Lodewijc Blourne d.d. 12 juli 1426 be
paalt dat laatstgenoemde voor de komende twaalf jaar het veer mag uitba
ten, tegen een jaarlijkse betaling van 32 d. gr. per jaar aan de stad. Per 
overgezet persoon zal aan de pachter een vergoeding van 1 mite betaald 
worden615. Dit betekent dat Lodewijc Blourne na het overzetten van 768 
personen aan enige persoonlijke winst toe was. De opbrengst van dit veer is 

613 Zo moet er ondermeer op het voorkomen van de enigmatische 
"liefmeesters" gewezen worden. Volgens F. CORRYN, -art. cit., pp. 175-176, vermoe
delijk door de stad aangestelde ambtenaren belast met het toezicht en beheer van 
de Lieve, al behoort een sterke band tot het schippersambacht evenzeer tot de mo-
gelijkheden. · 

614 H. VAN WERVEKE, op. ctt., p. 117 en M. GYSSEUNG, Gent's vroegste ge
schiedenis, p. 56 : gelegen aan de huidige Van Eyckstraat en noordeinde van de 
Keizer Karelstraat. 

615 M.J. WOLTERS, op.cit., p. 39. Vanaf dat jaar staat een inkomen van 32 d. gr. 
in de stadsrekeningen vb. SAG, reeks 400, nr. 13, fO 313 v0

• Een andere uitgave in : 
Ch.-L. DIERICX, op. cit., I, p. 371. 
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doorheen de door ons bestudeerde periode in een eerste fase sterk bergaf 
gegaan : van 1400 tot 1404-05 bracht het 114 d. gr. op, vanaf 1405-06 tot 
1407-08 60 d. gr., vanaf 1409-10 tot 1412-13 54 d. gr. (er worden dan zelfs 
geen pachters meer vermeld), in 1423-24 42 d. gr., waarna het recht zelfs 
niet meer geïnd wordt tot wanneer in 1426 bovenvermelde overeenkomst 
inging. Pas in 1441-42 zet een stijgende trend in : 84 d. gr. per jaar tot 
1446-47, het daaropvolgende jaar zelfs 240 d. gr. Een bedrag dat in 1450-
51 gehalveerd wordt, om tijdens de opstand weg te schrompelen tot 44 d. 
gr. in 1453- 54. Als verklaring voor de aanvankelijk dalende trend kan op 
het sporadisch opduiken van een tweede veer bij Nieuwland (wat meer ten 
Noorden op de Leie, maar eveneens gericht op de verbinding tussen cen
trum en Sint-Baafsabdij) gewezen worden. Inkomsten daaruit komen voor 
het eerst voor in de rekening over 1427-28. Hun grootte is van de orde 
van de ontvangsten uit het veer bij de Kommenes. 

d Visserijrechten en vesten. 
De stad verpachtte jaarlijks verschillende visserijrechten, die doorgaans 

betrekking hadden op een stuk van de stedelijke vesten en in één geval 
op de waterlopen tussen Gent en Wachtebeke. Dit laatste recht had de stad 
in 1329 door aankoop verworven616. Enkel omwille van de uitgestrektheid 
bracht deze pacht van alle visserijrechten het best op, het was ook de 
meest frequent geïnde. Bij de overige visserijrechten kwamen er immers 
nogal wat voor die tijdelijk uit de lijst der verpachte renten verdwenen. Zo 
is het ondermeer opvallend dat in 1408-09, het jaar waarin de stad de ex
ploitatie van de Lieve weer naar zich toe trok, een heleboel visserijrechten 
waarvan voordien geen sprake was, in de stadsrekening voorkomen. Het 
gaat, bij wijze van voorbeeld om volgende visserijrechten, het cijfer duidt 
het bedrag in d. gr. Vl. aan waartegen het in 1408-09 verpacht werd617. 

Sluizekensbrug tot Wachtebeke : 2640 d. gr. 
bij de Braambrug (over de Schelde aan Brabantdam) : 132 d. gr. 
Rabot naar Westbeke (langsheen de Lieve, eind van Wondelgemse 
meersen) : 312 d. gr. 
Sint-Baafsvest, Dendermondse poort naar de Schelde : 66 d. gr. 
vesten van Waalbrug bij Ekkergem (nu Noordstraat) naar Ende Were : 
288 d. gr. 
Vijwindgaten en aanpalende meersen (Klein Scheldeken, aan het einde 
van de Lange Violettenstraat) : 240 d. gr. 

616 H. VAN WERVEKE, op. cit., p. 180. 
617 SAG, reeks 400, nr. 11, fO 162 v0 

- 163 r0
• In zoverre de localisatie uit de in 

de bron gehanteerde benaming niet duidelijk is, werd ze tussen haakjes toegevoegd 
op basis van M. GYSSEUNG, op.cit., passim. Enkel het toponiem Westbeke konden 
we niet thuisbrengen. Indien dit visserijrecht evenwel begon aan het rabot op de 
Lieve, kan het zijn dat het zich buiten de stad uitstrekte, iets wat ook de omvang van 
de pachtsom laat vermoeden. J. BOES, art. cit. (kaart tussen pp. 14 en 15), vermeldt 
een plaats Westbeke op de Lieve aan het einde van de Wondelgemse meersen. Vanaf 
het boekjaar 1412-13 zal dit visserijrecht overigens aan de pacht van de Lieve toege
voegd worden : SAG, reeks 400, nr. 11,, fO 325 r0

• 
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vesten bij de Waalpoort (cf. supra: bij de Waalbrug): 96 d. gr. 
vesten van de Keizer- naar de Sint-Lievenspoort : 168 d. gr. 
vesten bij Vogelenzang : 36 d. gr. 

V oor 1408-09 was enkel sprake van het grote visserijrecht tussen de brug 
bij het Sluizeken (de Schaapbrug) en Wachtebeke, en van een in 1408 op 
zijn beurt niet langer vermelde visserij bij Ter Hooie, die evenwel met de 
latere visserij van de Dendermondse poort naar de Schelde kan samenval
len. Over de herkomst van de overige visserijen tasten we in het duister. 
Alleen met betrekking tot de visserij bij de Waalpoort beschikken we over 
een aanduiding waaruit blijkt dat in 1392 dit recht aan het Sint
Elisabethbegijnhof was afgestaan618. Hoe het achteraf opnieuw in handen 
van de stad is gekomen, delen de bronnen niet mee. 

Het visrecht behoorde, ook nog tijdens de Bourgondische periode, tot 
de traditionele domaniale inkomsten van de vorst. In hoeverre ook de in 
sommige gevallen later gegraven stadsvesten hieronder vielen is niet dui
delijk619. In vele gevallen maakte de natuurlijke loop van rivieren een on
derdeel van dergelijke omwallingen uit, waardoor het onderscheid niet erg 
duidelijk of rigoureus vol te houden was. De oudste volledig bewaarde re
kening van de grafelijke renenghe (uit 1296) bevat aanduidingen dat visse
rijrechten in Gent kort voordien naar de stad moeten zijn overgegaan en dat 
Gent zelfs pogingen had ondernomen om ook dergelijke rechten buiten de 
stad te verwerven620. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt waren de in
komsten die de stad uit de diverse visserijrechten puurde, met uitzondering 
van het visrecht dat zich tot in Wachtebeke uitstrekte, bescheiden van aard. 
Ze werden doorgaans voor een langere periode verpacht, zodat uit het 
verloop van hun opbrengst weinig nuttige informatie kan gehaald worden. 
Deze lage opbrengsten verklaren ook waarom we na Gavere geen poging 
vaststellen om deze rechten opnieuw bij het vorstelijk domein te voegen, 
in de veronderstelling dat ze er ooit door schenking zouden zijn uit losge
raakt. 

618 RAG, fonds Sint-Elisabet, oorkonde ad datum 21 maart 1392 (n.s.). 
Jonkvrouwe Lisbet Van Den Walle, grootmeesteres van het begijnhof, verpacht het 
visserijrecht aan Raas Vander Brugghen en Gillis Pauwels voor zes jaar, tegen een 
jaarlijkse pachtprijs van 9 s. 4 d. gr. en de levering van 700 palingen. Deze pachtsom 
is van dezelfde orde van grootte als de opbrengst die de stad in 1408 voor het eerst 
uit dit visserijrecht haalde, i.c. 96 d. gr. 

619 Opbrengsten uit rechten op het vissen komen in de grafelijke rekeningen 
voor van in de 13de eeuw: T. LUYKX, De grafeltjkeftnanciéle bestuumnsteUtngen en 
bet grafelijk patrimonium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van 
Constanttnopel (1244-1278), Brussel, 1961, [ VKAL, nr. 3~ . Aanduidingen voor de 
latere periode bij E. VAN CAUWENBERGE, op. cit., p. 71 en vooral bij A. VAN 
NIEUWENHUYSEN, Les finances, pp. 101-102. 

620 ARA, Rk., rolrekening nr. 266 : "Et est asavoir ke Ghilebers Dou Miroir doit 
d'arriere de la dit peskerie, ki siet de sous le pont le conte a Gand et le Lis, li quele 
peskerie est rendue a le vile CXIX s. VI d. ( ... ) Contes de le cense de le peskerie les 
Tronchienes ki fu monseigneur, Sohier de Courtrai ke mis ne tient de par le conte 
pour le calenge ke cil de Gant i font". 
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Aansluitend bij de visserijrechten dienen ook de wallen van de stad te 
worden vermeld. Uit de verhuring of verpachting van deze wallen en van de 
versterkingen en torens boekte de stad evenwel geen inkomsten. Ze wer
den integendeel als instrumenten van een bepaalde sociale politiek aange
wend. We beschikken over heel wat vermeldingen waaruit blijkt dat de stad 
een toren of een onderdeel van een stadspoort aan een doorgaans als be
hoeftig te beschouwen persoon voor · een welbepaalde periode of zelfs le
venslang afstaat. In nagenoeg alle gekende gevallen wordt daarvoor geen 
geldelijke vergoeding gevraagd, maar dient de beneficiaris wel voor het on
derhoud van het hem toevertrouwde gebouw en soms van de aanpalende 
vesten in te staan. · Op deze manier verloor de stad weliswaar inkomsten, 
maar de gekozen formule bood het voordeel een bepaalde vorm van so
ciale politiek te voeren die zo goed als geen extra-uitgaven voor de stads
kas met zich meebracht. Ook de lopende onderhoudskosten voor dit deel 
van het stedelijk patrimonium werden zodoende afgewenteld. In het geval 
van erge schade, zoals stormschade of blikseminslag, bleef de stad wel fi
nanciële verantwoordelijkheid dragen. Tenslotte konden de poorten en ves
ten op elk ogenblik worden opgevorderd. Dergelijke handelswijze schijnt 
een systematisch nagevolgde praktijk te zijn geweest, zoals uit talrijke 
voorbeelden blijkt. De stad paste haar namelijk in volgende gevallen toe : 
de Spitaalpoort en de Dendermondse poort met de aanpalende vesten62l, 
de Steenpoort nabij het voldershuis622 , . de poort bij de Schaapbrug 
(Sluizeken)623, de Keizer- en Sint-Lievenspoort624, de torens op de vesten 
bij de Waalpoort (bij ·Ende Were)625, de Ketelpoort626, de Steendampoort627, 
de Steenpoort nabij de Sint-Jacobskerk628, de Heuvelpoort629. Een andere 
mogelijkheid : het in cijns geven van een poort, troffen we slechts eenmaal 
aan. In het geval van een poortgebouw dat van de oude stadsomwalling had 
deel uitge~aakt en dat derhalve alle militair belang had verloren, i.c. de 
Sint-Jorispoort aan de Steendam630. Slechts eenmaal was de begunstigde 

621 Ch.-L. DIERICX, Mémoires, t. I, pp. 313-314 en SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 
52 r0

• 

622 Ch.-L. DIERICX, Mémoires, t. I, p. 370. In de overeenkomst wordt bepaald 
dat de schepenen steeds over de poort kunnen beschikken "dat zij gisele daer in 
legghen mochten". Cf. SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 56 v0

• 

623 Ch.-L. DIERICX, Mémoires, t. I, p. 409. 
624 Ibidem, pp. 377-378 (de eerste akte werd eveneens uitgegeven bij : P. 

CLAEYS en J. GEERTS, Les. anciennes fortifications de la ville de Gand, 11 : la porte 
de l'empereur oude Bruxelles et laportede Saint-Liévin, in : Messager des sciences 
bistoriques, 61, 1887, pp .. 8 en 115). Verder SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 49 v0 en 
63 r 0

• 

625 Ch.-L. DIERICX, Mémotres, t. I, pp. 599 en 600 en SAG, reeks 93bis, nr. 5, 
fO 56 r0

• 

626 SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 50 v0
, door Ch.-L. DIERICX, op. cit., p. 260 ten 

onrechte op 13 november 1405 gedateerd. 
627 SAG, reeks 93bis, nr. 5, fO 60 r0

• 

628 Ibidem, fO 49 r0
• 

629 Ibidem, fO 64 r0
• 

630 SAG, reeks 93, register PP, fO 98 v0 
- 100 V

0
, door Ch.-L. DIERICX, 

Mémotres, t. II, p. 329 verkeerdelijk op 16 juli 1412 gedateerd. 
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de vorst. Op 28 maart 1454 (n.s.) gaf Laureins De Maech, algemeen 
ontvanger van Vlaanderen en Artesië, namelijk aan een zekere Jacob van 
Steenvoorde ("als meest daeromme biedende") een stuk grond 
"streckende up de veste in de stede van Ghendt" in erfcijns tegen een 
jaarlijkse betaling van 36 s. par. aan de ontvanger van de brieven van 
Assenede63l. Enige rechtsgrond voor deze rechtshandeling deelt de akte 
niet mee. We kunnen enkel veronderstellen dat de in cijns gegeven grond 
tot het vorstelijk domein behoorde, vermits hij rechtstreeks aansloot "an de 
hovinghe streekende tot an de posteerne", een der vorstelijke residenties 
te Gent. 

e. de watermolens 
Vanaf de vroege 14de eeuw baatte de stad vier watermolens uit, die ze 

zelf aan de Braambrug had laten oprichten. Ook dit element van het stede
lijk patrimonium werd verpacht. De pachters hadden recht op een bepaalde 
hoeveelheid van het gemaalde koren dat ze voor eigen rekening aan de 
geldende marktprijs konden verkopen632. Blijkens het verpachtingsprotocol 
van 1486 dienden de pachters voor het onderhoud van de molens in te 
staan. Ernstige herstellingen bleven voor rekening van de stad, jaarlijks was 
kennelijk een minimum stilstand van twaalf dagen voor onderhoud en her
stellingen voorzien633. 

De ontvangsten uit de watermolen waren verantwoordelijk voor een 
substantieel onderdeel (ca. 1/5de) van wat de stad als inkomsten uit haar 
domein betrok. 

Tabel 33 en grafiek 30 stellen hun evolutie voor. 
De interpretatie is niet erg eenvoudig omdat de kurve het resultaat is 

van twee veranderlijke factoren die niet noodzakelijk in dezelfde richting 
evolueren. Enerzijds de hoeveelheid te malen graan en anderzijds de evo
lutie van de graanprijs. Met betrekking tot deze laatste factor dient te wor
den opgemerkt dat de inkomsten van de stad niet noodzakelijk een ge
trouwe afspiegeling vormen van wat de watermolens opbrachten. Het gaat 
immers om een verpachting die bij opbod was toegewezen, wat van de 
kandidaat-pachter een inschatten van de te verwachten opbrengst vergde 
en dus ook van de evolutie van de graanprijzen in de nabije toekomst. Wat 
tenslotte de hoeveelheid gemalen graan betreft deze was ook afhankelijk 
van factoren als windstilte, wanneer de concurrerende windmolens stil geval
len waren en enkel de watermolens in werking bleven. Een analoog motief 
mag vermoedelijk als verklaring gelden voor de plotse en onverwachte piek 
die deze inkomsten tijdens de oorlogsjaren 1452-54 kenmerkt. Vele wind
molens die op of net buiten de omwallingen gelegen waren, werden ofwel 
in het kader van de verdediging van de stad gesloopt of tijdelijk buiten 

631 SAG, reeks 93, nr. 3 (register C), fO 255 v0 
- 256 r<>, copie in : register AA, 

fO 248 V0
• 

632 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 179-180. 
633 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 8 r0

• 
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dienst gesteld. Andere waren in de strijd, die zich bijwijlen tot aan de muren 
van de stad afspeelde, vernietigd geworden. 

Beschouwt men het verloop van de inkomsten aan de hand van het 
voortschrijdend vijfjaarlijks gemiddelde, dan blijkt wel dat het globale ver
loop nauw bij dat van de gemiddelde tarweprijzen aanleunt634. 

Een ander soort molen dat door waterkracht werd aangedreven was de 
schorsmolen. Hierin werd de eikenschors geprepareerd nodig voor het 
looien van dierenhuiden. In Leuven was dergelijke schorsmolen op initiatief 
en met kapitaalsinbreng van de huidevetters opgericht635. De schaarse 
vermeldingen van een dergelijke molen te Gent laten vermoeden dat hier 
iets gelijkaardigs het geval moet zijn geweest. Op 8 maart 1353 (n.s.) had
den de schepenen aan een zekere meester Jan Van Coukelaere het "gat 
ten Wintgaten" in erfelijke cijns gegeven en hem daarbij de toestemming 
verleend op deze waterloop (een zijarm van de Schelde in de laag gelegen 
meersen in de nabijheid van het Zand) een molen op te richten 
"uutghedaen dat de molenene gheen coome sal maghen malen", waarmee 
ze het stedelijk monopolie op het malen van graan bevestigden636. In juli 
1369 blijkt dat de Gentse huidevetters van een windmolen te Altena (in de 
omgeving van de huidige Blaisantvest) gebruik maakten. Ze sluiten name
lijk een overeenkomst met de eigenaars af om de komende drie jaar met 
deze molen hun schors te malen637. Na afloop van deze overeenkomst 
blijkt dat de watermolen bij Vijfwindgaten de schorsmolen van het huidevet
tetsambacht geworden is638 . De stad komt in al deze aangelegenheden 
slechts ter sprake als landheer van de grond waarop de molen in kwestie 
zich bevond en waarvoor ze jaarlijks een recognitieve betaling ontving, zoals 
een staat van de jaarlijkse onkosten van de huidevettersnering van vóór 
1478 aanhaalt639. Bij elke rentecreatie (o.a. door het ambacht) met de mo
len als onderpand wordt de stad vertegenwoordigd door de ontvanger van 
de erfelijke renten van de stad. In de desbetreffende akte wordt hij mislei
dend "ontfanghere van der vors. scursmuelen" genoemd640 . De 

634 M.-J. TITS-DIEUAIDE, La fonnation, grafieken 2 en 3. 
635 R. VAN UY1VEN, op. cit., p. 401. 
636 Ch.-L. DIERICX, Mémoires, t. 11, p. 455. 
637 F. DE POTIER, Gent, dl. 6, pp. 363-364 : er is sprake van een minimum 

hoeveelheid van 400 mud schors die elk jaar moet gemalen worden, tegen een ver
goeding van 7 d. gr. per mud. 

638 Ch.-L. DIERICX, op. cit., p. 456 : op 17 november 1371 bevestigen Jan Van 
Coukelaere en mede-eigenaars dat zij in hun molen voortaan enkel de schors van de 
Gentse huideveners zullen malen. 

639 SAG, reeks 192, nr. 1, F 16 V
0 

: bij de opsomming van de verschuldigde 
erfelijke renten : "Item, uter muelne ten Wintgate, daer ons waterwiel inne hanct, der 
stede van Ghend, 5 s. gr.". Ten dele geparafrase.erd bij F. DE POTTER, op. cit., dl. 6, 
pp. 379-380 die haar foutief dateert in 1489 en er even abusievelijk een rekening 
van het ambacht heeft in herkend. Het gaat om het in 1478 gecopieerde cartularium, 
cf. H. DE SCHRIJVER (m.m.v. K. CALVANTen G. DOGAER), Miniatuurkunst, in : 
Gent, duizend jaar kunt en cultuur, II, Gent, 1975, p. 375 (nr. 611). 

640 Op 27 augustus 1390, wanneer Heinric Van Deinze een van de toenmalige 
eigenaars van de molen, 2 lb. gr. erfelijk per jaar, gevestigd op de schorsmolen, aan 
het weversgodshuis schenkt, was "als landheere ende ontfanghere van der vors. 
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schorsmolen was echter geen onderdeel van het stedelijke domein, zie de 
formulering van een vonnis dat de schepenen van de keure op 11 augustus 
1440 vellen in een geding dat het ambacht van de huidevetters tegen Gillis 
Van Roome had ingespannen. Deze laatste had "de riviere inghesleghen 
ende ghevaut boven der scursmuelne ten Vijfwintgaten, zodat twater ghee
nen loep hebben mochte alsoot van auden tijden te loopene placht". Na in
spectie door zeven schepenen en de twee erfscheiders van de stad wordt 
hij veroordeeld tot het ruimen en uitbaggeren van de rivier641 . 

f. de kraan en de overslaghaven bij de Bijloke 
Een laatste bron van inkomsten uit het stedelijk patrimonium vormt de 

opbrengst van de verpachting van de kraan die zich op de huidige Kraanlei 
bevond en die pas in 1364-65 voor het eerst in de stadsrekeningen ver
meld wordt64Z. Het blijkt onmogelijk te zijn te achterhalen of de kraan toen 
pas gebouwd werd of kort voordien in handen van de stad is gekomen. 
Zoals het al even onduidelijk is welk tarief de pachters hanteerden. Het 
verpachtingsprotocol uit 1486 is in dit verband uitzonderlijk karig met in
formatié43. Ook de opbrengsten die de stad uit de activiteiten rondom de 
kraan betrok, bleven erg karig (zie tabel 34 en grafiek 31). 

Na 1434 kennen deze inkomsten een spectaculaire terugval. Het be
scheiden karakter van deze inkomsten weerhoudt er ons echter van om 
hier het resultaat van een bewust ingrijpen in te herkennen. 

Gezien de ligging van de kraan is het vanzelfsprekend te veronderstel
len dat ze werd aangewend om per schip aangevoerde goederen te lossen. 
Er zal dus wel een rechtevenredige relatie bestaan tussen de opbrengsten 
van de kraan en de hoeveelheid ingevoerde goederen. Toch blijven de 
problemen rond de duiding van grafiek 31 even groot, zolang we geen aan
duiding hebben over de aard van de geloste goederen. Vermits het lossen 
van de in zakken aangevoerde granen langsheen de Leie blijkens hun privi
legie . aan het pijndersambacht toebehoordé44, kan deze categorie van im
port goederen alvast geëlimineerd worden. Bij het lossen per kraan denkt 
men uiteraard in eerste instantie aan goederen die in moeilijk manueel te 
behandelen verpakkingen zoals vaten en tonnen worden vervoerd. Het lijkt 
dan ook verantwoord grafiek 31 te toetsen aan grafieken die informatie 
verschaffen over de aanvoer van wijn en bier. Het gelijkaardige globale 

scorsmolen in de name van der stede van Ghend der Laureins De Maegh priester" 
aanwezig : SAG, reeks LN, charters nr. 66. Op 25 juni 1410 verklaren de deken en 
de gezworenen van het huidevettersambacht dat ze ondertussen de molen en de ·las
ten die erop rusten verworven hebben. Ze zijn diezelfde 2 lb. gr. aan het wevers
godshuis verschuldigd waarbij Justaes Onredene als landheer namens de stad en ont
vanger van het stedelijk recht op de schorsmolen optreedt : SAG, reeks LIV, char
ters, nr. 76. Justaes Onredene was van 1401 tot en met 1421 ontvanger van de er
felijke renten. Voor 1410 : SAG, reeks 400, nr. 11, fO 230 r0

• 

641 SAG, reeks 192, nr. 2, fO 18 v0
• 

642 H. VAN WERVEKE, op. ctt., p. 181. 
643 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 7 r0

• 

644 SAG, reeks 156, nr. 1, fO 82 v0
• 
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verloop met de opbrengst van de wijnassize is in dit verband opvallend (cf. 
grafiek 18) : aanhoudende stijging vanaf ca. 1420, daling na 1434 en op
nieuw een stijgende trend in de tweede helft van de veertiger jaren. De 
opbrengst van de bieraccijnzen (grafiek 19) laat dezelfde vaststellingen toe. 
De merkwaardige piek die de opbrengsten van de kraanpacht in 1454-55 
kenmerkt en die vergelijkbaar is met de gelijktijdige toename van de in
komsten uit de kelsiede (cf. grafiek 29) kan uiteraard worden toegeschre
ven zowel aan de spontane inhaalbeweging die de handelsactiviteiten na 
een verlammende oorlogspenode steeds kenmerkt, als aan de eerste effec
ten van de na Gavere ingestelde buitengewone jaarmarkten. 

Het ware echter voorbarig te veronderstellen dat met de inkomsten uit 
de verpachtingen van de kraan, van de wijn- en bierassizen en van de kei
sieden de totaliteit van de handelsverrichtingen in Gent ook maar wordt be
naderd. Het bestaan van een schrooderij, de "scroderie van buten bachten 
Biloke" houdt in dit verband een ernstige waarschuwing in645. 

Met betrekking tot de kennis van de stadsfinanciën laat deze overslag
haven bij de Bijloke, waarvoor geen inkomsten in de stadsrekeningen geno
teerd zijn, toe te vinger te leggen op een voor de evaluatie van het stede
lijk beleid belangrijke gang van zaken646. Dat de overslaghaven en de 
daaruit geïnde inkomsten tot het domein van de stad behoorden, is boven 
alle twijfel verheven. Herhaaldelijk kwam het immers in de schoot van de 
stedelijke elite tot wrijvingen m.b.t. het toewijzen van deze inkomsten als 
(privaat) inkomen aan een gewezen stedelijk machthebber van eerste rang. 
Traditioneel kon een vertegenwoordiger van het lid van de 53 kleine nerin
gen aanspraken laten gelden. Doorgaans ging het om een overdeken die bij 
het afsluiten van zijn politieke loopbaan namens de stad met dit financieel 
aantrekkelijke geschenk werd geëerd. In 1468 greep Karel de Stoute in zijn 
reeds meerdere malen aangehaalde "restrictie" in deze gang van zaken in. 
Naast andere vermeldde hij de scroderie als een "par dons" aan het stede
lijk domein onttrokken inkomstenbron. Gedurende twee jaren bleef het 
verbod dat hij hiertegen uitsprak van kracht. Uitzonderlijk bevatten de stads
rekeningen voor deze twee jaren inkomsten uit de "scroderie". Ze laten toe 
het financiële belang van dit geschenk te achterhalen, dat als symptoom 
voor het profitariaat waarin de elite der drie leden zich genesteld had, kan 

645 Schroden betekent o.a. zware lasten op- en afladen, vaten op ladderbomen 
voortschuiven of met een kraan manipuleren (cf. in het huidig Nederlands een der 
betekenissen van het werkwoord schrooien). Vandaar het begrip scroderie dat zowel 
op de activiteit van het schroden, op het daaraan verbonden ambacht, op het schre
degeld (een voor het schroden verschuldigde betaling) als op de plaats waar ge
schrood wordt (een plaats waar grote schepen lossen) kan betrekking hebben : J. 
VERDAM, Middelnederlandsch handwoordenboek, Den Haag, 1976, p. 528. Aan te 
vullen met : J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ, Verdam middelnederlandsch 
handwoordenboek. Supplement, Leiden-Antwerpen, 1983, p. 279, voor het begrip 
sroegeld (geld voor het op- en afladen of vervoer van wijn). 

646 Het hiernavolgend betoog over de "scroderie" met alle verdere archief
verwijzingen treft de geïnteresseerde lezer aan bij M. BOONE, Van "portus monia
lium" naar "scroderie buten bachten Biloke", in: Stadsarcheologie. Bodem en monu
ment in Gent, 12, 1988, pp. 2-6. 
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tellen. In 1467-68 bracht de 11 scroderie11 6 lb. 10 s. gr. op, tegen amper 20 
s. gr. voor de kraan. Vanaf 1469 verdween deze inkomst opnieuw uit de 
stadsrekeningen, in de plaats kwam een laconieke verwijzing naar het her
stel van de traditionele praktijk, het toekennen van de inkomsten als ge
schenk aan een hooggeplaatst politiek machthebber in de stad. 

D. Markten 

a tafelen op de vismarkt en stallen in het vleeshuis 
H. VAN WERVEKE veronderstelde dat de verpachte renten, die op de 

tafelen van de vismarkt en op de stalletjes in het vleeshuis rustten aan het 
ongeld op vlees en vis moeten zijn voorafgegaan647. Het recht van de stad 
om deze renten te innen sproot voort uit het gebruik dat vleeshouwers en 
visverkopers maakten van de op kosten van de stedelijke gemeenschap 
geconstrueerde en/ of onderhouden vleeshalle en vismarkt. Over de gehan
teerde tarieven tast men in het duister. Ook het verpachtingsprotocel uit 
1486 houdt het op de laconieke vermelding dat men deze renten inde 
11also men die van ouden tijden ontfaen heeft"648• Dit laat vermoeden dat 
men een oud tarief is blijven hanteren. Het verloop van de inkomsten die 
aan beide renten verbonden zijn, laat echter ten dele een andere gang van 
zaken vermoeden, cf. tabel 35 A en B en de bijkomende grafieken 32 A en 
B. 

Vooral met betrekking tot de opbrengst van de verpachte renten op de 
stalletjes in het vleeshuis, dient men er zich voor te hoeden in deze cijfers 
naar enige relatie met de vleesomzet of de waarde van de verhandelde 
goederen te zoeken. Men kan er ten hoogste het product van een recogni
tieve betaling in herkennen, waarbij het financiële aandeel van de stad in de 
infrastructuur voor de vleeshandel werd erkend. Zoals enkele overeenkom
sten aantonen was met de verhuur van één der stalletjes (het groot vlees
huis telde er alleen al 116) een bedrag gemoeid, dat bijna even hoog was 
als wat de gehele verpachte rente op alle stalletjes samen opbracht649. De 

647 H. VAN WERVEKE, De Gentsche stadsftnancti!n, p. 181. 
648 SAG, reeks 145, nr. 1, fO 6 v0 en 7 r0

• 

649 Op 14 maart 1416 (n.s.) verklaart Jan De Saghere fs. Gadeveert voor de 
schepenen van gedele dat hij als voogd van Luuc Minne fs. Jan een erf van deze 
laatste, zijnde "een stal staende int groet vleeschuus" voor een jaar aan Clays 
Serrediers heeft verhuurd tegen 20 d. gr. de week of 1.040 d. gr. per jaar. Een op
brengst die kennelijk moest dienen om de wees met instemming van zijn magen en 
vrienden voor een jaar naar Valendennes te sturen om er "walsch" te leren .: SAG, 
reeks 330, nr. 16, fO 33 r0

• Op 16 december 1421 verklaart Mergriete Van Hijfte, we
duwe van Willem Van Damiaet voor dezelfde schepenbank het erf van haar zoon 
Hannekin 11een stal int cleene vleeschuus" tegen 14 d. gr. de week (of 728 d. gr. per 
jaar) verhuurd te hebben : ibidem, nr. 17, fO 305 V

0
• Het feit dat beide akten betrek

king hebben op stalletjes in het bezit van wezen hoeft niet te verwonderen. Een 
voorgebod uit 1413 bepaalt immers dat "niemant voertan sijnen stal verhuuren sal 
die mans weerd es ( ... ) voert es te wetene zo wie onder sijne twintich jaer es, of ses
tich jaer leden, zieke, hulantsche, bij noetsinnen, die in wette waren of notabie offi
cijers in den dienst van mijnen heere of van der stede, sullen hare stalle moghen 
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stalletjes waren immers in de loop der tijden privé-bezit van de beenhou
wersgeslachten geworden. Hun beperkt aantal en het feit dat de vleesver
koop enkel via dit gelimiteerd aantal stalletjes kon verlopen, stond zelfs aan 
de wieg van de feitelijke erfelijkheid der Gentse beenhouwers65o. Een er
felijkheid die na verloop van tijd zelfs een herediteit de jure geworden is en 
die door meerdere vorsten, o.a. Filips de Stoute, bevestigd werd65l. 

Naast de stad had kennelijk ook het beenhouwersambacht zelf recht op 
een symbolische heffing op de 116 stalletjes in het gebouw en op de vier 
ervoor. Deze bedroeg 1 d. gr. per week, wat 6.240 d. gr. per jaar opleverde 
en de stedelijke inkomst ver achter zich liet652• Dat de privé verhuring wel 
en de stedelijke rente op de stalletjes niet aan de wisselende opbrengsten 

· van · de vleeshandel gekoppeld waren, bewijst het bij voorgebod vastge
legde verbod om de stalletjes voor langer dan één jaar te verhuren653. Een 
blik op tabel 35 B leert dat dit voor de verpachte rente op deze stalletjes 
niet het geval is. Dezelfde pachtsom keert immers vaak voor verschillende 
opeenvolgende jaren terug. De opmerkelijke terugval in 1432-33, die even 
diepgaand als aanhoudend is geweest, vergt enige nadere beschouwing. 
Men zal zich herinneren dat een gelijkaardig verschijnsel zich voorgedaan 
had met de inkomsten uit de assizen van het vleeshuis en de vismarkt. Als 
verklaring schoven we toen een verband met het politieke oproer van 1432 
naar voren. Een en ander had immers tot een fiscale koerscorrectie van
wege de machthebbers geleid. De halvering van de inkomsten uit de assi
zen op vleeshuis en vismarkt viel het sterkst op. Dat op hetzelfde ogenblik 
ook de inkomsten uit de verpachte renten op de stallen in het vleeshuis in 
dezelfde mate teruglopen, kan bezwaarlijk aan het toeval worden toege
schreven. Vermits dit laatste recht door de uitbaters van de stallen, de 
beenhouwers, diende betaald te worden, kan dit een bijkomend element 
geweest zijn van het politiek akkoord dat dienaangaande tussen de drie le
den van de stad was afgesloten. De halvering van het stedelijk recht op de 
vleeshuisstallen kan namelijk het invloedrijke beenhouwersambacht tot een 
actieve tussenkomst bij het tot stand brengen van de opvallend vlugge 

verhuuren of doen verhueren sonder begrijp, te dien dat de kennesse comme te 
scepenen waert omme alle fraude ute te slutene" : SAG, reeks 108, nr. 2, fO 38 r0

• 

650 H. VAN WERVEKE, De Gentse vleeshouwers onder het Oud Regime. 
Demografische studie over een gesloten en erfelijk ambacht, in : H .M.G.O.G., n.r., 3, 
1948 p. 8. Het aantal stalletjes mag voor het groot vleeshuis (aan de huidige 
Groetenmarkt) op 116 en voor het kleine vleeshuis (nabij de Braampoort) op 20 ge
schat worden. 

651 Voor de Bourgondische periode is het op 25 januari 1386 (n.s.), opvallend 
kort na de vrede van Doornik en op verzoek van de deken Jacob Van Hertbuer, die 
een belangrijke rol in het aan de macht komen van de gezagsgetrouwe partij ge
speeld had, door Filips de Stoute bevestigde voorrecht belangrijk. Uitgave in : F. DE 
POTIER, Gent, dl. 11, pp. 400-401 (het stuk ontbreekt merkwaardigerwijze in de uit
gave van de ordonnanties van deze vorst). 

652 Zoals blijkt uit de oudste rekening van het ambacht uit 1471- 72 waarin 
deze inkomst betekenisvol als eerste genoteerd staat: SAG, reeks 157, nr. 4. 

653 "Item, dat men voor scepenen gheene huuringhe ontfaen en sal van stallen 
Ianghere dan den termijn van eenen jare" (voorgehad uit 1413) : SAG, reeks 108, nr. 
2, fO 38 r0

• 
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verzoening tussen Filips de Goede en de oproerige stad aangezet heb
ben654. 

Met de inkomsten uit de tafelen op de Vismarkt is dit alles niet het ge
val geweest. 1432 blijkt slechts voor een lichte, tijdelijke terugval van de 
inkomsten gezorgd te hebben. Deze vertonen een verloop dat in zijn grote 
lijnen aan andere inkomstenbronnen herinnert. Een aanhoudende stijging 
tijdens de eerste twee decennia van de 15de eeuw, een stabilisatie tijdens 
de dertiger jaren, gevolgd door een tijdelijke inzinking ca. 1440, waarna een 
nieuwe klim inzet, die tijdens de jaren van de Gentse opstand tegen Filips 
de Goede bruusk· wordt afgebroken. De belangrijkste ongelden volgen alle 
in mindere of meerdere mate dit stramien. Het ambacht der visverkopers 
dat in de loop der tijden eveneens erfelijkheid de jure kende, schijnt tijdens 
de door ons bestudeerde periode toch enigszins opener gestaan te hebben 
voor nieuwe leden655. Voorallijkt het er op dat de greep van het ambacht 
op de door haar te verzorgen bedrijvigheid minder absoluut was, dan bij de 
beenhouwers. Dit laatste moge blijken uit het voorgebod m.b.t. de vishan
del van 14 februari 1428 (n.s.). De standplaatsen op de Vismarkt werden 
namelijk bij loting onder toezicht van de schepenen zelf toegewezen656. 
Van doorverhuren van de tafelen, zoals met de stallen in het vleeshuis, 
vonden we geen sporen terug. Evenmin van heffingen op deze tafelen ten 
voordele van het visverkopersambacht, noch van de praktijk om verschil
lende jaren na elkaar de verpachte rente op deze tafelen tegen een forfai
taire pachtsom te verpachten. De opbrengst uit deze laatste lijkt derhalve 
een reële situatie te weerspiegelen. 

b. stallen en kramen op de na Gavere ingerichte buitengewone 
(halfvasten) markten 
Bij de buitengewone inkomsten die de stad in uitvoering van de vrede 

van Gavere mocht innen hebben we reeds uitgebreid stilgestaan bij de 
cueillotes en de massale rentenemissies. Filips de Goede had op 13 okto
ber 1453 aan de beboete stad ook toegestaan om gedurende de zeven 
eerstkomende jaren twee veertiendaagse jaarmarkten, de ene tijdens de 
Vasten, de andere begin augustus te organizeren657. Deze jaarmarkten 
zorgden door de extra handelsactiviteit die in het kader van de cueillotes 
zwaar getaxeerd werd, ook nog op een bijna marginale manier voor enkele 
bescheiden extra-inkomsten. Zo greep de stad deze gelegenheid aan om 
nu ook voor het gebruik van de stalletjes in de lakenhalle te laten betalen. 
Blijkens de oudste vermelding van deze heffing, waarbij echter van geen 

654 De ergste feiten hadden zich op 12 en 13 augustus 1432 voorgedaan : V. 
FRIS, De onlusten te Gent in 1432-1435, pp. 165- 168. Reeds op 18 augustus 1432 
schonk Filips de Goede te Kortrijk vergiffenis aan de balorige stad : SAG, charters, 
nr. 555. 

655 H. VAN WERVEKE, art. cit., pp. 4 en 29, waar sprake is van de opname van 
25 nieuwe viskopers in de jaren 1438-41. Normaal schijnen er ca. 100 plaatsen voor 
visverkopers beschikbaar te zijn geweest. 

656 SAG, reeks 108, nr. 2, fO 88 v0
• 

657 V. FRIS, Oorkonden betreffende den opstand, pp. 114-117. 
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aanslagvoet sprake is, werden bij het innen van deze bescheiden inkomsten 
de halleheren ingeschakeld, in normale omstandigheden belast met het 
toezicht op de kwaliteit van de verhandelde lakens en de gang van zaken 
bij de lakenverkoop65B. De opbrengst van deze heffingen was marginaal : 
2.877 d. gr. in 1454-55, 2.208 d. gr. in 1455-56659 maar gezien de uitzon
derlijke nood aan liquide middelen, zonder twijfel welkom. Voordien was van 
een analoge belasting op het gebruik van deze stalletjes geen spoor te be
kennen. Uit de 14de eeuwse rekeningen blijkt enkel een gelijkaardige in
komst, in al even uitzonderlijke omstandigheden in 1382, op de 
Koommarkt geheven66o. 

658 SAG, reeks 400, nr. 18, fO 9 r0
• Over deze halleheren als stedelijke 

ambtenaren : M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, passim (ter perse). 
659 SAG, reeks 400,nr.18, fO 153 v0

• 

660 H. VAN WERVEKE, De Gentsche stadsftnanciën, p. 181. 
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HOOFDSTUK 4 INKOMSTEN UIT DE OPENBARE MACHT VAN 
DE MAGISTRAAT 

Tot deze inkomsten behoren de opbrengsten van de activiteiten van de 
schepenen als rechters en als bestuurders van de stad. In het eerste geval 
ontvangen ze een gedeelte van de boeten en de vergoedingen betaald 
door teruggeroepen ballingen. In het laatste geval inden ze rechten als het 
poortersgeld, de vrijheid in de Lieve en vergoedingen voor administratieve 
bescheiden661. Tabel 18, kolom D biedt een overzicht van deze inkomsten. 
In vergelijking tot de ontvangsten uit belastingen en zelfs uit het stedelijk 
domein blijven de inkomsten uit de openbare macht van de magistraat vrij 
bescheiden. Op de 59 jaren waarvoor gegevens ter beschikking staan, zijn 
er niet minder dan 26 tijdens dewelke ze minder dan 5 % van de totale 
ontvangsten vertegenwoordigen. Gedurende nog eens 19 jaren schommelt 
dit aandeel tussen 5 en 10 %. Tenslotte zijn er 14 jaren waarvoor deze 
inkomstencategorie meer dan 10 % van de totale ontvangsten uitmaakt, 
met een absolute en unieke uitschieter van 34,56 % in 1444-45. De 
chronologische spreiding is eveneens opvallend. De jaren waarin de in
komsten uit de openbare macht van de magistraat minder dan 5 % van de 
totale ontvangsten vertegenwoordigen, concentreren zich enerzijds tijdens 
de eerste vijftien jaren van de 15de eeuw en anderzijds tijdens en na de 
opstand tegen Filips de Goede. De jaren met een aandeel van meer dan 10 
% zijn erg gegroepeerd tussen ± 1430 en 1445 terug te vinden. Dezelfde 
spreiding laat zich moeiteloos uit het verloop van grafiek 33 aflezen. 

De uitgesproken excentrische positie van deze inkomstencategorie 
(voorgesteld door sigel OOM) in de factoranalyse dient er ons voor te be
hoeden een al te eenduidige verklaring voor het verloop te formuleren. De 
afwezigheid van echt significante correlaties tussen OOM en de andere va
riabelen bij de correlatieanalyse wijst in dezelfde richting662, net als de va
riatiecoëfficiënt (102,97 %). Het opvallend lage niveau van deze inkomsten 
bij de aanvang van de 15de eeuw zou aldus een uitloper kunnen zijn van de 
erg gebrekkige re.gistratie en boekhoudkundige doorstroming van deze in
komsten naar de centrale stadskas, die ook voor de 14de eeuw kenmer
kend was. Zo duuide het tot 1366-67 vooraleer de eerste lijst van inkom
sten uit boeten in de stadskas opduikt. Toch vermeldden reeds de oudste 

661 Een overzicht van deze diverse inkomsten (behalve de laatste twee die in 
de rekeningen van de 14de eeuw niet voorkomen): H. VAN WERVEKE, De -<Jentscbe · 
stadsftnancUm, pp. 185-190 

662 OOM vertoont slechts relevante correlaties met enkele variabelen die tot de 
bestuurlijke uitgaven van de stad behoren: + 0,627 met de uitgaven voor wedden en 
kledij (WEDK); + 0,624 met uitgaven voor prosenten (PROS), + 0,563 met de uitga
ven voor feesten en processies (FEPRO) en 0,674 met de totale bestuurlijke uitga
ven (BES). Belangrijker is het benadrukken dat elke noemenswaardige correlatie, 
zelfs in negatieve zin, met één der determinerende variabelen (inkomsten uit indi
recte belastingen, uitgaven ten voordele van de vorst of zelfs totale inkomsten of 
uitgaven ontbreekt. 
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12de .eeuwse keuren van de stad het stedelijk aandeel in deze boeten. Alle 
inkomsten van deze aard vloeiden voordien kennelijk direct in ·een aparte 
kas waarover de schepenen autonoom beschikten663. Parallel hiermee kan 
gewezen worden op de bij de aanvang van de 15de eeuw uitdovende 
praktijk om akten van vrijwillige rechtspraak nog voor de erfachtige lieden, 
eerder dan voor de schepenen te brengen664. 

1. INKOMSTEN UIT BOETEN 

Deze worden ingedeeld in boeten van strafrechtelijke oorsprong (in de 
bron tegen "scepenen heerlicheit"), van civiele oorsprong 

. (vermogensdelicten, doorgaans als "verbeurde" boeten in de bronnen ver
meld) en van economische oorsprong (resultaat van een overtreding tegen 
een voorgebod, in de bron: "onredelic coopmanscepe"). Deze drie subcate
gorieën komen niet steeds in elk jaar samen voor. Het aantal boeten per 
jaar schommelt opvallend sterk en geeft de indruk helemaal niet in ver
houding te staan tot de omvang van de criminaliteit zoals deze uit de bal
juwsrekeningen kan verondersteld worden. Waarbij uiteraard op de praktijk 
om boeten in composities om te zetten dient gewezen te worden. Deze 
kende in de Bourgondische periode heel wat succes en impliceerde dat de 
baljuw bij het toestaan van een compositie voor een vonnis afzag van zijn 
vervolgingsrecht. De misdadiger ontliep zijn straf en de schepenen zagen 
het aan de stad voorbehouden deel van de boete aan zich voorbijgaan665. 
Een apart ambtenaar, de klerk van de bloede, was belast met het bijhouden 
van de registers van veroordeelden en de hen opgelegde boeten666, een 
administratieve tussenschakel die de boekhoudkundige duidelijkheid al 
evenmin zal bevorderd hebben. 

Het feit dat een niet nader te bepalen gedeelte van de inkomsten uit 
boeten rechtstreeks naar de door de schepenen voor hun dagelijkse uitga
ven voorbestemde kas zal afgevloeid zijn, lijkt ons de belangrijkste reden 
voor het onregelmatige karakter van deze inkomsten. Met archaïsche ge
woontes op het vlak van de rechtspraak en de aanverwante sector van be
boeting en straf diende in de 15de eeuw rekening gehouden te worden. De 
bij tijd en wijle opduikende gewoonte om boeten in een hoeveelheid bak
stenen ("coreelen") uit te drukken, wat een verwijzing inhoudt naar de 
aloude bestemming van sommige boeten "ad opus castrl' bewijst dit667. De 

663 H. VAN WERVEKE, op. cit., pp. 187-188 en D. NICHOLAS, Crime and pu
nishment, pp. 293-294. 

664 M. BOONE, Openbare diensten, pp. 79-80. 
665 ]. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de 

Bourgondische periode, Brussel, 1967, [Verhandelingen van de Koninklijke Academie 
voor Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten, Klasse der Letteren, nr. 62], pp. 
324-325. 

666 M. BOONE, Het vorstelijk domein, p. 89. 
667 Rond dit begrip heerste lange tijd veiWarring, zie de verduidelijking door H. 

VAN WERVEKE, Kritische studil!n, pp. 53- 66. Ad opus castri, heeft betrekking op de 
verplichting tot het onderhouden van de stadsversterking. 
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De stadsrekeningen beperken zich tot een bijzonder summiere hoofding 
gevolgd door het aantal bakstenen of het als boete betaalde bedrag zonder 
meer66s. Vooral het systematisch ontbreken van elke aanduiding over de 
aard van de beboete misdaad ontneemt aan deze gegevens zowat alle 
bruikbaarheid. 

2. INKOMSTEN UIT HET BESTUURLIJK OPTREDEN DER SCHEPENEN 

Een tweede groep inkomsten heeft betrekking op bepaalde rechten die 
de schepenen als bestuurders van de stad inden. Een eerste recht, het 
poortersgeld, bleef tijdens de door ons bestudeerde periode volledig ach
telwege. Pas na 1477 was voor het eerst sprake van de betaling ervan bij 
registratie van nieuwe (buiten-)poorters, wat meteen verklaart waarom pas 
dan werk werd gemaakt van het aanleggen van poortersboeken669. 

Een . tweede recht is het vanaf 1420 in de stadsrekeningen voorkomend 
recht van 10 s. gr. die elk poorter (en van 20 s. gr. voor een niet-poorter) 
diende te betalen, indien hij een schip op de Lieve wou laten varen. Deze 
heffing kadert in de systematische herwaardering van de Lieve als scheep
vaartroute. Vermits het recht op de vrijheid van de Lieve direct met de 
stadsontvangers diende vereffend te worden en de pachters van het kanaal 
geen enkel recht erop konden doen gelden, komt het ons voor dat de vrij
heid van de Lieve als een uiting van de openbare macht van de stad mag 
worden beschouwd. Voor 1477 zijn er jaarlijks zowat 5 tot 8 schippers die 
deze vrijheid kopen. Pas na 1477 komt hierin verandering, met als uitschie
ter 1480-81 met niet minder dan 214 schippers-kopers. Vermelden wij ten
slotte de vergoedingen die de schepenen en hun medewerkers opstreken 
voor het verstrekken van administratieve diensten. Ofschoon allusies in or
donnanties (zoals in 1432) of tarieflijsten (als in de restrictie van 1468) het 
bestaan van dergelijke inkomsten boven alle twijfel verheffen670, treft men 
er in de stadsrekeningen niet het minste spoor van aan. Ook in de door ons 
bestudeerde periode hebben ze aanzienlijke bedragen opgeleverd, ze lijken 
echter samen met een gedeelte van de opbrengsten uit boeten in de 
aparte kas van de schepenen te zijn blijven steken. 

668 De "coreelen" duiken in de 15de eeuw het eerst op ·in 1413-14 : SAG, 
reeks 400, nr. 12, fO 4 r0

• Latere rekeningen vermelden nog wel de coreelen, maar 
zetten ze onmiddellijk in geld om, bvb. in 1419-20 wanneer men 36 d. gr. rekent 
voor 1000 bakstenen : ibidem, fO 265 v0

• 

669 ]. DECA VELE, De Gentse poorterlj, pp. 64 en 69, uitgave van deze poor
tersboeken : S.N., Poorters en buttenpoorters van Gent : 1477-1492, 1542-1718, 
Gent, 1986, [Inventarissen en indices uitgegeven door bet arcbiefl, p. lil (inleiding 
door J. DECAVELE). 

670 We hebben dit nagegaan voor de akten afgeleverd door de schepenen van 
gedele : M. BOONE, De Gentse staten van goed,pp. 55-59. 
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3. INKOMSTEN AFKOMSTIG VAN TERUGGEROEPEN BANNEliNGEN 

Een derde en laatste groep inkomsten die op de uitoefening van de 
openbare macht door de stadsschepenen teruggaat, heeft betrekking op de 
inkomsten die de stad int uit het terugroepen uit ballingschap. In tegenstel
ling tot de vorige twee groepen zijn de ontvangsten di~ hiermee gepaard 
gaan vrij substantieel, zoals mag blijken uit tabel 36. 

Een vergelijking met de totale ontvangsten uit de openbare macht van 
de magistraat leert dat de ontvangsten "van den ghene die scepenen dit 
jaer gracie ghedaen hebben" het leeuweaandeel van deze inkomstencate
gorie voor hun rekening nemen. Het voornaamste verschil is het opval
lende hiaat van 1432-1436 in de inkomsten afkomstig van de teruggeroe
pen ballingen. 

Het feit dat enkel de naam van de betrokken banneling en het door 
hem voor zijn terugkeer betaalde bedrag in de stadsrekeningen werden op
genomen, bemoeilijkt de interpretatie van deze cijfers ten zeerste. De plicht 
om een register van de door Gent verbannen personen bij te houden be
rustte bij de "klerk van de bloede"671 . Dit verklaart waarom over de ver
banning, een typisch stedelijke bestraffing, zo goed als geen sporen in de 
rijke Gentse archivalia bewaard zijn gebleven. Uitzondering vormt een regis
ter dat op het einde van de 15de eeuw betrekking heeft672. De bruikbaar
heid van de desbetreffende inkomsten wordt ernstig gehypothekeerd 
doordat elke aanduiding over het motief waarom de betrokkene door de 
Gentse schepenen verbannen werden ontbreekt, terwijl we evenzeer het 
raden hebben naar het ogenblik waarop deze verbanning uitgesproken 
werd. In theorie had de vorst het alleenrecht op het verlenen van gratie. 
Tijdens de Bourgondische periode waren er ook momenten waarop de sou
verein-baljuw dit recht uitoefende. Voor de begunstigde banneling was 
daarmee evenwel de kous niet af. Hij diende nog bij de Raad van Vlaander
en het entennement van zijn pardon of remissie te verkrijgen673. Tijdens 
deze laatste procedure werden de rechten van de oorspronkelijk bena
deelde partij in overweging genomen en diende ook de schepenbank die 
de verbanning had uitgesproken haar instemming met de remissie te be
tuigen. Dit laatste impliceerde een geldelijke overeenkomst. Net als voor 
een vorstelijke remissie diende ook het akkoord van de schepenen met de 
gratieverlening door de banneling afgekocht. Over tarieven tasten we in het 
duister, al laat de grote verscheidenheid toe te veronderstellen dat zowel de 
financiële draagkracht van de begunstigde als de aard van het oorspronkelijk 
misdrijf een rol speelden. 

671 Zie de verwijzing bij noot 666. 
672 SAG, reeks 212, nr. 1 : "Ballinc bouc" over de jaren 1472- 1577, gezien de 

beschouwde periode bevat dit register veel gevallen van politieke verbanning. 
673 M. BOONE, "Want remitteren is princelyck". Vorstelijk genaderecht en so

ciale realiteiten in de Bovrgondische periode, in : Liber amicorum Achiel De Vos, 
Evergem, 1989, pp. 53-54. 
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In tabel 36 is eveneens het aantal teruggeroepen bannelingen opgeno
men. 

Tussen circa 1415 en de opstand tegen Filips de Goede mag dit gemid
deld op een honderdtal per jaar worden geschat. Deze niet onaanzienlijke 
groep stelde, zoals we hierna in een kort overzicht zullen toelichten, de 
Gentse machthebbers herhaaldelijk voor problemen van veiligheid en so
ciale orde. Dat ze er toch de voorkeur aan gaven om aan de praktijk van het 
verbannen van maatschappelijk ongewensten vast te houden, houdt wellicht 
verband met het feit dat het enige alternatief een uitbreiding van de vor
stelijke criminele rechtspraak was, een nachtmerrie voor het particularisti
sche Gentse stadsbestuur. 

Reeds op 4 juli 1409 stuurde de Raad van Vlaanderen met spoed een 
bode naar de onderbaljuw van Dendermonde met een schrijven, waarin hij 
aangemaand werd enkele Gentse bannelingen die zich in Dendermonde 
zouden ophouden te arresteren. Een van hen had zich immers twee dagen 
voordien in Gent vertoond "contraire de la noblesse et seignourie de mon 
dit seigneur et des privileges de la dicte ville, dont grant inconvenient et 
remour estoit taillié de ensuir"674. Dat de zaak emstig werd genomen be
wijzen de bewoordingen waarin op 2 juli 1409, dag waarop de gewraakte fei
ten zich voordeden, de Raad enkele topfiguren van de Bourgondische ad
ministratie op de hoogte bracht: "qu'il estoit nagaires advenu en la ville de 
Gand un tres grant cas touchant grandement a la noblesse et seignourie de 
mon dit seigneur et n'estoit point advenu Ie pareil de tres long temps en 
ycelle ville"675. Vooral de laatste uitlating intrigeert wanneer men bedenkt 
dat in hetzelfde boekjaar 1408-1409 zowel aantal als geïnd bedrag van 
teruggeroepen ballingen een hoogtepunt bereikt. 
In september en oktober 1413 brengt de Raad van Vlaanderen de soe
verein-baljuw op de hoogte van de "aigres poursuites" die de schepenen 
van beide banken en beide Gentse overdekens bij hen ondernomen had
den om aan te dringen op enig gerechtelijk optreden tegen Gentse banne
lingen die zich in de Vier Ambachten en het Land van Aalst aan bendevor
ming en brandstichting hadden schuldig gemaakt676. Dergelijke klachten 
zouden nog herhaaldelijk door de Gentse schepenen geformuleerd wor
den677. Het besluit dat in de loop van 1415 te Gent genomen werd, om 
voortaan niet langer gratie te verlenen aan al wie door Gent omwille van het 
verbreken van vredes verbannen was, sluit hierbij aan678. De opvallende 
terugval in de inkomsten met ingang van 1416 wijst erop dat deze maatre
gel alvast tijdelijk ten uitvoer werd gebracht. 

674 ARA, Rk. 21789, f' 11 r0
• Een volgende bode meldt aan de Raad dat de 

bannelingen hun verblijf in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Dendermonde hadden verla
ten en naar Zeeland waren getrokken (ibidem, f' 12 r0

). 

675 Ibidem, f' 11 r 0
• 

676 ARA, Rk. 21793, f' 26 r 0
• 

677 O.m. in maart 1415 :ARA, Rk. 21794, f' 17 r0
• 

678 A.E. GHELDOLF, Coutumes, I, pp. 586-588. Op 3 juli 1441, mits enkele 
aanvullingen, opnieuw uitgevaardigd. 
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Men dient er voor beducht te zijn in deze meldingen door de Raad van 
Vlaanderen automatisch leedvermaak met verzwakkingen van de Gentse 
schepenen te onderkennen. Ook de Raad en het hele netwerk van baljuws 
waren mede verantwoordelijk voor de orde en rust in het graafschap. Dit 
verklaart waarom Raad en schepenen in dergelijke zaken vaak en ogen
schijnlijk vlot samenwerkten. De jaren 1413-15 geven dienaangaande ver
schillende voorbeelden te zien, waarbij de Raad zelf aan een baljuw opdracht 
geeft geen rekening te houden met een door de vorst verleende remis
sie679. Bij andere episodes mag men veronderstellen dat Raad en baljuws 
het risico dat de Gentse bannelingen vormden als minder emstig inschatten 
en een zekere lankmoedigheid ten toon spreidden, erop speculerend dat 

· hun afWachtende houding de machtspositie van de Gentse schepenen kon 
aantasten. Dergelijke houding treft men aan in de loop van de jaren twintig. 
Sociale conflicten in de textielsector zorgden reeds voor de nodige onrust 
te Gent. De Raad van Vlaanderen treedt dan slechts in werking, wanneer de 
Gentse schepenen er mee dreigden het ten uitvoerleggen van de rechtsre
gels in eigen handen te nemen en de arrestatie en executie van de onge
wenste bannelingen aan het korps van de Witte Kaproenen toe te vertrou
wen680. Uit het jaar 1424 beschikken we over een concrete aanduiding dat 
een zekere Sirnon De Scheppere samen met enkele gezellen, allen poor
ters van Gent, het in het Westkwartier van Vlaanderen tamelijk bont hadden 
gemaakt. "Soubz umbre de certaine commission generale par tout Ie pays 
de Flandres, que Ie dit Sirnon avoit obtenu des eschevins de Gand en 
temps passé (. .. ) pour prendre et arester bannis et robeurs et toute maniere 
de malfacteurs quelque part qu'il les puesist trouver ou pays de Flandres, 
en faulte et neggligence des bailliz". Sirnon De Scheppereen zijn komuiten 
werden te Poperinge gearresteerd, aan de baljuw van Gent uitgeleverd en 
door de Gentse schepenen op hun beurt verbannen. De baljuw die ervoor 
gezorgd had "que la commission qu'il [= Sirnon de Scheppere] avait obtenu 
des dis eschevins lui envoyassent secretement en bonne sceure garde", 
kon met het stuk in handen de Gentse schepenen in verlegenheid bren
gen681. Het duurde echter tot januari 1426 vooraleer er van Gentse zijde 
opnieuw met het uitsturen van het semi-officiële korps van de Witte 
Kaproenen gedreigd werd682. 

Dit laatste zou niet alleen een inbreuk zijn op de werking van de vor
stelijke politieambtenaren, maar zou vooral een voor de centrale staat nefast 
effect hebben op de bevolking van de tot het Gentse kwartier behorende 
baljuwschappen. Deze had het meest van de misdrijven van de bannelingen 
te lijden (i.c. vooral het Land van Aalst, van Dendermonde en van Waas, ook 
wel de kasseirijen van Oudenaarde en van de Vier Ambachten). Door toe te 

679 ARA, Rk. 21793, f' 30 V
0 (7 december 1413) en Rk. 21794, f' 5 V 0 en f' 

18 r0 (5 februari en 20 april 1415). 
680 ARA, Rk. 21801, f' 18 r0 (22 januari 1426, n.s.), een situatie die zich her

haalt in januari 1428 : Rk. 21802, f' 10 v0
• 

681 ARA, Rk. 14112, ongefolieerd (rekening van Gautier Merciaen, baljuw van 
Gent, 18/9/1424-8/1/1425), uitgaven voor "aultres despenses". 

682 Cf. supra, noot 680. 
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staan dat de Gentse schepenen via het korps der Witte Kaproenen zelf de 
misdaad ter plekke gingen uitroeien, stelde men de Gentse magistraat voor 
als de enige efficiënte en betrouwbare hogere machtsstructuur in het ge
bied. Wat bij lectuur van deze teksten opvalt, is hoe deze georganiseerde 
bannelingen zich bij voorkeur in het Oosten van het graafschap ophielden 
(kasselrijen van het Land van Aalst en van Dendermonde). Kennelijk met 
de bijbedoeling om bij eventuele reacties van stad of vorst vlug de grenzen 
van een aanpalend vorstendom te kunnen overschrijden. De invloed van 
het Bourgondisch gezag was in die jaren in het hertogdom Brabant en het 
graafschap Henegouwen zwak683, wat niet verhinderde dat Gentse pensio
narissen en vertegenwoordigers van de Raad van Vlaanderen in januari 1428 
(n.s.) met succes hun zaakteMons gingen bepleiten684• 

Dat uiteindelijk in dergelijke aangelegenheden concrete machtsverhou
dingen doorslaggevend waren, bewijzen volgende laatste twee voorbeelden. 
Op 29 januari 1429 (n.s.) stuurde de Raad van Vlaanderen een deurwaarder 
naar de te Brugge residerende vorst met een memorandum aangaande 
Jehan de Lichtbrouc. Deze was voor 50 jaar door de Gentse schepenen uit 
Vlaanderen verbannen en gevangen genomen in het Land van 
Dendermonde. De Gentse schepenen eisten zijn uitlevering, niettegen
staande dat hij een remissiebrief vanwege de souverein-baljuw kon voor
leggen. De vorst nam de zaak emstig op en stuurde twee van zijn persoon
lijke vertrouwensmannen, de deken van Luik, Henry Goethals en messire 
Clais Utenhove, baljuw van Brugge, beide van Gentse afkomst, voor overleg 
naar Gent685. De afloop laat een volledige overwinning van de Gentse 
schepenen veronderstellen. De gevangene werd uitgeleverd en reeds op 5 
februari 1429 (n.s.) te Gent geëxecuteerd. Dat men aan dit voorval belang 
hechtte blijkt uit het feit dat het verslag van uitlevering en terechtstelling in 
een stadscartularium werd opgetekend686. Een andere context en andere 
machtsverhoudingen leidden in maart 1434, kort na het oproer van 1432, 
naar een gezamenlijk optreden van de stad en de Raad van Vlaanderen te
gen enkele bannelingen "banniz de conspiradon et d'emeute". De Raad 
schreef brieven aan de baljuw van Sluis en naar de souverein-baljuw. Toen 
bleek dat deze laatste reeds aan een der oproerkraaiers, Pierre Van 
Oteghem, remissie had verleend, schreef de Raad de met het landsbestuur 
belaste "commiz du gouvernement" te Rijsel aan. Met aandrang werd ver
zocht aan de souverein-baljuw op te leggen voortaan met de Raad of de 
baljuw van Gent overleg te plegen alvorens nog een rappel te verlenen aan 

683 Filips de Goede werd pas in 1430 hertog in Brabant en in 1433 graaf van 
Henegouwen-Holland, cf. R. VAUGHAN, Philip tbe Good, pp. 50 en 52. 

684 Aanleiding was het brandschatten door Gentse bannelingen, die zich net 
over de Henegouwse grens ophielden, van hoeven die aan Gentse en Aalsterse 
poorters en cijnshouders van de abdij van Eename toebehoorden : ARA, Rk. 21802, 
fO 10 V

0 
- 11 r0

• 

685 ARA, Rk. 21803, fO 18 r0
• 

686 SAG, reeks 93, nr. 3, fO 51 v0 :de zaak werd uiteindelijk zelfs aan de Grote 
Raad van de stad voorgelegd. 
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door Gent verbannen bannelingen. "Au trement ilz doubtoient que les cho
ses yroient piz qu'ilz n'avoient alé au dit lieu de Gand"687. 

De chronologische samenhang tussen bovenvermelde voorvallen en de 
periode waarin de stad opvallend veel bannelingen liet terug keren is opval
lend. Het hiaat in deze gegevens met ingang van 1432 zou wel eens door 
de politieke achtergrond van de meeste verbanningen kunnen verklaard 
worden. De terugkeer van dergelijke bannelingen kon bij de Gentse 
machthebbers op minder tegemoetkoming rekenen. De geleidelijke piek 
die in de daaropvolgende jaren werd bereikt zou op een inhaalbeweging 
kunnen wijzen, ingezet nadat de hevigste passies in 1432 afgekoeld waren. 
Een zekere repressieve tolerantie, waarbij aan bepaalde groepen van banne
lingen de terugkeer naar gezin en goederen werd toegestaan, kan daarbij als 
een uitlaatklep op dit steeds onder druk verkerend vat gefungeerd hebben. 
Bannelingen konden immers niet alleen van buitenuit een bedreiging vor
men. Ook de druk van in de stad achtergebleven familieleden was erg 
reëel. Is het toevallig dat op 12 februari 1443 (n.s.) middenin de periode 
waarin het grootste aantal bannelingen opnieuw te Gent werden toegelaten, 
de Raad van Vlaanderen de top van de Bourgondische staat inlicht 
"comment les femmes des bannis de Gand en grant nombre avoient des
ordonneement requis que leurs rnaris reussent le pays et la ville"688 ? We 
zullen wel nooit achterhalen welke passies en frustraties precies achter der
gelijke manifestaties konden schuilgaan. Dat evenwel bij de tijdens de 
Gentse opstand in 1452 ingestelde enquête naar bestuurlijke malversaties 
bleek dat bepaalde magistraten erg lichtzinnig met het bedreigen met ver
banning omsprongen, dient ons er voor te hoeden ook in deze te erg te 
willen rationaliseren689. 

Het lijkt ons dan ook te gewaagd om in de ontvangsten vanwege terug
geroepen bannelingen meer te zien dan de financiële uitdrukking van een 
aspect van de stedelijke rechtspraak. Dit was voor de stad ongetwijfeld erg 
belangrijk, maar kan zeker niet tot een element van de financiële politiek 
gerekend worden. Daarvoor lag de kwestie van de verbanningen zowel soci
aal als politiek te gevoelig. De bekommernis, ook bij de centrale staat, voor 
de wijze waarop Gent met de verbanning omsprong is in dit verband meer 
dan illustratief. Net als het feit dat de kwestie van de verbanningen als 
derde item in de bepalingen van de vrede van Gavere aan controle van
wege de vorst of zijn baljuw onderworpen wordt69°. Zo de stad meer in
komsten ontving op deze post was dit geen bewijs van het bewust nastre
ven van een financieel effect, maar het resultaat van een complex geheel 
van factoren waarin interne sociale druk, politieke spanningen in de stad en 
de verhouding tot de vorst en diens ambtenaren toonaangevend waren. Met 
de door de stad gevolgde financiële politiek an sich heeft dit uiteraard wei
nig uitstaans. 

687 ARA, Rk. 21806, f' 21 v0 
- 22 V

0
• 

688 ARA, Rk. 21811, F 4 r 0
• 

689 Cf. V. FRIS, Dagboek van Gent, deel 2, pp. 242-249. 
690 L.P. GACHARD, Col/eetion de documents, t. n, p. 147. 
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EPILOOG: DE FINANCIELE POLTIEK VAN GENT (CA. 1384- CA. 
1460). DE ONTVANGERS EN HET BELEID 

1. DE STADSONTVANGERS 

Zo de schepenen als bestuurders de bestemming van de geldelijke 
middelen bepaalden, was het aan de stadsontvangers om de uitvoering van 
dit financiële beleid te verzekeren. Gedurende de 13de en 14de eeuw wa
ren er te Gent herhaaldelijk momenten waarop men afweek van deze theo
retische taakverdeling. De Gentse ontvangers danken in feite hun ontstaan 
aan grafelijke initiatieven. De vorsten poogden aldus een scheiding tussen 
bestuurlijke en fmanciële macht te realizeren, door aan de schepenen hun 
bevoegdheden op dit laatste terrein te onttrekken. Dit is doorheen de 14de 
eeuw geen rechtlijnig proces geweest. Het volgt trouw de ontwikkelingen in 
de machtsverhoudingen, zowel tussen vorst en stad, als in de stad zelf tus
sen de verschillende sociale en/ of politieke groepen69t. Bij de aanvang van 
de Bourgondische periode is de politieke ordening van de stad, waarbij de 
drie leden, poorterij, kleine neringen en weverij, een blijvende greep op de 
stad verwerven in een defmitieve plooi gevallen. Dan pas blijkt hoe het vor
stelijk streven om naast de schepenen een apart, min of meer onafhankelijk 
opererend college van fmanciële ambtenaren te installeren, op een totaal 
failliet is uitgedraaid. De drie leden van de stad hebben immers eveneens 
een zo goed als absolute invloed op de drie ambten van stadsontvangers 
weten te veroveren692. 

In de literatuur vinden we voor de meeste steden volgend gemeen
schappelijk scenario terug. Na een groeifaze waarin diverse ambten met 
wisselende inhouden en bevoegdheden elkaar opvolgden, kwam een func
tie van stadsontvanger(s) tot stand, die getrouw de politieke machtsver
houding in de stad weerspiegelde en in feite een financieel-technocratisch 
verlengstuk van de magistraat was693. Uitzonderingen zijn zeldzaam, maar 

691 Voor een gedetailleerde beschrijving : H. VAN WERVEKE, De Gentscbe 
stadsfinancii}n, pp. 68-79. 

692 V. FRIS, Dagboek van Gent, dl. 1, pp. 11-12. 
693 Te Dowaai waren massars en recbeveurs des asstses scheppingen van de 

schepenen die hen jaarlijks aanduidden: G. ESPINAS, op.cit., pp. 80-84. In Dijon was 
de "receveur général" eveneens een creatie van de stadsmagistraat en zowat in alles 
aan hem ondergeschikt, cf. F. HUMBERT, op.cit., pp. 41-44. In Rijsel kwam het nooit 
tot de creatie van aparte ambten van stadsontvangers. De (talrijke) schepenen namen 
er zelf alle fmanciële taken waar: D. CLAUZEL, op. ctt., p. 65. Vermoedelijk kwam dit 
voort uit het feit dat een aparte wezenkas de wezengoederen beheerde. De schepe
nen die als oppervoogden de lakens uitdeelden, manipuleerden deze gelden dikwijls 
ten voordele van de stadskas, wat tpso facto reeds een fmanciële activiteit impli
ceerde. In Leuven treft men de specifiek Brabantse instelling van de wisselaar als fi
nanciële spilfiguur aan. Qua optreden en bevoegdheden herinnert hij aan de in de 
14de eeuw in de grote Vlaamse steden actieve ontvangers van italiaanse afkomst. In 
1429 verliest hij zijn bevoegdheden. Een aan de pay- of rentmeester toegevoegd 
ambtenaar vervangt hem. Ze verwerven de bevoegdheden van eigenlijke stadsont-
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komen toch voor. In Kortrijk bijvoorbeeld waar van 1393 tot 1399 de ma
gistraat haar aloud recht om de ontvangers aan te stellen aan de hertog 
verloor. Deze laatste had de gelegenheid, die de sanering van de stadsfi
nanciën bood, aangegrepen om meteen een deel van de stedelijke auto
nomie op de helling te zetten694. Het is niet toevallig dat een dergelijke 
ingreep zich tot een kleine en na de Gentse oorlog van 1379-1385 ver
zwakte stad heeft beperkt. In grote steden, en a- priori in Gent, heeft de 
vorst zich tijdens de Bourgondische periode niet aan een dergelijke verre
gaande ingreep gewaagd. De vrede van Gavere had hiertoe misschien wel 
een mogelijkheid geboden, maar ze werd alvast niet aangegrepen. Ten 
hoogste kan men bij het expliciet opheffen van de politieke dosering over 
de drie leden bij de toewijzing van de schepenambten695, veronderstellen 
dat dit ook voor de ambten van stadsontvangers het geval moet geweest 
zijn. 
De restrictie die Karel de Stoute op 13 juli 1468 aan Gent verleende, be
paalde net als voor alle andere mandatarissen en ambtenaren, de hoeveel
heid lakens en de geldelijke vergoedingen waarop ook de drie stadsontvan
gers jaarlijks recht hadden. Deze laatste bepaling bevat de aanduiding van 
een taakverdeling onder de drie ontvangers, die deels een vernieuwing in
houdt, deels op een oudere toestand teruggaat696. Met name het voorko
men van een ontvanger-boekhouder die jaarlijks op een pensioen van 6 lb. 
gr. recht heeft, in tegenstelling tot zijn twee collega's-ontvangers die het 
met 4 lb. gr. moeten stellen, kan op de door ons bestudeerde periode 
teruggeprojecteerd worden. Nergens alludeert deze restrictie op een door
breken van de politieke binding tussen de drie leden en de drie ambten 
van stadsontvanger. Sterker zelfs : de zes jaarlijks door vorstelijke commis
sarissen aan te wijzen "notables et riches personnes et de bonne con
science" die als opdracht krijgen toe te zien op elk financieel optreden van 
schepenen en ontvangers --dé grote innovatie van de restrictie- zullen uit 
de drie leden gerecruteerd worden. De politieke dosering blijft behouden, 
men voegt er enkel een moreel criterium aan toe : de aan te stellen su
pervisoren moeten een goed geweten inzake financiën hebben. Hun selec
tie gebeurt na ruggespraak met de belangrijkste schepenen en de 
parochieclerus697. De aan hun toezicht onderworpen stadsontvangers krijgen 
een ondergeschikte technocratische functie. Naderhand vernemen we zo 

vangers en sluiten nauwer aan bij de stadsmagistraat : R. VAN UITVEN, 
Stadsftnancii!n en stadsekonomie, pp. 38-43. Leiden kent, met een nog grotere tijds
decalage t.o.v. Vlaanderen een gelijkaardige evolutie : J.W. MARSILJE, op. cit., pp. 62-
86. 

694 H. PROOT, Filips de Stoute (1384-1404) en de stad Kortrijk. Zijn tussen
komst in het financiewezen van de stad, in: De Leiegouw, XII, 1970, pp. 135-139. 

695 Wat reeds in de eerste paragraaf van de vrede van Gavere het geval is : L.P. 
GACHARD, art. cit., p. 146. 

696 V. FRIS, La restrlction, p. 79, art. 27 : naast de eerste tresoeier-boekhouder 
onderscheidt men voortaan een ontvanger die als klerk van de werken zal optreden 
en een derde die specifteke bevoegdheden over de issue verwerft. De bevoegd
heidsverdeling inzake openbare werken en issue zijn een innovatie. 

697 Ibidem, p. 84, art. 82. 
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goed als niets meer over dit college van zes supervisoren. Het lijkt plausi
bel te veronderstellen dat het dezelfde roemloze weg is opgegaan als zo
vele administratieve hervormingen uit de Bourgondische periode. 

Pas de Carolijnse Concessie van 30 april 1540 maakt radicaal komaf met 
de politieke invloed van de drie leden. De vorstelijke greep op de toewij
zing van de drie ambten van stadsontvanger is voortaan absoluut. De vorst 
of zijn gevolmachtigden die voor het vernieuwen van de Gentse schepen
bank bevoegd zijn duiden de drie ontvangers aan. De enige vereiste luidt 
"notabele poorters van goede faeme ende reputacie" zijn698. 

De stedelijke ordonnantie van 22 december 1432 waarin, na een epi
sode van heftige contestatie, de administratieve spelregels voor de Gentse 
politieke mandatarissen en ambtenaren worden vastgelegd, stelt uiteraard 
de dosering van de ontvangersambachten over de drie leden niet in vraag. 
Aangaande de ontvangers bepaalt deze tekst dat ze bij de jaarlijkse auditie 
van de rekening voor de vertegenwoordigers van de drie leden een plech
tige eed zullen afleggen, waarin ze bevestigen de stedelijke middelen vol
gens de in deze ordonnantie vastgestelde regels besteed te hebben. 
Werden ze toch op het tegendeel betrapt, dan is een verbanning van 50 jaar 
uit Vlaanderen, zonder enig uitzicht op een gratieverlening, de sanctie. Daar 
bovenop komt een morele stigmatisatie : "maer soude ghehouden werden 
over valsch, meyneedich ende verzworen"699. Bij de behandeling van de 
stedelijke bestuurlijke uitgaven hebben we reeds het nodige argwaan m.b.t. 
het effect van deze ordonnantie geformuleerd. De klachten die in de loop 
van .de opstand tegen Filips de Goede aan de oppervlakte kwamen en 
waarin herhaaldelijk van malversaties gepleegd door in functie zijnde ont
vangers sprake is7°0, dienen ons te waarschuwen voor een naïef geloof in 
de effectieve toepassing van dergelijke normatieve bepalingen. 

Het verdient dan ook aanbeveling na te gaan wie de ontvangers waren 
en welke hun eventuele bindingen met de politieke en economische elite 
van de stad waren. We hebben daartoe een prosopografie aangelegd van de 
ontvangers die we voor de periode 1380-1457 konden identificeren (cf. bij
lage 3). Deze heeft in totaal op 159 ambten betrekking. Drie in 1380-81 en 
1386-87 en 3 vanaf 1406-07 (rekening waarin men aanvangt systematisch 
de drie ontvangers bij de aanhef nominatiro te noemen) tot en met 1456-
57. Steekproeven in de prosopografie van de schepenen 70l leerden dat ef
fectief, zelfs tot in de volgorde (poorter, vertegenwoordiger van kleine ne
ringen en van weverij) waarin de namen van de drie ontvangers genoteerd 
staan de dosering over de drie leden gerespecteerd werd. Met ingang van 
het boekjaar 1433-34 werd voor het eerst aangestipt dat Jan Vanden 
Spieghele, ontvanger namens de kleine neringen, ontvanger-boekhouder 

698 A. DU BOlS en L. DE HONDT, Coutume de la vi/Ie de Gand, t. D, p. 142, 
art. 3. 

699 SAG, reeks 93bis, nr. 5, f' 79 r0 en v0
• 

700 V. FRIS, Dagboek van Gent, deel 1, pp. 286-292. 
701 Waarbij we dankbaar gebruik maakten van de door W.P. BLOCICMANS aange

legde gegevensbank. Voor Gent gaat deze in essentie terug op de schepenlijsten 
gepubliceerd door P.C. VAN DER MEERSCH, Memorleboek, dl. 1, passim. 
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was 702. Ook deze functie werd tot na Gavere aan de overige leden in een 
beurtrol (neringen-weverij-poorterij) doorgegegeven. Pas met ingang van 
het boekjaar 1455-56 werd deze dosering net als bij het toewij~en van de 
schepenambten, doorbroken. De aanhef van de rekening vermeldt tussen 
de regels (in dezelfde hand als deze waarin de apostilles van de rekenkamer 
genoteerd werden) bij de namen van de drie ontvangers: "bi consente ende 
ottroye van den commissarissen"703. Inzake de bezetting van de drie amb
ten van stedelijk ontvanger betekent Gavere dus eens te meer een duide
lijke breuk met het verleden. De ontvangers-boekhouders worden voortaan 
gerecruteerd uit de poorterij, waar de vorst traditioneel op een vaste aan
hang kon rekenen, terwijl men voor de overige twee mandaten een beroep 
deed op zowel politieke nieuwlichters die in de sterk gewijzigde context na 
Gavere hun kans kregen, als op figuren met ervaring. Voor deze laatsten 
golden politiek opportunisme en vermoedelijk ook financiële welstand als 
selectiecriterium. 

Gaan we even dieper in op de prosopografie van de stedelijke ontvan
gers, dan stellen we daarbij in de eerste plaats vast dat met de 159 ambten 
waarvoor we de naam kennen van de titularis, in concreto 109 verschillende 
personen overeenstemmen. Elke ontvanger nam gemiddeld 1,5 ambten 
waar, een bijzonder lage concentratie. De frequentieverdeling van het aantal 
waargenomen ontvangersambten over de 109 verschillende figuren ziet er 
als volgt uit : 
78 personen (71,56 %) nemen slechts 1 mandaat waar. 
17 personen (15,60 %) nemen 2 mandaten waar. 
11 · personen (10,09 %) nemen 3 mandaten waar. 

1 persoon ( 0,92 %) neemt 4 mandaten waar. 
2 personen ( 1,84 %) nemen 5 mandaten waar. 

Meer dan twee derden van de stedelijke ontvangers vervullen dit ambt 
slechts eenmaal. Zoals verder zal blijken gaat het in een verpletterende 
meerderheid om figuren van allereerste politieke rang en doorgaans ook 
van enig economisch gewicht. Vanwaar deze geringe geestdrift om het 
ambt van stedelijk ontvanger uit te oefenen ? De verklaring lijkt ons, naar 
analogie met wat DE ROOVER voor de Brugse stadsontvangers vaststelde, 
te zoeken in het feit dat de ontvangers in gevallen van deficiet dienden in 
staat te zijn voorschotten aan de stad te betalen. Vele potentiële ontvangers 
spanden zich dan ook in te Brugge om dit ambt en deze verplichtingen te 
ontlopen7°4. De praktijk om de ontvanger persoonlijk voor zijn ambt ver- . 
antwoordelijk te stellen kwam overigens niet enkel bij stedelijke ontvangers 
voor. Hij is eveneens bij de vorstelijke domaniale ontvangers aanwijsbaar705. 

Gent . kampte tijdens de eerste helft van de 15de eeuw met een zo goed 
als chronisch deficiet. Aanhoudend is sprake van niet verrichte betalingen 
voor leveringen, maar het is daarbij helemaal niet duidelijk of de ontvangers 

702 SAG, reeks 400, nr. 14, F 332 r0
• 

703 SAG, reeks 400, nr. 18, F 150 r0
• 

704 R. DE ROOVER, Les comptes communaux, p. 92. 
705 E. VAN CAUWENBERGHE, op. cit., p. 226. 
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ontvangers deze last systematisch op zich namen, dan wel of de schuldei
sers hun financiële eisen op de stad zelf dienden te verhalen. Toch zijn er 
af en toe aanduidingen waaruit blijkt dat de stadsontvangers dan toch re
gelmatig als geldschieters zijn opgetreden 706. De door DE ROOVER vast
gestelde afwezigheid van enig enthousiasme om het ambt van ontvanger 
op te nemen, lijkt ook op Gent toepasbaar. Dit verklaart het opvallende aan
tal ontvangers dat slechts éénmaal als dusdanig optrad. Ter ondersteuning 
kan er op gewezen worden dat bij de 31 ontvangers die twee of meer 
mandaten waarnamen het grootste contingent (i.c. 13) tot het lid van de 
poorterij behoorde. Kleine neringen en weverij leverden elk 9 ontvangers 
van deze 31. Dit ondanks het feit dat de poorterij numeriek minder be
langrijk was dan de overige twee leden. Kapitaalkracht blijkt derhalve bij het 
waarnemen van een ambt als ontvanger een erg belangrijke factor geweest 
te zijn. Deze won nog aan belang van zodra het om een tweede ambt ging. 

Afgezien van Cornelis Modde die pas in 1455 een eerste politiek man
daat bekleedde, kan voor 108 gekende ontvangers hun politieke loopbaan 
binnen een van de drie leden van de stad geretraceerd worden. Het aantal 
waargenomen politieke mandaten gold daarbij als uitgangspunt. 

Zoals W. BLOCKMANS in zijn studie over het wisselingsproces der 
Gentse schepenen, rekenden we ook een optreden als overdeken of als lid 
van het kiescollege, dat namens stad en vorst formeel de schepenen koos, 
tot de politieke functies. Het eindresultaat van deze vergelijking treft de le
zer aan in tabel 37. 

In totaal nemen 108 ontvangers 736 politieke mandaten waar, een ge
middelde van 6,82 mandaten per ontvanger. Dit is net iets meer dan het 
dubbele van het gemiddelde voor het politieke personeel voor de gehele 
periode 1400-1506707. Verder bleek dat amper 33 % van alle schepenen, 
die meer dan 3 mandaten waarnamen, op twee derden van het totale aantal 
te begeven ambten beslag wisten te leggen. Bij de politiek actieve ontvan
gers blijkt dat 75 % onder hen vier jaar of langer bij het stadsbestuur be
trokken waren. Ze namen bijna 90 % van de door stadsontvangers waarge
nomen politieke mandaten voor hun rekening. Tot slot dient aangestipt dat 
bij de globale analyse bleek dat een aantal politieke families een opvallende 
intergenerationele continuïteit inzake aanwezigheid in het Gentse stads
bestuur aan de dag legden. Vijftien belangrijke politieke families konden al
dus geïdentificeerd worden. Elk leverde meer dan tien vertegenwoordigers 
aan het politieke apparaat over de jaren 1400-15o6, en participeerde zowat 
constant aan de politieke besluitvorming. Daarvan vinden we er niet minder 

706 Dit blijkt bijvoorbeeld in de stadsrekening over het jaar 1452-53. De stad 
verricht betalingen aan Gillis Sneevoet, ontvanger-boekhouder tijdens het vorige 
boekjaar, waaruit blijkt dat hij de ene keer de tekorten van een pachter had bijgepast, 
of een andere keer dat hij aangerekende ontvangsten uit een boete, te verhalen op 
de erfgenamen van een veroordeelde, had voorgeschoten. De stad had achteraf 
kwijtschelding verleend en betaalt derhalve aan Gillis Sneevoet de 2 lb. gr. terug : 
SAG, reeks 400, nr. 17, fO 326 r0

• 

707 W.P. BLOCKMANS, Het wisselingsproces van de Gentse schepenen in de 
15de eeuw (1400-1506), in : HM.G.O.G., n.r., XLI, 1987, p. 78. 
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dan elf terug in de prosopografie van de stedelijke ontvangers, die op de 
periode 1407-1457 betrekking heeft708. 

Ook kwalitatief zijn er belangrijke vaststellingen te maken m.b.t. het po
litiek engagement van de ontvangers. Bij het overlopen van de individuele 
dossiers valt immers op hoe vaak ze de politiek belangrijke functies van 
voorschepen van keure en gedele en van overdeken waarnamen. De ver
gelijking van de begindata van deze doorgaans goed gestoffeerde politieke 
loopbanen met het ogenblik van hun optreden als stedelijk ontvanger, wijst 
er op dat dit laatste op zowat elk ogenblik in de loop van een carrière kon 
voorkomen. Vertrekkend uit de vaststelling dat vele ontvangers het ambt 
slechts één maal uitoefenden, had als werkhypothese kunnen gesteld wor
den dat het ontvangerschap een springplank naar een verdere cursus bono
rurn betekende. Eens het ondankbare en kennelijk financieel weinig aan
trekkelijke ambt van ontvanger uitgeoefend, zou men in deze optiek bij 
wijze van erkentelijkheid een politieke carrière kunnen aanvatten. We von
den hiervoor geen overtuigende argumenten in de prosopografie van de 
ontvangers. Slechts in zes gevallen (op de 109) kan een dergelijk verband 
bestaan hebben7°9. Dit doet geen afbreuk aan de fundamentele relatie tus
sen politiek belang en het voorkomen van een ambtsperiode als stadsont
vanger. Het behoorde tot de normale dienstbaarheid aan het lid waartoe 
men behoorde, om minstens één keer in de loopbaan ontvanger geweest 
te zijn. 

In het licht hiervan zijn het eerder de negen ontvangers, drie van elk 
lid, die geen enkel politiek mandaat waarnamen, die om toelichting vragen. 
In vier gevallen kan men wijzen op de uitzonderlijke omstandigheden van 
oorlog en opstand waarin ze hun ontvangerschap vervulden. De normale re
cruteringsmogelijkheden uit het politiek personeel raakten in een dergelijke 
context duidelijk versperd710. Eén enkele ontvanger, Lieven Boone, trad in 
1438-39 als vervanger op voor de tijdens zijn ambt overleden Jacob 
Pauwels711. Hij speelde in de volgende jaren geen noemenswaardige poli
tieke rol in zijn lid, de kleine neringen. 

Voor drie ontvangers zonder eigen politieke loopbaan kan op de regel
matige aanwezigheid van familieleden in de schepenbanken gewezen wor
den 712. Uiteindelijk is er slechts Boudin De Pratere, ontvanger namens de 
weverij in 1435, 40, 44 en 46, die als laatste ontvanger zonder politiek 
mandaat overblijft en voor wie al even vruchteloos naar familiale banden in 

708 Het gaat over de geslachten : Utenhove, De Grave, De Grotere, De Brune, 
Damman, Vander Eeken, De Moere, Goetghebuer, Meyeraert, Sersanders en 
Vaemewijc. 

709 Het gaat concreet over : Symoen Borluut fs. Symoen, Arent De Brune, Jan 
Van Bugghenhout, Raes Colpaert, Pieter Sersymoens en Joris Utenhove. 

710 Dit was het geval voor Geerolf Bette in 1380-81 en voor Symoen Damman, 
Jan Poucstrate en Jan De Loese tijdens of vlak na de opstand tegen Filips de Goede. 

711 SAG, reeks 400, nr. 15, fO 197 r0 en V. FRIS, Dagboek van Gent, dl. 1, p. 
357 : op 3 december 1451 werd hij in volle opstand hoofdman namens de kleine ne
ringen, op 30 april1452 wordt hij onthoofd. 

712 Namelijk Gillis Goetghebuer, ontvanger in 1450, Thomas Wouters (1435) en 
Willem Van Vuerhoute (1438). 
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magistraatslijsten gezocht wordt. Men kan ten hoogste veronderstellen dat 
zijn specifieke bevoegdheid hem voor de opdracht meer geschikt maakte. 

Of was Boudin De Pratere er als regelmatig leverancier van laken aan de 
stad toe gekomen om zich, door een frequenter dan "normaal" aantal amb
ten, als ontvanger van de soms twijfelachtige betaling voor zijn geleverde 
waar te verzekeren ? In elk van de vier jaren waarin hij als ontvanger op
trad, leverde hij zelf voor beduidende bedragen laken aan de stad713. 

Omgerekend vertegenwoordigen zijn lakenleveringen gedurende deze vier 
jaren samen de tegenwaarde van 51,03 jaarlonen van een geschoold arbei
der. 

Het systematisch vergelijken van de prosopografie van de stedelijke le
veranciers met deze van de ontvangers levert wel meer opmerkelijke vast
stellingen op. Voor zowel kleine neringen als poorterij treden acht ontvan
gers ook als leveranciers op. dit zijn respectievelijk 24,24 % en 25 %van 
het totaal aantal nominatiro gekende ontvangers namens deze twee leden. 
Bij het lid van de weverij blijkt het samengaan van ontvangersambten en 
optredens als leverancier tot een regel verheven te zijn : 34 ontvangers of 
79,07% deden het. Deze opvallend hoge verhouding is zonder twijfel mee 
veroorzaakt door het feit dat een groot deel van de leveringen aan de stad 
in laken gebeurde. Het sterkt de vaststelling dat het lid met de vermoede
lijk sterkst uitgesproken proletarische achterban door een politieke elite be
heerst werd, die terzelfdertijd ook financieel zwaar doorwoog714. Vergelijken 
we het synchronisme tussen het optreden als leverancier en als 
stadsontvanger, dan blijkt dat bij de poorterij en de kleine neringen telkens 
één ontvanger tijdens het uitoefenen van zijn ontvangerschap aan zichzelf 
vergoedingen voor Ieverandes uitbetaalde. Voor de neringen is dit Lievin 
Boone, die als vervangend ontvanger aantrad715. Voor de poorterij Stevin 
Van Liedekerke, die uiteindelijk niet zozeer voor de klassieke levering van 
goederen, dan wel voor het verstrekken van çliensten n.a.v. een ontvangst 
van de heer van Charolais in 1412 vergoed wordt716. Beide gevallen zijn 
m.a.w. sterk gekleurd door het toeval. Bij het lid van de weverij ligt dit an
ders. Niet minder dan 24 op de 34 ontvangers uit dit lid die we eveneens 
als leveranciers konden identificeren, treden als dusdanig op tijdens een 
boekjaar waarin ze als ontvanger geacht worden op dezelfde transacties toe 
te zien. De opsomming van de concrete personen maakt duidelijk dat het 
niet om de figuranten uit dit lid gaat. De meesten kunnen een indrukwek
kende staat van politieke mandaten voorleggen (8 op de 24 brachten het 

713 In 1435 levert hij voor een totaalbedrag van 13;872 d. gr. : SAG, -reeks 400, 
nr. 15, fD 15 V

0
, 18 V

0 en 30 V
0 

- 31 r0
, in 1440 voor 24.861 d. gr. : ibidem, fD 332 r0

, 

336 r0
, 358 ~- 359 r0 en 362 r0

, in 1444 voor 42.528 d. gr. : SAG, reeks 400, nr. 16, 
fD 197 V

0
, 202 r0 en 218 r0

, in 1446 voor 38.650 d. gr.: tbidem, fD 309 v0
, 311 v0

, 

315 V
0

, 315 V
0

, 316 V
0

, 331 r 0 
- 332 r0

• 

714 Zie dienaangaande M. BOONE, Gent en de Bourgond-ische hertogen, (ter 
perse). 

715 Dit geschiedde in de loop van het boekjaar 1438-39 : SAG, reeks 400, nr. 
15, fD 197 r0

• 

716 SAG, reeks 400, nr. 11, fD 313 r0
• 
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zelfs tot overdeken van de weverij)717. De omvang van hun leveringen 
maakt duidelijk dat we hier te maken hebben met een uitgesproken kapi
taalkrachtige groep van lakenhandelaren en/ of -producenten. Dit imposante 
aantal van ontvangers-leveranciers uit het lid van de weverij kan bezwaarlijk 
aan het toeval worden toegeschreven. Vermits er hoe dan ook alternatieve 
leveranciers voorhanden moeten geweest zijn, noopt het feit dat men hen 
stelselmatig gerecruteerd heeft onder de in functie zijnde ontvangers, wat 
uiteraard met instemming van de ontvangers namens de twee andere leden 
moet zijn geschied, tot verdere beschouwingen. Door in de praktijk aanhou
dend financieel belangrijke leveranties vanwege de politieke elite van één 
welbepaalde belangengroep te gedogen, verkrijgen de twee andere belan
gengroepen die aan de politieke macht deelachtig zijn, greep op deze tradi
tioneel meest sociaal onrustige groep binnen Gent. Het produceren van po
litieke stabiliteit door het voorzien en anticiperen van politieke conflicten is 
een der belangrijkste uitingen van de werking van het consociationalisme. 
Deze door hedendaagse politicologen aldus benoemde pacificatiepolitiek 
wordt door politieke elites bij overkoepelende contacten tussen subgroepen 
van een verdeelde samenleving aan de dag gelegd. We stelden haar aanwe
zigheid in het Gent der drie leden reeds bij een andere analyse vast718. 

Door de elite van de weverij op een dergelijke wijze bij het financiële 
beleid van de stad te betrekken, verbrandt ze zichzelf en raakt in de ogen 
van diegenen die zij geacht wordt te vertegenwoordigen gecompromitteerd. 
In deze strategie wordt het voor de elite van de weverij belangrijk om het 
verder functioneren van het stadsbestuur in het kader van de drie leden te 
bestendigen. Van haar kan derhalve verwacht worden dat ze als eerste een 
dam zal opwerpen tegen sociaal en politiek ongenoegen bij haar proletari
sche achterban. De herinnering aan de bijzonder hevige politieke conflicten 
die het Gent van de 14de eeuw, voor de invoering van het systeem van de 
drie leden, gekenmerkt hebben maakt een dergelijke berekening realis
tisch. Hetzelfde model levert de verklaring voor het toekennen van inkom
sten uit het domein van de stad, als bijvoorbeeld de inkomsten uit de 
"scroderie buten Biloke" (cf. supra), aan de politieke elite van een ander lid, 
i.c. aan de overdekens van de kleine neringen. 

Het is duidelijk dat zo er gelijkenissen zijn met een aan de politicologie 
ontleend conflictsbeheersingsmodel bepaalde factoren dan weer eigen zijn 
aan het historisch materiaal. Waarbij in eerste instantie moet gedacht worden 
aan de rol van de zich stilaan in het Gentse politieke systeem infiltrerende 
centrale staat. Het is in dit verband belangrijk vast te stellen dat uitgere
kend tijdens de door dit streven van de centrale staat geprovoceerde crisis, 

717 Het gaat over : Zeger Bollaert, Arent De Brune, Jan De Coeman, Raas 
Colpaert, Jan Vanden Damme, jan Van Duermen, Robberecht Vander Eeken, Jan 
Goetghebuer, Christoffels De Grave, Jacob Vanden Hane (de oude), Jacob Vanden 
Hane (de jonge), Jan Vander Heyden, Lieven De Jaghere, Jan Van Leyns fs. jan, Jan 
De Loese, Jan Van Lokeren, Robberecht Van Meerendre, Willem Van Meerendre, 
PieterVander Muelen fs. jan, BoudinDe Pratere, Willem De Rijke, Lievin Van Waes, 
Pieter Weytier, Wulfram Wulframs. 

718 Zie supra, noot 714. 
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de opstand van Gent tegen Filips de Goede, systematisch klachten aan
gaande de hierboven geschetste amigoeratie worden geformuleerd. De po
litieke elite die kenmerkend was voor het regime van de drie leden was op 
dat ogenblik (februari 1452) immers ofwel de stad ontvlucht of min of meer 
letterlijk politiek monddood gemaakt. Typerend voor de zoëven aange
haalde verstorende rol van de centrale staat is dat de opstandelingen hun 
kla-chtendossier aan de vorst adresseerden719. 

2. HET FINANCIELE BELEID 

De realiteit die wij bij onze analyse van de Gentse stadsfinanciën tijdens 
de Bourgondische periode tot na de vrede van Gavere konden vaststellen, 
wijkt op meerdere punten grondig af van het ideaalbeeld dat in een laat 
14de eeuws moralizerend gedicht van Gentse origine wordt voorgehou
den720. Het kan met name ten zeerste in vraag worden gesteld of de 
Gentse machthebbers bij het vastleggen van hun financieel beleid in de 
eerste plaats het welzijn van hun onderdanen voor ogen hebben gehad. Op 
de afrekening met enkele "levereters" uit 1432 en de systematische re
pressie in het kader van de Gentse opstand tegen Filips de Goede (in 
1452-53) na, dient benadrukt te worden dat een relatief kleine groep lang
durig en straffeloos een financiële politiek wist te voeren die gericht was op 
het schaamteloos verrijken van de eigen groep en het in stand houden van 
de verworven machtspositie. Gezien de schaarste van de Gentse middelen 
werden daarbij enkele ronduit a-sociale accenten gelegd. Dit laat zich vast
stellen zowel bij de manier waarop de stad haar inkomsten vergaarde, als bij 
de wijze waarop ze haar middelen besteedde. 

Aan de kant van de ontvangsten biedt de aanhoudende voorkeur om 
het gros (ca. 3/4de tot 4/5de) van de normale inkomsten aan de hand van 
de in se sociaal onrechtvaardige indirecte belastingen te vergaren, reeds 
een eerste algemene aanduiding in deze zin. Dat de geweldige fmanciële in
spanning die Gent na haar nederlaag te Gavere diende op te brengen on
dermeer door een bijzondere verzwaring van de meeste indirecte belastin
gen gerealizeerd werd, onderstreept deze vaststelling. Een nadere be
schouwing van enkele belaste waren illustreert dit. Bij de wijnen worden de 
goedkopere (en dus populairdere) variëteiten zwaarder belast dan de dure 

719 "Omme mijn ghenadeghe prince ende vrouwe gheinformeert te zijne van 
den grooten wille, onrechte ende overdade, dan af dat ghehuuseert hebben die 
ghene die gheregiert hebben de stede van Ghendt binnen XV oft XVI jare haer
waerts" : V. FRIS, Dagboek van Gent, dl. 1, p. 285, e.v. 

720 RAG, fonds Gent, nr. 5, fO 47 v0
• Het heet daar 

"Die eene stat wille wel regieren 
dese pointen moet hij antieren : 
(. .. ) 
ghemeene oerboer aenscauwen 
( ... ) 
ende tghemeene goed nauwe hoeden 
ende keerent ter meester baten". 
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voor luxeconsumptie bestemde soorten. Het tot Gavere kennelijk omwille 
van het politieke tegengewicht van kleine neringen en weverij licht belaste 
bier, wordt nadien bijzonder sterk belast. Een derde traditioneel belangrijke 
assize die op een amper substitueerbaar consumptiegoed betrekking heeft, 
de graanassize, ondergaat een analoge behandeling. De aanslag op brand
stoffen wordt na Gavere verdubbeld. Dit geheel van maatregelen heeft be
trekking op uitgaven voor vrij essentiële aspecten van het dagelijks leven : 
voeding, drank en verwarming. De na Gavere opgelegde verzwaring van de 
fiscale heffingen uitgerekend op invoer en verbruik van deze goederen, 
moet ernstige sociale gevolgen gehad hebben. De klachten over ontvol
king, die in de aanhef van vorstelijke octrooien voor jaarmarkten opduiken, 
zijn dan ook Ietterlijk te interpreteren. Ongetwijfeld was de financiële druk 
op de zwaar beboete stad zo zwaar dat het onmogelijk was om niet over te 
gaan ·tot een maximaal opdrijven van de fiscale druk. Toch kan men zich 
bezwaarlijk van de indruk ontdoen dat de vertegenwoordigers uit enkele 
oude patricische geslachten, die na Gavere opnieuw in de van hun politieke 
dosering ontdane schepenbanken opduiken, enkele accenten hebben ge
legd die als een uiting van groepsegoïsme te beschouwen zijn. De niet ge
realizeerde maar niettemin voorgenomen asociale heffing op het huisperso
neel is in dit verband onthullend. 

Tussentijdse manipulaties van indirecte belastingen in de aan Gavere 
voorafgaande periode bevestigen de greep van de drie leden van de stad 
op het financiële beleid. Ze hebben daarenboven bij voorkeur betrekking 
op financieel minder zwaarwegende assizen. Het effect voor het geheel van 
de stadsfinanciën daalt daardoor gevoelig. Een en andere laat toe achter de 
ingreep een door de beleidsmakers nagestreefd psychologisch effect op de 
massa van belastingbetalers te veronderstellen. Dit lijkt ons het geval te zijn 
geweest met de dalende inkomsten uit de assize op de poorten in de loop 
van de jaren '20, die door sociale conflicten in de textielsector gekenmerkt 
werden. Vermits hiertoe eveneens de heffmg op de wolimport behoorde, is 
een recuperatie door de drapiers van hun door looneisen opgevoerde pro
ductieonkosten plausibel. Naast een halvering van de totale fiscale druk 
op wijn, die evenwel slechts gedurende één jaar aanhield, resulteerde de 
revolte van 1432 uiteindelijk slechts in een aanpassing van de heffmg op de 
verkoop van vlees en vis. Ook hier overheerst de indruk dat niet zozeer 
een reëel fmancieel effect, dan wel een paaien van sociale onvrede werd 
nagestreefd. Wanneer enkele jaren nadien, in 1436, een uitzonderlijke per
soonlijke heffing ten bate van de stad wordt georganiseerd, groeit dit uit tot 
een manifestatie van de cohesie van het stelsel der drie leden na de crisis 
van 1432. 

Onderlinge financiële engagementen tussen belangrijke vertegenwoor
digers van de elite der drie leden waren het bindcement voor het regime. 
De ontvangers traden net als de leveranciers als kredietverschaffers aan de 
stad op, wat gezien het politieke gewicht van deze ontvangers verstrek
kende gevolgen had die het louter financiële terrein overstegen. Ze kwa
men het duidelijkst aan het licht n.a.v. de collusie tussen lakenleveranciers 
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door leden van het lid van de weverij en ontvangers. De financiële en poli
tieke elite van de stad was door een netwerk van financiële verplichtingen 
en medeweten (indien al niet medeplichtigheid) onderling geliëerd. Het 
komt ons voor dat ook deze bindingen van fundamenteel belang zijn bij het 
verklaren van de opmerkelijke pacificerende invloed die van de drie leden 
is uitgegaan en van het ogenschijnlijk gemak waarmee het systeem grosso 
modo zowat een kleine eeuw is blijven functioneren. 

Toch zou het al te eenzijdig zijn om de drie leden te beladen met alle 
schuld voor de oplopende deficieten en het a- sociaal karakter van de 
meeste fiscale ingrepen. Gezien ook de administratieve en fiscale traditie 
moet beklemtoond worden dat er ten eerste weinig alternatieven voor de 
assizen waren en ten tweede dat de andere traditionele inkomstenbronnen 
van de stad of te onregelmatig (de inkomsten uit de openbare macht van 
de magistraat), of te onbeduidend waren (de inkomsten uit het stedelijk 
domein) om reële invloed uit te oefenen op de totale te besteden stede
lijke middelen. 

Bovenal echter werd de actieruimte van de Gentse beleidsmensen in
geperkt door het optreden van die ene, decisieve factor waarop hun greep 
slechts indirect en zwak kon zijn : de heffingen die de centrale staat op de 
stadsfinanciën uitvoerde. 

De analyse van de stedelijke uitgaven bevestigde dat deze heffingen 
ten voordele van de vorst de verstorende factor waren in het precaire 
evenwicht dat de drie leden min of meer wisten te handhaven. Tot aan 
Gavere was de elite der drie leden er immers in geslaagd een voor haar ei
gen kring bijzonder voordelige besteding van de stedelijke middelen te 
realizeren. Dit bleek o .m. uit de hogere tarieven voor de wedden en 
ambtskledij die op stadskosten verkregen werden, uit het quasi monopolie 
op verplaatsingsvergoedingen, uit het leeuweaandeel in de door de stad 
uitgedeelde prosenten en uit de vergoedingen en kledij die n.a.v. de door 
de stad georganiseerde feesten en processies onder de machtsdragers uit
gedeeld werden. Op het specifieke terrein van de openbare werken valt dan 
weer een erg analoge concentratie van begunstiging van een alweer be
perkt milieu, ditmaal van de elite van de betrokken ambachten, waar te 
nemen. 

Na Gavere kwam een grondige kentering in dit bestedingspatroon. In 
dit licht kan de beboeting na Gavere en de structurele mutaties die deze in 
het Gentse financiewezen teweegbracht, beschouwd worden als een logisch 
uitvloeisel van de ca. 1440 ingezette vorstelijke politiek. Eens Filips de 
Goede te Atrecht . de verhouding met de Franse kroon genormaliseerd had 
(1435) en de integratie van Brabant (sinds 1430) en van Holland-Zeeland 
(1433) als gevorderd kon worden beschouwd, spitste de aandacht van de 
Bourgondische staat zich weer toe op het staatsvormingsproces. Centraal 
stond daarin het uitschakelen van haarden van particularisme in de 
Nederlanden. Dat een confrontatie met Gent zo goed als onvermijdelijk was, 
ligt voor de hand. Niet zozeer omdat de financiële aspecten van de inzet 
voor de centrale staat cruciaal waren, de inkomsten uit de beboeting na 
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Gavere dienden in de eerste plaats om de indrukwekkende kost van de 
Gentse oorlog te ·compenseren. Echter vooral de afgeleide voordelen die 
uit het uitschakelen van het Gentse particularisme konden voortspruiten, 
rechtvaardigden voor de top van de Bourgondische staat de mobilisatie van 
zowat alle hulpmiddelen. Met name het besef dat een uitschakelen · van Gent 
bijna automatisch in een coulante houding van de rest van het graafschap bij 
onderhandelingen over beden kon resulteren. Het is niet toevallig dat Filips 
de Goede in 1447 zijn ambitie om een vast recht op de stedelijke inkom
sten uit indirecte belastingen (de zoutgabelle) te verwerven eerst aan de 
Gentse collatie heeft voorgelegd. 

De sinds ca. 1440 door de centrale overheid nagestreefde hechtere 
greep op de stadsfinanciën was vanaf 1445 uitgemond in een financiële 
druk van ± 25 %. Het inzicht, dat toegeven aan het nieuwe vorstelijk ver
langen structurele repercussies op het functioneren van de stad zou hebben 
gehad, heeft mee de stug afwijzende Gentse houding ingegeven. De op
merkelijke terugloop van de bestuurlijke uitgaven, die na Gavere ronduit 
spectaculair wordt, zet namelijk reeds gelijktijdig met het opvoeren van de 
vorstelijke heffingen ca. 1440 in. In de praktijk realizeert de Bourgondische 
staat aldus traag maar kennelijk onafwendbaar de aspiratie om een vast 
recht op de Vlaamse stedelijke inkomsten te verwerven. Reeds bij de aan
vang van de Bourgondische machtsovername in Vlaanderen was dit door de 
financiële technocraten van Filips de Stoute als politiek-financiële beleids
optie aangegeven. Dat na Gavere de gewraakte zoutgabelle niet gereali
zeerd wordt, hoeft niet te verbazen. De cueillotes en vooral de massale 
verkoop van renten ten voordele van de vorstelijke schatkist, waartoe Gent 
voor het eerst in de Bourgondische periode verplicht werd, volstonden 
ruimschoots om de Gentse stadsfinanciën voortaan in een financiële kring
loop te dwingen met de vorstelijke schatkist als eindbestemming. Nog in 
1461 geeft de stad ongeveer de helft van wat zij jaarlijks ontvangt uit aan 
de aflossing van de door deze renteverkoop in het leven geroepen schul
denlast. Dit gebeurt ten koste van de eigen bestuurlijke uitgaven die na 
Gavere op de helft terugvallen. · 

De drie leden zijn niet alleen politiek door de vrede van Gavere uitge
schakeld, ze zijn ook onbetaalbaar geworden. De sterke daling die de ver
goedingen voor het politieke personeel na Gavere kenmerkt, getuigt hier 
ten volle van. Of dit evenwel betekent dat een minder door groepsegoïsme 
gekenmerkt financieel beleid te Gent gerealizeerd werd, mag betwijfeld 
worden. Het systematisch afkalven van de hoge vergoedingen voor het po
litiek personeel, impliceert immers een recrutering op een beduidend 
smallere sociaal-economische basis. De nieuwe machthebbers, waartoe meer 
vertegenwoordigers uit de poorterijfamilies behoorden dan voordien, voer
den in dit verband een meer dan onthullende fiscale politiek. Voor de ge
middelde Gentse belastingbetaler heeft de vorstelijke overwinning geen 
soelaas gebracht. Integendeel. Het verwondert dan ook nauwelijks dat in 
het kader van de onlusten die in 1468 uitbraken, de massa haar woede met 
de gang van zaken te Gent koelde op de voor het innen van de na Gavere 

210 



ingestelde cueillotes opgetrokken gebouwen. Het verdrag van Gavere is 
niet alleen een belangrijke faze in de afbouw van het stedelijk particularisme 
en in de uitbouw van de centrale staat op politiek en juridisch vlak, het 
vormt ook voor de financiële autonomie van de grootste stad in de 
Bourgondische staat een belangrijk keerpunt. 

Dit was ook voor de tijdgenoten duidelijk. De expliciete verwijzing naar 
de beboeting na Gavere bij de in de vrede van Cadzand (1492) voorziene 
analoge bestraffing, eindpunt van de volgende langdurige confrontatie tus
sen stedelijk particularisme en de centrale staat, is in dit verband erg onthul
lend. 
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SUMMARY : MONEY AND POWER. THE GHENT FINANCES AND 
THE BURGUNDIAN STATE-MAKING PROCESS (1384-1453). 

Traditional studies on late medieval urban finances, such as Espinas' on 
Douai or Van Werveke's on Ghent, focused mainly on the origins and com
position of the cit)''s fmances. In the preceding book the emphasis lay on a 
quantitative analysis of the revenues and expenses of the city of Ghent du
ring that decisive period in which the Burgundian state took shape. In 
1384/85 the duke of Burgundy, Philip the Bold, managed to gain control 
over his wife's heritage, Flanders, by elaborating a modus vivendi with the 
biggest city in the county : Ghent, engaged at that moment in open war
fare against Count Louis de Male. Philip promised, committing his succes
sors as well, to respect Ghent's privileges. In 1453 the tide turned entirely. 
In that year the city's forces were crushed by those of the then duke, 
Philip the Good. In between those two dates the balance of power 
between city and prince shifted profoundly. This processof change can be 
best followed by tracing the way the city gradually lost parts of its fmancial 
autonomy to the central govemment. 

Opinions on the Burgundian state-making process have lately undergone 
important alterations. For many years, the scene was dominated by the vi
sion of Henri Pirenne, for whom the centralization enforced by the dukes of 
Burgundy upon the often reluctant cities of the Netherlands fulfllled an 
unconscious urge to unity. For "l'historien beige" the Burgundian state
making prefigured the unity of his beloved 19th century Belgium. 

The study of the role of representative organizations in Flanders (by 
Prevenier and Blockmans) and in Brabant (by Uyttebrouck) considerably al
tered this vision. Emphasis shifted to those who made possible, through 
their fiscal contributions, this whole process of state-making and centraliza
tion. History (seen) from below, as Charles Tilly called it. 

More recently still, the study of alternative state organizations has become 
very important and is currently of very great interest indeed. In this con
text the study of other forms of govemment, alternatives to that of the 
centralized monarchkal state deserves our full attention. In recent years 
the French CNRS has organized several important meetings in which these 
problems were at the heart of the discussion. The colloquia of Fontevraud 
(1984) and of Bielefeld (1985), respectively on ftSCality and on the role of 
urban elites in the state-making process (published in Paris in 1987 and 
1988 by J.-Ph. Genet) must be mentioned in this context. When we analy
sed the bonds between the finances of the city of Ghent and of the 
Burgundian state up to ca. 1460 (in order to incorporate the important fi
nancial and fiscal effects of the defeat of 1453) we did so in the perspective 
of these new visions of the state-making process. The choice of the city of 
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Ghent was not without reason. Ghent was not only the biggest city in the 
dukes' territories but the embodiment of urban particularism and resistance 
to centralization. A prosopographical approach, together with the global 
quantitavive analysis, was the foundation of our study. In order to be able 
to assess the role of the urban elite in handling and spending the urban re
venues, a thorough analysis of this elite, as represented by the so-called 
"three members" (bourgeoisie, small guilds and drapery) was necessary. 
This twin study will be publisbed elsewhere (see M. Boone, Gent en de 
Bourgondische hertogen, ca. 1384 - ca. 1453, een sociaal-politieke studie 
van een staatsvormingsproces, presented to the Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, klasse der 
Letteren). Here we get down to dollars and cents. 

The reality which emerges from our analysis of Ghent's urban finances du
ring the Burgundian period until after the Peace of Gavere differs radically 
in many respects from the idealized image put forward by a late 14th cen
tury poem of Ghentish origin and moralizing tenor. Namely, the assump
tion that the first consideration of the Ghentish rulers in determining their 
financial policy was the welfare of their subjects is most seriously called into 
question. With the exceptions of the retaliation against a few "liver-eaters" 
in 1432 and the systematic repression within the framewerk of the Ghentish 
revolt against Philip the Good (in 1452-53), it must be stressed that a relati
vely small group was able to implement over a long period a financial policy 
directed towards the shameless enrichment of its own memhers and the 
proteetion of its position of power. Taking into account the limited 
Ghentish resources, several of their measures were out and out antisocial. 
This can be seen in the manoer in which the city's revenues were collected 
as well as in the ways in which they were employed. 

With respect to revenues, the general preferenee for collecting the larger 
part (ca. 3/4 to 4/5) of the city's iocome via an tn se socially unjust system 
of indirect taxes provides us with a first and general pointer in this direction. 
The fact that the enormous financial effort required of Ghent after the de
feat at Gavere, was realized by, among other measures, a tremenclous in
crease in most of the indirect taxes, serves to underline this observation. A 
closer examination of some of the wares which were taxed further illustrates 
this. With respect to wine the cheaper (and more "popular") varieties were 
more heavily taxed than the more expensive luxury sorts. Beer, which 
until Gavere and apparently due to the opposing politica! influence of the 
smaller guilds and the drapery, was taxed only lightly, came to be very 
heavily taxed afterwards. A third traditionally important assize applied to a 
consumer artiele for which virtually no substitute existed : the grain assize, 
which suffered a like treatment. The tax on firewood was doubled after 
Gavere. On the whole these measures were taken relative to the more es
sential aspects of daily life : food, drink and heating. The increase in the fis
cal levies after Gavere on the importation and consumption of these particu-
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lar goods must have had serious social consequences. The complaints of 
depopulation appearing in the opening lines of princely patents for the an
nual fairs are thus tobetaken quite literally. lt was undouhtedly so that the 
financial pressure on the heavily fined city was so intense that it was im
possihle to avoid tuming the fiscal screw to its maximum. Nevertheless, it 
is difficult to avoid the impression that the representatives from several of 
the old patrician clans, who after Gavere reappear among the city's politica! 
elite, laid several accents which can only be seen as an expression of group 
egoism. The intended, if never implemented, tax on household personnet 
is revelatory in this respect. 

Interim manipulations of indirecttaxesin the period preceding Gavere con
firm the grip of the three memhers of the city on its financial policy. 
Moreover, a preferenee is apparent for imptementing them in conneetion 
with assizes of lesser financial weight. The effect on the whole of the city 
finances therefor declines appreciahly. One thing and another leads to the 
supposition that behind this operation lay the intention on the part of the 
policy makers to produce a certain psychological effect on the body of tax
payers. This appears to us to have been the case with respect to the decli
ning revenues from the assize on the general tax (poorten) in the course of 
the '20's, a period characterized hy social conflicts in the textile industry. 
Considering the fact that this assize also included the tariff on wool imports, 
it is plausihle that the drapers recouped in this manner a portion of the in
crease in their production costs due to wage increases. 

Besides halving the total fiscal pressure on wines, a measure which was only 
in force for one year, the revolt of 1432 achieved only a reduction in the 
tax on the sale of meat and fish. Here, too, the dominant impression is that 
the goal was more the avoidanee of social conflict than the attainment of 
any real financial effect. When some years later, in 1436, an emergency 
personal tax was levied in support of the city, this developed into a mani
festation of the cohesion of the system of the three memhers after the 
crisis of 1432. 

Mutual fmancial obligation between the more important representatives of 
the elite of the three memhers formed the mortar for the regime. The re
ceivers acted, as did the suppliers, as creditars to the city, which, in view of 
the politica! importance of these receivers, had consequences reaching 
beyond the purely financial. This is most clearly shown in the collusion of 
the cloth suppliers through memhers of the drapers' memher with the city's 
receivers. The city's fmancial and politica! elite was linked to each other by 
a networkof fmancial ohligations and awareness (if not outright complicity). 
It occurs to us that these links were also of fundamental importance in ex
plaining the remarkahly pacifying influence radiated hy the three members, 
as well as the apparent ease with which the system remained grosso modo 
in power for nearly a century. 
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It would, however, be far too one-sided to lay all the blame for the cumula
tive deficit and the asodal nature of most of the financial operations on the 
three members. In view of the administrative and fiscal tradition it should 
be stressed that in the first place there existed few alternatives to the assi
zes, and in the secend that the city's other traditional sourees of revenue 
were either too irregular (the revenues from the public powers of the ma
gistrates), or too insignificant (the revenues from the urban estates) to 
exercise any real influence on the total of the city's available resources. 
Above all the options of the Ghentish policy-makers were limited by the 

actions of the one decisive factor over which they could exercise only indi
rect and weak control : the levies imposed on the city finances by the cen
tral state. 

An analysis of the urban expenditures confirmed that these levies on the 
part of the prince were the disturbing factor in the precarious balance which 
the three memhers were more or less able to maintain. Until Gavere the 
elite of the three memhers had succeeded in attaining an employment of 
the city's means which was extremely favorable to their little circle. This 
appears among other things from the higher tariffs for the salaries and offi
cial dress which were obtained at the city's expence, from the lions share 
which they had in the gifts (presenten) distributed by the city and from the 
remuneration and dothing allowance which were distributed amongst the 
city dignitaries on the occasion of feasts and processions organized by the 
city. Specifically with respect to Public Works an analogous concentration of 
favors for an eq~ally limited milieu, this time the elite of those crafts 
involved, can be observed. 

After Gavere there was a profound change in this pattem of expenditure. 
In this light the fines after Gavere, and the structural mutation which these 
brought about in the Ghentish financial world, can be considered a logkal re
sult of the policy instituted by the prince ca. 1440. Once Philip the Good 
had normalized the relations with the French crown in Arras (1435), and the 
integration of Brabant (since 1430) and of Holland- Zeeland (1433) could be 
considered well-advanced, the attention of the Burgundian state was once 
more riveted to the state- forming process. Central to this was the elimina
tion of those hotbeds of particularism in the Netherlands. It is obvious that 
a confrontation with Ghent was virtually inevitable. Not so much because 
the financial aspects at stake were crudal for the central state, the revenues 
from the fines after Gavere served in the first place as compensation for 
the impressive expence of the war with Ghent. lt was more the advantage 
which could be derived from the elimination of Ghentish particularism which 
justified the mobilization of all available resources to the top of the 
Burgundian state. Namely the realization that the elimination of Ghent 
would almest automatically result in an accomodating attitude on the part of 
the rest of the county respecting negotiations for further levies. It was no 
coincidence that Philip the Good first disclosed his ambition to obtain a 
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fixed portion of the urban revenues from indirect taxes (the salt tax) to 
Ghent. 

The tighter grip on the city finances which had been the goal of the central 
geverrunent since ca. 1440, had resulted from 1445 on in a financial pres
sure of ± 25%. The perception that any concession in favor of the prince's 
new desire would have structural repercussions on the city's inner workings 
was a factor in Ghent's stubbornly recalcitrant attitude. The remarkable re
duction in the administrative expenditures, which was outright spectacular 
after Gavere, had already begun at the time of the increase in the prince's 
impositions, ca. 1440. In practice the Burgundian state thus realized slowly, 
but with apparent inevitability, its aspiration for the right to a fiXed share of 
Flemish urban revenues. This had already been suggested as a politica! 
option by Philip the Bold's financial technocrats the moment the 
Burgundians came to power in Flanders. The fact that the intended salt tax 
was not achieved after Gavere is not to be wondered at. The cueillotes and 
above all the large-scale sale of rents in favor of the prince's treasury which 
Ghent found itself obliged to for the first time in the Burgundian period, 
were quite suftkient to force the city's finances into a vicieus fmancial circle 
leading straight to the prince's treasury. As late as 1461 the city was still 
spending roughly half of its annual income on repayment of the debts in
curred through this sale of rents. This happened at the expence of its own 
administrative expenditures, which were halved after Gavere. 

The three memhers were thus not only politically eliminated after Gavere, 
they had also become prohibitively expensive. The considerable drop in 
the salaries of politica! persennel typical of the situation after Gavere bears 
witness to the full extent of this change. Whether this in turn led to a 
Ghentish financial policy less determined by group egoism is however 
doubtful. The systematic erosion of the politica! persennel's high salaries 
implied reeruitment from a considerably narrower social-economic base. 
The new rulers, now counting among them more representatives from the 
bourgeoisie-families than had previously been the case, pursued a more 
than revelatory fiscal policy. The prince's victory brought no relief to the 
average Ghentish taxpayer. On the contrary. It is scarcely surprising that, 
during the riots which broke out in 1468, the mob vented its fury over the 
course of events in Ghent on the buildings erected for the colleetien of the 
cueillotes imposed after Gavere. The treaty of Gavere is not only an impor
tant phase in the undermining of urban particularism and in shoring up the 
central state on a politica! and juridical level, it also proved an important 
turning point for the financial autonomy of the greatest city in the 
Burgundian State. 

This was equally clear in the eyes of contemporaries. The explicit reference 
to the fines imposed after Gavere in the Peace of Cadzand (1492), wherein 
analogous penalties were foreseen and which formed the next stage in the 
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longlived confrontation between urban particularism and the central state, is 
most revealing in this context. 
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BRONNEN 

A. Onuitgegeven 

BRUSSEL 
ALGEMEEN BUKSARCHIEF (A.R.A.) 

Fonds Rekenkamers : acquits de Ulle 
INV : handschriftelijke inventaris ter plekke, nr. 511, s.d. 
Carton en portefeuille 401 : bewijsstukken bij de rekeningen van de 
spijker van Gent, 1387-1453. 
Carton en portefeuille 2056 : bewijsstukken bij de rekeningen van de 
baljuw van Gent, 14de-15de eeuw. 

Fonds Rekenkamers : registers 
INV : L.P. GACHARD, A. PINCHART en H. NEUS, Inventaire des 
arcbives de la cbambre des comptes (volumes), Brussel, 1837- 1931, 6 
delen. 
2703 : rekening van achterstallen aan de hertog van Bourgondië 1389 
2704 en 2705 : rekeningen van de algemeen ontvanger van Vlaanderen 
en Artesië, 1413/14 en 1444 
14106-14116 : rekeningen van de baljuws van Gent, 1385-1455 
18253 : rekening van de boete na de slag van Gavere, 1453 
21787-21826 : rekeningen van de raad van Vlaanderen, 1405- 1459. 
27421-27422 : rekeningen van herstellingen aan de hertogelijke resi
denties te Gent, 1422-1429 en 1441-1446. 
34861-34863 : stadsrekeningen Gent, 1411-12, 1415-16, 1424-26. 

Fonds Rekenkamers : ro.lrekeoingen 
INV : H. NEUS, Cbambres des comptes de Flandre et de Brabant. 
Inventaire des comptes en rouleaux, Brussel, 1914. 
266 : redeninge 1296. 

Fonds Trésor de Flandre (oorkonden van Vlaanderen), 2de reeks 
INV : handschriftelijke inventaris ter plekke, 2de sectie, nr. 134bis - B 
en nr. 135/1. 
Charters ad datum 1417. 

KONINKUJKE BffiUOTHEEK ALBERT I {K.B.) 

CAT :]. VAN DEN GHEYN, Catalogue des manuscrits de la bibliotbèque 
royale de Belgique, t. IX, bistoire de Belgique : Flandre, 
Brussel, 1909. 
Handschriften : 16700-16761 ; 18164. 
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GENT 

ARCHIEF VAN HET BEGUNHOF ONZE-LIEVE-VROUW-TER ROOIE, 
GENT (A.B. T.H.) 

INV : geen volwaardige inventaris voorhanden, men behelpe zich met M. 
DE MEULEMEESTER, Les archives du petit béguinage de Gand, in : 
Arcbtves et bibltotbèques de Belgique, 2, 1924, pp. 86-87. 

Oorkonden ad datum: dozen 4-7 (1370-1499). 

ARCIDEF VAN DE BUJ.OKE-ABDV (Sint-Denijs-Westrem, hospitaal Maria
Middelan5) (A.B.G.) 

doos K : nrs. 1-32. 
doos L : nrs. 1-35. · 

R(JKSARCBIEF GENT (R.A.G.) 

Fonds BJsdom~int-Baafs 
INV : handschriftelijke inventaris ter plekke, nr. 20 

fonds in refonte 
Reeks E (archief van het Sint-ElizabethbegijnhoO 
Oorkonden : ad datum 

Fonds KartubJers, Gent 
INV : handschriftelijke inventaris ter plekke, nr. 51 
15 : oorkonde 18.11.1457 : (betaling van het grutegeld). 

Fonds Raad van Vlaanderen 
INV : J. BUNTINX, Inventaris van bet arcbief van de Raad van 
Vlaanderen, Brussel, 1964-1979, 9 dln. 
7351 : wettelijke recorden, ordonnanties en sententies 1422-1575 

Fonds van de Sint-Mk:biekkerk te Gent 
INV : G. MARECHAL, Sint-Michiels te Gent, in : Arcbieven van Oost
vlaamse kerkfabrieken (oud regiem), deel 111, Brussel, 1976, pp. 66-
150. 
Oorkonden : ad datum 

Fonds van het Sint-Veerlekapittel te Gent 
INV : handschriftelijke inventarissen ter plekke, nrs. 21 en 21 bis. 
162 : akten en resoluties van het kapittel 
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STADSARCHIEF GENT (S.A..G.) 

INV : J. DECAVELE en J. VANNIEUWENHUYSE, Stadsarcbief van Gent. 
Arcbiefgids deel I: oud archief, Gent, 1983. 

Reeks 93 : de "zevenenveertig registers", stadscartularia, 10de-18de 
eeuw 
C ("gheluwen bouck alias rooden boeck"). 

Reeks 93bis: kleine cartularia, 12de-16de eeuw 
1 ("Witteboek") ; 5 ("Transport van Vlaenderen"). 

Reeks 94 : stadscharters, 1070-1832 
INV : P. VAN DUYSE en E. DE BUSSCHER, Inventatre analyttque des 

cbartes et documents appartenant aux arcbives de la ville de 
Gand, 1070-1792, Gent, 1867. 

554-556, 581, 592, 594-596, 617-620, 621, 639-641, 654 

Reeks 108: 
Reeks 128: 
Reeks 152: 

Reeks 156: 

2 
1 
5 
6 
7 
1 

voorgeboden, 1402-1436. 
gebuurte Ketelpoort, 1473-1549. 
erfelijk rentenboek, 1385 
erfelijk rentenboek, 1418 
erfelijk rentenboek, 1442 
register der wijsdommen van de dekens, 14de 
eeuw-1583. 

Reeks 157 : 4 rekeningen en bewijsstukken, vleeshouwersam-
bacht,1471-1796. 

Reeks 177: 1 cartularium metselaars en timmerlui, 1420-1791 
Reeks 180: 2 ordonnanties vrije schippers, 15de-16de eeuw 
niet genummerde reeks vrije schippers 
1 en 2 :reglementen en octrooien, 1436-1761. 

Reeks 192: 1 

Reeks 301 : 7 - 43 

Reeks 330 : 7 - 27 

Reeks 400: 10-19 
Reeks 402bis : 1 
Reeks 405bis : 1 

2 

5 

Reeks 406 : 1 - 3 

cartularium huidevetters, 1350-1609 

jaarregisters van de schepenen van de keure, 
1379-1455. 
registers van de schepenen van gedele of der 
staten van goed, 1380-1455. 

stadsrekeningen 1392-1461. 
uitgavenboek stadstresorier, 1464-1465. 
register van los- en lijfrenten door de stad 
verkocht, 1453-1475 
renten verkocht aan inwoners van Doornik 
levensattesten tot het ontvangen van renten 
15de-16de eeuw 
handboeken van de renten, 1450-1459. 
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Reeks 42Sbis : 1 
Reeks 440: 1 

2 
Reeks 457: 1 
Reeks 529: 1 

8 

ontvangsten graanaccijnzen, 1494-1495. 
rolrekening erfelijke landcijns, 1396. 
register erfelijke landcijns, 1457-1458. 
pond- en stukgeld, 1467-1468. 
cartularium van de Lieve, 1251-1386 
voorgebeden, ordonnanties en diverse losse 
stukken m.b.t. de Lieve, 1251-1790. 

Reeks UV :52- 122 oorkonden en losse stukken wollewevers kapel 
en -godshuis 

Reeks LXXV:84-146 : oorkonden Bijlokehospitaal, 1379-1455 

UNIVERSITErrSBffiUOTIIEEK GENT (U.B.G.) 

CAT : A. DEROLEZ, Beknopte inventaris van de middeleeuwse 
bandschriften in de universiteitsbibliotheek te Gent verworven sinds 1852, 
Gent, 1971 en IDEM, Inventaris van de bandschriften in de 
universtteitsbibltotbeek te Gent, Gent, 1977. 
Handschriften : 571-573, G 6049 

RUSEL (LILLE) 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD (A..D.N.) 
SérleB 
INV : M. BRUCHET en E. LANCIEN, Inventaire sommaire Arcbives 

Départementales du Nord, Sérle B, Table du Tome I, Lille, 1931. M. 
BRUCHET, Répertoire numérlque. Arcbives Départementales du 
Nord, Sérle B, Cbambre des Comptes de Ltlle, Lille, 1921, 2 dln. C. 
DEHAISNES, J. FINOT en A. DESPLANQUE, Inventaire sommaire 
des arcbives départementales du Nord. Arcbives ctviles, Sérle B, IJ, 
Lille, 1872 (Desplanque), III-IV, Lille, 1877 - 1881 (Dehaisnes), V
VI- VII- VIII, Lille, 1885-1895 (Finot). Aan te vullen met 
handschriftelijke inventaris nr. 18 : E. LANCIEN, Cbambre des 
comptes de Lille. Registres de l'audtence, B 1681 à1743, 2 dln. 

1596-1608 : 1ste tot 13de registre des chartes (1142-1484). 
4071 - 4077, 4079-4081, 4082, 4084-4086, 4088-4091, 4092-4099, 4101-
4104 : rekeningen van de algemene ontvanger van Vlaanderen en Artesië, 
1381-1458. 
4108 : rekening van de boete door Gent na de slag van Gavere betaald, 

1453. 
17626, 17638-17641 : niettres reçues et dépêchées", eind 14de eeuw -
1455. 
20185: genealogische stukken (1409-1664). 
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B. Uitgegeven 

CHASTELLAIN (G.), Cbro.ntque, 1419-1458, [ed. KERVIJN DE LETTEN
HOVE], Brussel, 1863-1864, 3 dln. 

DIXMUDE Qan VAN), Dtts de Cronike ende genealogie vanden prinsen 
ende graven van den Foreeste van Buc, dat beet Vlaenderlant, [ed. J.-J. 
LAMBIN], Ieper, 1839. 

DIXMUDE (Olivier VAN), Merkwaerdtge gebeurtenissen vooral in Vlaenderen 
en Brabant van 1377 tot 1443, [ed. J.-J. LAMBIN], Ieper, 1835. 

FROISSART Q.), Cbrontques, [ed. KERVIJN DE LETTENHOVE], Brussel, 
1867-77, 26 dln. 

Kronijk van Vlaenderen, van 580 tot 1467, [ed. e.P. SERRURE en Ph. 
BLOMMAERT], Gent, 1839-1840, 2 dln. [Maetscbappij der Vlaamscbe 
btbltopbtelen nr. 3]. 

Memorieboek der stadt Gbendt van 't jaer 1301 tot 1793, [ed. P.C. VAN 
DER MEERSCH], Gent, 1852, deel 1 [Maatschappij der Vlaamscbe 
bibltofzelen, 2e reeks, nr.15]. 

b. niet-vcrbaJeode bronoen 

BARTIER Q.) en NIEUWENHUYSEN (A. VAN), Ordonnances de Philippe Ie 
Hardt, de Marguerlte de Male et de Jean sans Peur, 1381-1419, t. I: 
ordonnances de Philippe Ie Hardt et de Marguerite de Male du 16 octobre 
1381 au 31 décembre 1393, Brussel, 1965, [K.C.O. W. V.B. Verzameltng van 
de Verordeningen der Nederlanden, 1ste reeks, 1381-15061. 

BLOCKMANS (W.P .) en STRUBBE (E.I.), Privilegie voor het graafschap 
Vlaanderen, 11 februari 1477, in : W.P. BLOCKMANS (red.), 1477. Het 
algemene en de gewestelijke privtlegtl1n van Maria van Bourgondtl1 voor de 
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BULAGEN I EN 11 

ZIE MICROFICHE 



Bijlage 1 : tabellen, lijst der tabellen 
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Tabel12: 

gewicht en inertie van de Gentse inkomsten en 
uitgaven (factoranalyse) 

gewicht en inertie van de Gentse uitgaven 
(factoranalyse) 

gewicht en inertie van de Gentse inkomsten 
(factoranalyse) 

factoranalyse van de Gentse stadsfinanciën: 
algemene analyse (uitgaven en inkomsten samen) : 
factor 1 en 2 

Canonicale correlaties tussen inkomsten en 
uitgaven van de stad Gent, 1400-1461 
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Door Gent te betalen bijdragen in de beden van 
het graafschap Vlaanderen onder Filips de Stoute 
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Door Gent betaalde bijdragen in beden 1400-1461 
(in d. gr. Vl.) % aandeel in de totale ontvangsten 
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Bijlage 3 Stedelijke ontvangers, 1380-1381, 1386-87, 1406-07 tot 
1456-57. 

Nota vooraf : in de navolgende bijlage werden alle nominatiro gekende 
ontvangers van de stad opgenomen, voor de boekjaren 1380- 81 werd hun 
naam bij de aanhef van de rekening na deze van de eerste twee schepenen 
van de keure vermeld (cf. J. VUYLSTEKE, Rekeningen der stad 
Gent .... Philips van Artevelde, Gent, 1893, pp. 167 en 353). Een gewoonte die 
nadien verdween en pas met ingang van 1407-08 opnieuw opgenomen werd, 
de ontvangers van het voorafgaande jaar kennen we dank zij een toevallige 
vermelding in een verkoopakte van 22 mei 1407 (cf. Ch.-1. DIERICX, 
Mémoires, t. I, p. 303, n. 1). Aparte bronverwijzingen voor de jaren 1406-
1457 treft men hierna niet aan : de ontvangers worden immers op de 
gemakkelijkst terug te vinden plaats in de stadsrekening (de aanhef) 
vermeld, cf. SAG, reeks 400, nrs. 11-18 (passim). Na de naam (in alfabetische 
volgorde) volgen : 

de sigel 0 indien de betrokkene enkel als ontvanger, OB wanneer hij 
daarenboven als ontvanger-boekhouder bekend staat (dit laatste kan 
slechts met ingang van het boekjaar 1433-34 het geval zijn). 
de jaartallen waarop het betrokken ambt (0 of OB) betrekking heeft, 
enkel de laatste twee cijfers werden weerhouden : 80 en 86 staan voor 
1380-81 en 1386-87 : 06 tot en met 56 voor 1406 tot en met 1456-57. 
Hiermee worden schepenjaren aangegeven, 06 betekent derhalve de 
periode gaande van 15 augustus 1406 tot en met 14 augustus 1407. 
een sigel voor het lid van de stad waartoe de betrokken ontvanger be
hoort : P : poorterij i N : kleine neringen i W : weverij. 
een aanduiding dat de betrokken ontvanger volgende politieke manda
ten (ambten) heeft waargenomen : 
DN overdeken van de kleine neringen 
DW overdeken van de weverij 
HK herenkiezer 
SGN schepen van gedele voor de neringen 
SGP schepen vangedele voor de poorterij 
SGW schepen van gedele voor de weverij 
SK stedekiezer 
SKN schepen van de· keure voor de neringen 
SKP schepen van de keure voor de poorterij 
SKW schepen van de keure voor de weverij 
Niet gevolgd door een cijfer duiden deze sigels aan dat bedoeld man
daat/ ambt slechts 1 X werd waargenomen, een cijfer tussen haàkjes na 
de sigels duidt het aantal waargenomen functies aan. De jaartallen na 
deze sigels duiden de uiterste termini aan van het eerste en laatste 
waargenomen politieke mandaat. 
De vermelding P vestigt de aandacht op het feit dat de ontvanger in 
kwestie eveneens als pachter van een der indirecte belastingen of van 
een onderdeel van het stedelijk domein is opgetreden. De jaartallen na 
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deze sigel duiden opnieuw de uiterste termini aan van het eerste en het 
laatste waargenomen optreden als pachter. Ze impliceren geenszins dat 
de betrokken persoon gedurende alle tussenliggende jaren als dusdanig 
actief was. 
de vermelding L vestigt er op gelijkaardige wijze de aandacht op dat de 
betrokken ontvanger eveneens als leverancier aan de stad kan terugge
vonden worden. 
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NAAM 0/08 LID POLnnEKE LOOPBAAN PACHTER LEVERANCIER 

AME1RIC, Pieter 0,09 w SKW(6),SGW, 1393-1405 101-08 

BELS, Jan De fs. Nicasis OB,52 w SK,SKW(6),SGW, 1439-1467 138 

BELS, Nicasis De 0,26 w DW( 4),HK,SK(2),SKW(7),SGW, 1408-1439 120-30 

BETfE, Gheerolf 0,80 (P) PBO 

BEYS, Pieter OB,39 N DN(3),HK(3),SK(2), P27 
45 SKN(6),SGN,1433-1467 

BOENE, Lieven 0,38 N 136-38 

BOLIAERT, Zegher 0,41 w SK(2),SKW(5),SGW(l), 1432-1455 P40-49 127-55 

BORLUUT, Gheerem 0,16 p HK(2),SKP(8),SGP(5), 1372-1432 P07-17 

BORLUUT, Symon 0,53 p HK(3),SK(2),SKP, 1453-1476 
fs. Symon 

~ 



~ BRUNE, Arend De 0,22 w DW,SK(2),SKW(7), 116-47 
28,33 SGW(2),1421-1450 

BUGGHENHOUT, 0,40 N SK(3),SKN(2),SGN, 
Jan Van 1440-1460 

BUSERE, Willem De 0,06, 20 w SK,SKW( 4),SGW(2), 1413-1428 113-21 

CAE1BERCH, Pieter 0,16 w SK(2),SKW,SGW(2), 1413-1441 

COEMAN, Jan De 0,36 w DW,SK,SKW(7),SGW(2), 1423-1449 122-50 

C01P AERT, Raas 0,29 w SGW(3),1430-37 129 

DAMMAN, Segher O,CY) p SK,SKP(5), 1404-24 P00-17 104-30 

DAMMAN, Symoen 0,52 p 

D~E,Jan Vanden 0,30,39 w SK(2),SKW(5), 1429-1447 P44-46 126-43 

DHOEGHE, Symon 0,55 w SKW 

DUERMEN, Jan Van 0,13 w SK(3),SKW(3),SGW, 1398-1417 P02 108-18 



EEKAERT, Jacop 0,06, N SK(3),SKN(6),SGN(2), 
16,20, 1393-1440 
23,27 

EEKE, Jan Van 0,11 w SKW(4),SGW(2), 1397-1417 P11-12 104-13 

EEKE, Robbrecht Vander 0,15 w SKW(5),SGW(2), 1372-1416 105-16 

EVERWIJN,Jan 0,12 N HK(2),SK(3),SKN(l 0), P04-11 
fs. Roegier 1386-1420 

FORMEUS, Stevin Van 0,43, p HK(2),SKP(2), 
51 1441-1451 
OB,47 

GOETGHEBUER, Gillis 0,50 w 149 

GOETGHEBUER, Jan 0,45, w SK(3),DW(6),SKW(3), 142-49 
48 SGW, 1430-1464 

GOETHALS, Jacob 0,32 N SKN(2),SGN, 1413-1442 P19 

GRAVE, Christoffels De 0,47 w SK,SKW(4),SGW(2), 1430-1449 P31 133-47 

~ 



~ GRAVE, Jan De 0,25, N S~S~(3), 1424-1439 
00 

28,31 

GRUTERE, Oste De 0,37 p SKP, 1453 

HAGIDJN,Jan 0,12 w HK,SKW(2),SGW, 1.398-1414 101-04 

HANE, Jacob 0,19 w DW(3),SK(3),SKW(6) P05-31 106-24 
Vanden (de oude) SGW, 1406-1438 

HANE, Jacob OB,43 w DW(2),SK(2),SKW(3), P19 123-49 
Vanden (de jonge) 1438-1449 

HAUDENHUUS, 0,10 N DN( 4),SK(5), 1398-
Jacob Vanden 14,17 1416 

HERTBUER, Jacob Van 0,49 N SKN,SGN(2),1443-1450 137 

HERTBUER, Pieter 0,09 N SK,DN(2),SKN(5),SGN, 1390-1416 LOB 

HEYDEN, Jan Vander 0,25 w SK(3),SKW(5),SGW, 1409-1428 P15 116-38 

IDJSSCHE, Race Van 0,47 N S~,SGN, 1442-1449 



HOEDEVE1DE, 0,15, p HK(3),SK,DN(2?),SKP(5), 
Claeys Van 17,21 SGP, 1404-1443 

HOERSELEN, 0,17 w SK,SKW(5),SGW(2), P42 132-35 
jacob Vanden 1414-1446 

HUFFE1GHEM, jan Van 0,13 p HK,SKP(5),SGP, 1397-1415 

HURIB10C, Pieter OB,48 N SK(6),DN(6),SKN(4), 1437-1465 

HUUSSE, Jan Van 0,48 p HK(3),SKP(6), 1440-1461 P23 

JAGHERE, 0,31, w SK,SKW(3),SGW, 1426-1448 102-38 
1ievin De 38,42 

LEYNS, Ghelnoot Van OB,37 w SKW(5),SGW(2), 1412-1440 P24-28 104-17 

LEYNS, Jan Van fs. Jan 0,54 w SKW,SGW(2), 1445-1450 143-54 

LIEDEKERKE, 0,12 p HK(3),SKP(8),SGP( 4), P06-13 112 
Stevin Van .î) 1393-1447 

10ESE, jan De 0,53 w P53 147-53 

~ 



N LOKEREN, Jan Van O,Zl w SK,SKW(3), 1420-1426 P13-22 111-27 Vl 
0 

MAECH, Lauwereins De 0,86 w DW(2),SKW(3),SGW, 1379-1397 

MEEREND RE, 0,51 w SK,SKW(2),SGW(6), 128-52 
Robbrecht Van 1431-1466 

MEEREND RE, 0,31 w SK(3),SKW(2),SGW(5), 113-39 
Willem Van 1405-1432 

MEYERAERT, Gillis 0,23 w SK,SKW(4),SGW(7), 1401-1431 

MEYERAERT, Robbrecht 0,21 N SK,SKN(3),SGN, 1419-1433 

MEYERAERT, 0,19, N SK,DN(2),SKN( 4),SGN(2), P20-23 
Zegher 22 1412-32 

MODDE,Cornelis 0,56 ? SK,SKeure, 1455-1459 P54 142-46 

MOERE, Jan Vanden 0,51 p SKP(4),SGP(3), 1449-1474 

MORAEN,Jan 0,37 N SK,SKN(2),SGP(3), 1442-1460 P23 



N 
Vt ...... 

MOUTENEERE, Jacob De 

MUELEN, 
PieterVander 
fs. Boudin 

MUELEN, 
PieterVander 
fs.Jan 

PALE, 1ievin Vander 

PAP AL, Lievin 

PAUWELSJacob 

POELE, Jan Vanden 

POUCSTRATE, Jan 

0,46 

0,06, 
14,20 
22,25 

0,08, 
14 

0,41 

0,11 
3> 

0,38 

0,53 

0,52 

N SGN, 1430 P45-55 140-55 

p SKP(5),SGP, 1416-1435 122(?) 

w SK(3),DW(2),SKW(5), 104-08 
SGW(3), 1389-1413 

N SK(3),SKN(3), 1439-1449 P42 

N SK(2),DW(?),SKN( 4), P07-32 107-13 
SGN(2),1401-1431 

N SKN,SGN(3), 1422-1433 

N SKN(4), 1450-1466 P53 

N 141-47 



N PRATERE, 0,35 w 122-51 Vl 
N 

BoudinDe 44 
OB,40, 
~ 

REBBE, Jan 0,8> w SGW, 1379 

RIJCKE, Pieter De OB,49 w SK(2),DW(3),SKW(6), 147-48 
0,55 SGW, 1429-1462 

RIJKE, Willem De 0,20 w SK(4),DW(3),SKW(7), 1397-1419 101-20 

SAGHERE, Jacob 0,44 N SK,SKN(2),SGN(2), 
De fs. Arent 1433-1461 

SERSANDERS, Jan 0,11, p HK,SKP(6),SGP(2), 
19 1400-1428 

SERSANDERS, Philip OB,35 p SKP(3),SGP, 1437-1448 P29-40 

SERSYMOENS, 0,08, p HK(2),SKP(7),SGP(3), P00-07 
Jan fs. Pieter 10,18 1388-1425 



N 
V\ 
U) 

SERSYMOENS, 
Pieter 

SLEEPSTAF, Jan 

SLOEVE,Segher 

SNEEVOET, Gillis 

SNEEVOET, 
Jacob 

SNEEVOET, Lievin 

SPIEGHELE, Jan Vanden 

STOPPELEERE, 
Lubbrecht De 

SYCLEER, Jan Van 

0,33 
OB,44 
~ 

0,80 

0,32 

OB,51 

0,13 

0,50 

OB,33 

0,49 

OB,36, 
42 

p HK(5),SKP(7),SGP, P07 
1434-1465 

w SGW(2), 1379-1381 

p SKP(2), 1421-1431 120 

N SKN,SGN, 1435-1448 

N SK( 4),DN(2),SKN(5), 
SGN(2),1395-1427 

N SK,SKN(2), 1443-1449 

N SKN, 1429 P22-35 

p SKP(3), SGP, 1446-1457 

N SK(2),DN(2),SKN(6), 143-55 
1440-1464 



~ TRIEST, Christoffel 0,56 p HK(2),SKP(5),SGP(2), 1440-1486 

TRIEST, 0,40, p SKP,SGP, 1444-1449 
Joos fs. Joos 45 

UTENHOVE, Ghiselbrecht OB,41 p SGP, 1439 

UTENHOVE, 0,31, p SKP(2),SGP(3), 1428-1449 P29 
Jacob 42 

UTENHOVE, Jan 0,26, p SK(2),HK(3),SKP, LSO 
fs. Simon(aan ~ SGP(3), 1415-1449 
de Vrijdagmarkt) 

UI'ENHOVE, Jan 0,07, p HK,SKP(2), 1387-1397 P20-22 L06 
fs. Claeys (in 23,28 
de Scelstrate) 

UTENHOVE, 0,24 p HK,SKP(3),SGP I P44-45 120 
Joris 27,30 1425-1446 

UTERGALEYDEN, 0,10 w SK,SKW(9),SGW(2), 

Jacob 1379-1416 



N 
V\ 
V\ 

V AERNEWIJC, 0,36 
Daneel Van 

V AERNEWIJC, 0,86 
Jan Van 

V AERNEWIJC, 0,29 
Sander Van 
fs.Jan 

VERMARIEN, Jan 0,08 

VUERHOUTE, Willem Van OB,38 

WAES, 1ievin Van 0,07 

WANDELAERT, Jan OB,54 

WATRE, Jan Vanden 0,86 

WEDERG RA TE, OB,50 
Roelant Van 0,54 

p SKP(3),SGP, 1424-1439 P40-42 113 

p HK(2),SKP(6), 1384-1412 P10-26 

p HK,SKP(2),SGP(3), P18-23 
1418-1436 

N SKN,SGN(2),1397-1406 

p 

w SK,SKW( 4),SGW(8), 1385-1419 104-12 

N SK,SKN,SGN(6), 1424-1466 155 

N SKN(3),SGN(3), 1381-1393 

p HK,SKP(8),SGP(2), 
1447-1495 



N WEYTIER, 0,18 w SK(3),DW,SKW(6),SGW 118-27 VI 
0\ 

Pieter 24 1416-1451 

WILLAERT, 0,17 N SK,SKN(7),SGN( 4), 

Jan 18,29 1401-28 

WISPELEERE, Jan De 0,24 N SK,SKN(5),SGN, 1415-1429 

WOUTERS, Thomaes 0,35 N 

WULFRAMS,Wulfram 0,21 w SK(3),SKW(7),SGW(4), 1392-1436 114-21 

ZICKELEN, OB,55 p HK( 4),SKP( 4),SGP(2), 
Clays Vander 1442-1463 

ZOETAERT, 0,15 N SKN(3),SGN, 1404-1420 
Martin ~ 

ZUTI'ERE, Jacop De 0,43 N SK,SKN,SGN(3), 1439-1448 
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