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WOORD VOORAF 
 

« De arbeid […] is de rijkste en meest complexe vorm van menselijk bezig-

zijn. […]. Door de arbeid worden het denken, het streven, het voelen, het 

waarderen, het willen en het uitvoeren tot ontwikkeling gebracht. In tegen-

stelling tot wat lang door velen werd gedacht, is kennisuitbreiding niet zo-

zeer het resultaat van louter cognitief beschouwen, een passieve contem-

platie, maar wel het gevolg van een actief ingrijpen in de werkelijkheid. […]. 

Door de arbeid ontwikkelt de mens zijn zin voor vernieuwing, zijn creativi-

teit. »
1
 

(Jaap Kruithof, 1984) 

 

Het schrijven en opstellen van een masterscriptie – van de eerste regels tot de ultieme eindredactie – 

is haast letterlijk een werk van bloed, zweet en tranen. De toch wel behoorlijke arbeid van het laatste 

jaar ligt eindelijk achter de rug. Het resultaat van die arbeid kan nu overschouwd worden. Mijn erva-

ringen bij het uitwerken van ‘de thesis’ zijn dubbel. Het hele proces voelde enerzijds vaak als een last 

aan. De prosopografische methode, die de basis van dit werk vormde, bleek een zeer interessante, 

maar heel arbeidsintensieve, vrij monotone en zelfs saaie onderzoeksmethode te zijn. Ook mijn zoek-

tocht in het omvangrijke en vaak heel onoverzichtelijke bronnenmateriaal werkte niet in het minst 

frustraties in de hand. Het werd er niet beter op toen die essentiële archieven tijdelijk onbeschikbaar 

waren of dat ene boek in de bibliotheek blijkbaar spoorloos was verdwenen. En dan moest het schrij-

ven nog beginnen. Al te lang bleef mijn blad leeg. Mijn planning werd consequent niet gehaald, ter-

wijl die deadline alsmaar dichterbij kwam. De vele informatie was soms moeilijk te vatten, het juiste 

woord of de juiste zin wou zich maar niet openbaren, er werd geïnterpreteerd en geherinterpre-

teerd, geschreven en geschrapt, gecreëerd en aangepast… Niettemin was het maken van deze scrip-

tie vooral een werk van plezier. Het prikkelde mijn creativiteit, waardoor mijn interesse voor het 

onderwerp helemaal kon botvieren. De harde arbeid werkte uiteindelijk bevredigend, net zoals de 

arbeid van de veertiende-eeuwse wevers, hoewel die door de toenemende proletarisering meer en 

meer van hun arbeid waren vervreemd. Het voorliggende werk biedt een mooi einde aan mijn oplei-

ding geschiedenis en vat tegelijk mijn ervaringen van de laatste vier jaar goed samen: het was vaak 

hard werken, maar steeds en bovenal interessant, fascinerend en plezant. Mij verdiepen in het ver-

leden – zowel passief (studeren) als actief (bestuderen) – is iets waar ik mij bijzonder goed bij voel. 

Een thesis schrijf je niet alleen. Verschillende mensen verdienen dan ook mijn dank. Mijn 

voornaamste dank gaat uit naar mijn promotor en grote voorbeeld prof. dr. Jan Dumolyn. Als lesge-

ver heeft hij tijdens de Rankeaanse historische Übungen van het tweede bachelorjaar met zijn be-

geesterde stijl mijn interesse voor de sociaal-politieke geschiedenis van de laatmiddeleeuwse stad 

verder aangewakkerd. In datzelfde academiejaar heeft hij via het door hem gedoceerde vak Tenden-

zen in de Historiografie tevens een ietwat eigenaardige interesse voor de bredere theoretische on-

derbouw van de sociale wetenschappen meegegeven. Ook zijn academische werk vormen voor mij 

een grote bron van inspiratie. Mijn thesis moest en zou ik dan ook bij hem maken. Als promotor ver-

leende hij mij een grote vrijheid, maar sprong waar nodig bij. Met zijn uitgebreide historische exper-

tise en bibliografische kennis, zijn opmerkingen en adviezen, zijn continue bereikbaarheid voor vra-

gen en problemen, heeft professor Dumolyn het wordingsproces van deze masterscriptie in goede 

                                                           
1
 Jaap KRUITHOF, Arbeid en Lust, Berchem, EPO, 1984, pp. 66-69. 
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banen geleid. Vervolgens verdient ook drs. Milan Pajic mijn erkentelijkheid. Hij toonde zich heel geïn-

teresseerd in mijn onderwerp en heeft mij tal van suggesties aangedragen. Zo wees hij me op het 

bestaan van een interessante namenlijst die ik in mijn prosopografie heb geïncorporeerd en liet hij 

mij een nog onuitgegeven studie van zijn hand gebruiken. Verder wil ik het volledige personeel van 

de vakgroep geschiedenis bedanken die mijn opleiding hebben mogelijk gemaakt. De vele interessan-

te lessen en aangename ervaringen van allerlei aard hebben mij tot een wijzer mens gemaakt. Als 

aspirant-historicus had ik het geluk om op de schouders van deze reuzen te staan. 

Ook heel wat personen uit mijn dichte omgeving hebben mij bij het opstellen van mijn eind-

werk gesteund en geholpen. In de eerste plaats bedank ik mijn ouders, die niet alleen mij de kans 

gaven om verder te studeren en zonder veel gemor de soms zware rekeningen wilden betalen, maar 

ook steevast in mij geloofden en mijn keuze voor geschiedenis ten volle respecteerden. Mijn moeder 

bedank ik in het bijzonder voor het nalezen van enkele hoofdstukken. Vervolgens wil ik ook mijn 

vriendin Jolien bedanken voor alle liefde die ze me de laatste vijf jaar heeft gegeven. Ik kon altijd op 

haar rekenen, ook wanneer het tijdens het totstandkomingsproces van mijn scriptie soms wat moei-

lijker ging en de stress mij parten speelde. Bedankt voor de enorme morele steun, voor je begrip en 

geduld, en sorry voor de soms wat minder aangename kanten die de thesis met zich meebracht. Ook 

bedankt voor de praktische bijstand bij de eindredactie van mijn eindwerk. Verder wil ik mijn broer 

en zus bedanken voor de leuke momenten in het weekend. Mijn broer was bovendien bereid enkele 

stukken van mijn scripite na te lezen op taal- en schrijffouten. Dan gaat een woordje van dank nog 

naar mijn grootouders, die altijd heel benieuwd waren hoe het met mijn werk gesteld was. Tot slot 

wil ik nog mijn boezemvrienden bedanken voor alle goeie momenten die ze mij tussen het schrijven 

door hebben gegeven. Zonder dat ze het zelf allicht beseffen, hebben ze een groot aandeel in de 

totstandkoming van deze masterproef gehad. Ze hebben mij heel veel bijgebracht, niet alleen binnen 

de context van mijn thesis, maar ook ver daarbuiten. Bedankt.  
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PROBLEEMSTELLING EN OPZET 
 

« Gandavum eo conditore (Caesare) superbum vidi, et ceteros Flandriae Bra-

bantiaeque populos lanificos atque textores. »
2
 

(Francesco Petrarca, 1333) 

 

Toen de vroege Italiaanse humanist Francesco Petrarca in 1333 zijn reis door Noordwest-Europa 

maakte, hield hij ook even een halt in de Vlaamse stad Gent. Wandelend door haar straten bewon-

derde hij de bloeiende lakennijverheid en de weverij die het stedelijke landschap vulden. Vlaanderen 

was tegen de late middeleeuwen uitgegroeid tot één van de meest welvarende en meest verstede-

lijkte regio’s van Europa. Dat had het graafschap vooral te danken aan de lakennijverheid, die in de 

vorige eeuwen enorm was gegroeid. Gebukt onder de zogenaamde ‘crisis van de late middeleeuwen’ 

stagneerde de nijverheid vanaf ca. 1300 weliswaar, maar niettemin bleef de Vlaamse economie 

voornamelijk op het laken gestoeld. Die onderbouw maakte dat de wevers het belangrijkste sociaal-

economische ambacht van hun tijd waren. Zeker in Gent, een traditionele draperiestad en een echte 

middeleeuwse metropool, waren deze textielarbeiders een grote sociale groep geworden waarmee 

men rekening diende te houden. 

Tegelijk waren in de twaalfde en dertiende eeuw van groei de sociale tegenstellingen binnen 

de Vlaamse stad toegenomen. Een grondbezittende en mercantiele elite hadden in die eeuwen zo-

wel macht als kapitaal naar zich toe getrokken. Deze collusie van geld en macht had zich vertaald in 

een sociaal-politiek, juridisch en economisch voorkeursregime: het regime van het patriciaat. Toen 

vanaf de jaren 1270 en 1280 de economische groei begon te stokken, barsten de sociale spanningen 

los. De veertiende eeuw was in Vlaanderen in het jaar 1302 aangevangen met de Guldensporenslag. 

De ambachten, die tot dan toe van ieder medebestuur waren uitgesloten, wisten te emanciperen. 

Maar de strijd hield aan: in de zoektocht naar een nieuwe performante sociale en politieke cultuur 

bleven de complexe maatschappelijke tegenstellingen onopgelost en kwamen er nieuwe bij. De Gul-

densporenslag had het conflict tussen het patriciaat of de poorters en de ambachtslieden niet kun-

nen beëindigen. Het jaar 1302 had daarenboven nieuwe conflicten aangeboord, binnen de corpora-

tieve wereld zelf. Een nieuwe elite van ambachten was opgestaan, terwijl door het zich ontluikende 

kapitalisme heel wat werklieden proletariseerden. De sociaal-politieke strijd speelde zich vooral in de 

stad af. Wanneer rond 1360 de stedelijke machtsbalans uiteindelijk stabiliseerde, brak vanaf 1379-

1385 al een nieuw conflict aan, dit keer tussen stad en staat, tussen het stedelijke particularisme en 

de vorstelijke staatsvorming. Dit nieuwe conflict kondigde het einde van de korte veertiende eeuw 

(1302-1385) aan en deed de Bourgondische periode beginnen. De wevers van Gent speelden in die 

woelige veertiende eeuw een grote actieve rol. Zij hebben de geschiedenis mee vorm gegeven. Ze 

gingen de strijd aan, zowel met de andere stedelijke bevolkingsgroepen als met de graaf, en eisten 

sociaal-politieke participatie. De Gentse wevers waren in de veertiende eeuw, een eeuw tussen oud 

en nieuw, een mature, sociaal en politiek zelfbewuste groep geworden. 

Ondanks het grote historische belang van het veertiende-eeuwse Gentse weversambacht bleef 

een aan deze sociale groep gewijde studie vooralsnog uit. In verscheidene geschiedenissen worden 

                                                           
2
 Frans Van Dooren vertaalt deze passage uit de brieven van de vroege Italiaanse humanist als: “[Na Parijs heb 

ik …] Gent bezocht, een grote en welvarende stad die zich beroemt op dezelfde stichter [Julius Caesar], alsook 
de andere steden van Vlaanderen en Brabant, die bekendstaan om hun wolfabrieken en weverijen.” (Frans 
HEYMANS, “Petrarca, Francesco”, in: Literair Gent, URL: <http://literairgent.be/lexicon/auteurs/petrarca-
francesco/>, geraadpleegd op 21/05/2015.) 

http://literairgent.be/lexicon/auteurs/petrarca-francesco/
http://literairgent.be/lexicon/auteurs/petrarca-francesco/
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de wevers uiteraard wel van dicht of van ver betrokken, maar een terechte, diepgaande historische 

analyse hebben zij nog niet gekregen. Bovendien werd in de algemene historiografie over veertien-

de-eeuws Gent recent nog maar weinig aandacht besteed. Veel literatuur ter zake is ondertussen 

gedateerd – zonder afbreuk te willen doen aan de relevantie en accuraatheid ervan. Het lijkt wel 

alsof alles over deze eeuw al geschreven is. We willen met deze scriptie daarin verandering brengen. 

Eigenlijk hoeft de weinige aandacht van de laatste decennia aan het betreffende onderwerp 

niet erg te verwonderen. Het bronnenmateriaal laat namelijk veel te wensen over. De veertiende 

eeuw was zoals gezegd een turbulente periode, zeker voor de Gentse wevers, die geregeld sociaal en 

politiek zwaar werden onderdrukt. Ook latere eeuwen, in de context van het conflict tussen stad en 

staat, waren ongunstig voor de schriftelijke overlevering. Die woelige periodes hadden hun weerslag 

op onze archivalia: veel ambachtsarchief ging doorheen de jaren jammer genoeg verloren. Archief 

werd soms moedwillig vernield. Dat werd bijvoorbeeld pijnlijk duidelijk in 1540 wanneer de repressie 

van de Gentse opstand van dat jaar door keizer Karel V (de Concessio Carolina) heel wat archivalia 

verloren deed gaan.3 Zo is voor de Gentse wevers geen veertiende-eeuws archief overgebleven. Ook 

voor de vijftiende eeuw is maar weinig bewaard. Daarom zijn we voor de geschiedenis van de laat-

middeleeuwse ambachten van de stad Gent, in het bijzonder van de Gentse wevers, veelal aangewe-

zen op indirect bronnenmateriaal. Ik meen niettemin dat een studie van de wevers op basis van dit 

bronnenmateriaal mogelijk moet zijn – of tenminste de poging waard is. 

Deze studie is van een ‘sociaal-politieke’ aard. De hele historische categorisering van sociale, 

politieke, economische, culturele en andere aspecten van de middeleeuwse samenleving is natuurlijk 

een moderne (re)constructie post factum. In middeleeuwse bronnen werd een gelijkaardige catego-

risering met andere woorden niet gemaakt. Wat mediëvisten als dusdanig onder ‘sociaal’ en ‘politiek’ 

beschouwen, kan dan ook sterk variëren. We willen hier geenszins een pleidooi houden voor het 

conservatieve, Rankeaanse historisme, dat slaafs aan de terminologie van de bronnen vasthoudt. 

Integendeel. Een dergelijke methode vervalt al snel in een louter descriptief optekenen van het ver-

leden zonder meer, dat bepaalde, minder zichtbare, maar daarom niet minder reële, structuren ont-

loopt. Noch willen we het postmodernistische paradigma najagen, dat (historische) kennis funda-

menteel in vraag stelt en op die manier het einde van de ‘grote verhalen’ inluidt. De aanpak is hier 

van een eclectische en dialectische, kritisch-realistische aard.4 Het is de taak van de historicus/a om 

het complexe verleden via empirie (ad fontes) te reconstrueren en te katalyseren door hem via mo-

derne, vaak sociologische concepten en termen (‘het grote verhaal’) te interpreteren en aanschou-

welijk te maken. De ontologie van de historicus/a is niet beperkt tot het subjectief narrativiseren van 

feiten. (Positivistische) Objectieve kennis is wél mogelijk. Toch is het vooraf noodzakelijk de termino-

logie duidelijk af te lijnen. Het gebruik van een bepaalde terminologie houdt immers steeds geschied-

filosofische keuzes en epistemologische consequenties in. Het kritisch-realisme probeert in die zin de 

tegenstelling tussen het absolute ‘objectivisme’ van het klassieke positivisme en het absolute ‘sub-

                                                           
3
 Marc BOONE, Gent en de Bourgondische Hertogen ca. 1384 – ca. 1453: een sociaal-politieke studie van een 

staatsvormingsproces, Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
België, 1990, p. 45. 
4
 Meer over het kritisch-realisme vindt men onder andere bij Jan DUMOLYN, “’Het kind en het badwater’? Het 

kritisch-realisme als post-positivistische filosofie voor historici”, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschie-
denis, 34 (2004), pp. 133-155. De auteur haalde hiermee het toen nog vooral Angelsaksische debat naar de 
Nederlandstalige wereld. De grondlegger van de kritisch-realistische wetenschapsfilosofie is de Brit Roy Bhas-
kar: IDEM, The Possibility of Naturalism: a philosophical critique of the contemporary human sciences, Londen, 
Routledge, 2000, X + 194 p.; IDEM, Reclaiming Reality: a critical introduction to contemporary philosophy, Lon-
den, Verso, 218 p.; IDEM, Scientific Realism and Human Emancipation, Londen, Verso, 1987, X + 308 p. 
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jectivisme’ van het postmoderne scepticisme en relativisme op te heffen. Wat ik onder ‘sociaal-

politiek’ begrijp, wordt duidelijk uit de centrale probleemstelling. 

Sedert de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is onder invloed van de ‘nieuwe sociale 

geschiedenis’ van onder meer de Annales-school en het (neo)marxistische tijdschrift Past & Present 

de zogenaamde history from below populair geworden. De geschiedenis was vanaf dan niet langer de 

biography of great men. Ook de kleine (ambachts)man – en onder impuls van de tweede feministi-

sche golf, de kleine vrouw – had een eigen geschiedenis. We willen ons in deze historiografische tra-

ditie inschrijven, want het grootste deel van de middeleeuwse wevers ging als ‘vergeten’ proletariër 

door het leven. Anderzijds wist een middenklasse en vooral een kleine hogere klasse zich na 1302 te 

verrijken. De Guldensporenslag had de interne spanningen opgedreven. Die interne dialectiek en de 

sociale strategieën die daarbij hoorden, zijn voor de wevers van veertiende-eeuws Gent nog onont-

gonnen terrein. De prosopografische methode en sociale netwerkanalyse (cf. infra) lenen zich perfect 

tot dergelijk sociaal-historisch onderzoek. In dit sociale luik willen we een antwoord bieden op de 

centrale vraag: hoe zat het Gentse weversambacht als sociale groep in elkaar? Hierbij gaan op zoek 

naar interne klassen, socio-professionele mobiliteit, sociale ongelijkheid, genderverhoudingen, socia-

le identiteit, sociale reproductiestrategieën, sociale relaties en sociaal kapitaal, etc. die zich binnen 

het ambacht manifesteerden. Daarnaast onderzochten we ook de politieke kant van de wevers: in 

welke mate werden zij vertegenwoordigd in het stadsbestuur en hoe evolueerde dit in de loop van 

de veertiende eeuw? Welke geïnstitutionaliseerde (de formele politiek) en niet-geïnsitutionaliseerde 

(sociaal-politieke bewegingen: opstanden) vormen van politiek hanteerden zij daarbij? Sinds 1302 

hadden de Vlaamse ambachten, en de wevers van Gent in het bijzonder, namelijk een heuse politie-

ke cultuur ontwikkeld, gericht op medebestuur en socio-politieke emancipatie. De centrale pro-

bleemstelling focust zich samenvattend op de wevers van het veertiende-eeuwse Gent en is erop 

gericht dit ambacht als een sociale en politieke groep te omschrijven. 

De opzet en structuur van dit werk is drieledig. In deel I (de Gentse wevers in een ruimer per-

spectief) gaan we ten eerste in op de genese van de ambachten en van het weversambacht, teneinde 

de Gentse wevers in een historisch perspectief te plaatsen. Het is interessant hoe corporatieve struc-

turen in Vlaanderen zijn gegroeid. Deze structuren waren in de late middeleeuwen immers één van 

de belangrijkste sociaal-organisatorische en politieke instellingen van de Vlaamse stad geworden, 

wat in een Europese context uniek was. Vervolgens komt de economische organisatie van de laken-

nijverheid aan bod. Hoewel het economische hier slechts een secundaire rol inneemt, beschouw ik 

de economische laag als de ‘onderbouw’. Het sociale staat namelijk niet los van het economische. De 

organisatie van de economie bepaalde dan ook de sociale verhoudingen tussen de verschillende 

maatschappelijke groepen, tussen handelaar en arbeider, tussen drapenier en proletariër, tussen 

wever en volder, enzovoort. Daarom wordt op het productieproces ingegaan. Hierbij wordt speciaal 

aandacht besteed aan het historiografische debat van een ambachtelijke versus een kapitalistische 

arbeidsorganisatie. In het laatste hoofdstuk van deel I bekijken we het demografische gewicht van de 

wevers. Op die manier kan hun numerieke sterkte worden opgemaakt. Hierbij wordt ook de geogra-

fische spreiding van de wevers via hun 23 stadswijken in kaart gebracht. Die geografische organisatie 

was eveneens van groot sociaal en politiek belang. 

In een tweede deel beschouwen we de wevers als een sociale groep. In dit deel is de sociale 

laag aan de orde. Identiteit is daarbij ten eerste van groot belang. Identiteit zegt namelijk iets over 

het sociale en politieke bewustzijn van een groep. Ambachten konden hun identiteit uitspelen (per-

formance) via talrijke sociaal-culturele manifestaties, zoals het drinkgelag of processies en andere 

civic events. Ook de perceptie van die identiteit verhult haar verhouding ten opzichte van andere 



 

4 
 

(elitaire) bevolkingsgroepen. Wevers werden in kronieken, die traditioneel tot de elite toebehoorde, 

vaak gemarginaliseerd. Ze werden geassocieerd met opstanden en andere vormen van moreel ver-

derf. Vervolgens komen de sociale structuren aan bod: hoe zaten de wevers als groep in elkaar? Wa-

ren naast de interne hiërarchie van meesters, gezellen en leerlingen nog andere sociale stratificatie-

systemen, zoals klassen? Was er sprake van sociale ongelijkheid onder de wevers? Was een sociale 

en professionele mobiliteit mogelijk? We gaan in dit hoofdstuk dus dieper in op de interne sociale 

geledingen en tegenstellingen van het ambacht zelf. De laatmiddeleeuwse samenleving bleek door 

het opkomende kapitalisme immers meer en meer in klassen opgedeeld, die niet zozeer door ge-

boorte maar door macht en rijkdom waren bepaald. Ook genderverhoudingen komen aan bod. De 

corporatieve wereld was net zoals de middeleeuwse samenleving een mannenwereld. Niettemin 

hadden vrouwen belangrijke sociaal-economische functies, als arbeidende vrouw die meehielp in het 

atelier van de kleine wever of de huishoudelijke taken op zich nam, of als ‘netwerkopbouwend’ ob-

ject bij de elite. Daarmee komen we in het laatste hoofdstuk van deel II, waar we op zoek gaan naar 

de sociale netwerken die wevers en vooral de weverselite onder elkaar en onder andere bevolkings-

groepen uitbouwden. De accumulatie van ‘kapitaal’ (à la Bourdieu) was niet alleen voor een adellijke 

of hoofse elite, maar ook voor de corporatieve elite van groot belang om haar maatschappelijke suc-

ces te vrijwaren en uit te breiden. 

In het laatste deel staat de politieke laag van de weverscorporatie centraal. Volgens mij be-

vond deze laag zich bovenaan en werd ze gestuurd door de onderliggende economische en sociale 

structuren. Zeker in een stad als Gent waren deze drie aspecten nauw met elkaar verbonden. Het 

regime was er niet alleen een politiek systeem, maar weerspiegelde evenzeer een veel bredere 

maatschappelijke en economische realiteit. Dit laatste deel bestaat uit twee hoofdstukken. Het eer-

ste betreft de ‘formele’ of geïnstitutionaliseerde politiek van het weversambacht. Het gaat hier meer 

bepaald om de guild politics die binnen een concreet instituut, zoals het gildebestuur van de deken 

en de gezworenen of de politieke vertegenwoordiging in het schepencollege van de stad. Tot slot 

wordt de meer ‘populaire’ vorm van de political guild onder de loep genomen. We viseren in dit laat-

ste hoofdstuk de collectieve actie van de opstand, die als casus illustreert hoe ambachtsstructuren, 

dé vorm van maatschappelijke zelforganisatie, een massa mensen konden mobiliseren om concrete 

politieke eisen op de onderhandelingstafel te krijgen.  
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BRONNEN EN METHODE 
 

Ieder degelijk historisch onderzoek begint met een al even degelijke historische kritiek van de ge-

bruikte bronnen. Welke bronnen werden gebruikt? Welke zijn hun mogelijkheden? En vooral: welke 

zijn hun beperkingen? Daarnaast moet vooraf ook de gehanteerde methodologie worden uiteenge-

zet, met haar voor- en nadelen en theoretische implicaties. Ieder empirisch onderzoek berust ten-

slotte op een methodologische en theoretische basis. We wagen ons hier in “Clio’s laboratorium”.5 

 

1. De bronnen 
 

Door de Concessio Carolina van 1540 beschikken we voor de Gentse wevers van de veertiende eeuw 

jammer genoeg niet over ambachtelijk en dus direct bronnenmateriaal. De Concessio Carolina was 

een zoveelste, maar cruciale krachtmeting tussen stad en staat. In 1540 rekende de Habsburgse kei-

zer Karel V radicaal af met de hele institutionele en sociaal-politieke infrastructuur van leden en am-

bachten in Gent, teneinde zijn gecentraliseerde macht ten nadele van de stedelijke autonomie te 

versterken. Bij deze decisieve stap, een point of no return, in het proces van de moderne staatsvor-

ming werd ook heel wat ambachtsarchief vernietigd.6 Voor het onderzoek naar laatmiddeleeuwse, 

corporatieve groepen moeten we ons heil dan ook dikwijls elders en op een indirecte weg zien te 

vinden. 

De basis van ons onderzoek was een prosopografische analyse (over de methode op zich hier-

onder meer). Een prosopografie vertrekt vanuit een basispopulatie van individuen. Onze lijst is sa-

mengesteld aan de hand van drie bronnen: een gijzelaarslijst van januari 1349 (of schepenjaar 1348), 

het weversleerknapengeld van 1351-1354 en 1357-1358 en een lijst van 1362, waarin een groep we-

vers aan de graaf zworen nooit meer hun wapens tegen hem op te nemen. De gijzelaarslijst van 1349 

stamt uit een milieu van opnieuw toenemende spanningen tussen de wevers, de graaf en de andere 

bevolkingsgroepen van Gent. De Gentse wevers hadden na een coup in 1345 namelijk het regime van 

de stad volledig toegeëigend: de zogenaamde weversdictatuur van 1345-1349. Door hun doorgedre-

ven monopoliseren van overheidsambten jaagden ze alle andere bevolkingsgroepen of leden van 

Gent in het harnas. Ook de graaf was niet opgezet met hun beleid, dat in de context van de Honderd-

jarige Oorlog een expliciete anglofiele richting uitging en als dusdanig zich afzette van de graaf. In 

1349 culmineerden de spanningen en brak oproer tegen het weversbewind uit. Dit vertaalde zich 

vooral in een strijd tussen wevers en volders. Die laatsten boekten op 13 januari 1349 (de Goede 

Disendach) een overwinning, waardoor de wevers voortaan iedere inclusie in het regime werden 

ontzegd. De graaf koos de kant van de volders en liet op 8, 11, 13 en 15 januari een groep van (voor-

namelijk) wevers oppakken. De lijst werd uitgegeven in het Cartulaire Historique et Généalogique des 

Artevelde (1920) van Napoleon De Pauw.7 Deze personen moesten “commen bloet ende onghewa-

pent […] ter Mijlgracht up den wech van Houdenaerde”.8 Daar moesten ze dan blijven “toter tijd dat-

                                                           
5
 Marc BOONE, Historici en hun Métier: een inleiding tot de historische kritiek, Gent, Academia Press, 2011, pp. 

79-103. 
6
 IDEM, Gent en de Bourgondische Hertogen, 1990, p. 15. 

7
 Napoleon DE PAUW (ed.), Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde, Brussel, Hayez, 1920, pp. 133-

137. 
8
 Ibidem, p. 136. 
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se Mijn heere zendt daer hise hebben wille verscheeden binnen den lande van Vlaenderen”.9 Sommige 

werden effectief ter dood veroordeeld (in de uitgave met “verwijst” aangeduid), maar de meesten 

werden achteraf terug vrijgelaten. Niet alle personen waren wevers. We hebben daarom op basis 

van ander bronnenmateriaal (hoofdzakelijk de stadsrekeningen en de schepenregisters van der Keu-

re en van Gedele) de lijst zoveel mogelijk ‘uitgezuiverd’. Zo verschaft de gijzelaarslijst van 1349 ons 

177 namen. 

De volgende lijst is gebaseerd op het weversleerknapengeld van 1351-1354 en 1357-1358. De-

ze periode volgt op de Goede Disendach van 1349. Vanaf dat jaar werden de Gentse wevers als ge-

volg van hun dictatoriale tendens van voordien zwaar sociaal en politiek onderdrukt. Een maatregel 

die de stedelijke overheid, die nu door volders, poorters en kleine neringen werd gedomineerd, daar-

toe ondernam, was een speciale hoofdelijke belasting op de wevers. Ten eerste was er het wevers-

geld, een belasting van “12 miten de weke van elken wevere die men vant wevende”.10 Ze werd gehe-

ven in 1349-1353 en 1355-1357. Jammer genoeg werd bij de inning ervan geen namen genoteerd; de 

stadsrekeningen vermelden enkel het totaal per maand en per parochie geïnde geld. Daarnaast werd 

ook een weversleerknapengeld van drie pond parisis ingevoerd, die iedere leerling bij de aanvang 

van zijn leercontract eenmalig diende te betalen. Die belasting gold in 1351-1354 en 1357-1358 (uit-

gedrukt in schepenjaren). Hierbij werden wel de namen van de knapen opgeschreven, samen met 

hun respectieve leermeesters. De lijsten zijn uitgegeven in het Recueil de Documents relatifs à 

l’Histoire de l’Industrie Drapière en Flandre (1906-1966) van Georges Espinas en Henri Pirenne (deel I, 

2).11 Op die manier verschaffen deze lijsten ons 375 namen van leerlingen en 329 namen van mees-

ters.12 

De derde lijst ten slotte van 1362 kwam er na de weversopstand van 1359-1360. In die jaren 

kwamen de wevers in oproer tegen hun sociaal-politieke repressie. Ze eisten opnieuw inspraak en 

kregen die vanaf 1360 ook. Vanaf dan ontstond het zogenaamde Gentse regime der drie leden van 

wevers, poorters en kleine neringen; de volders werden dit keer voor goed uitgesloten. De Vlaamse 

graaf erkende de overwinning van de wevers, maar liet hen in 1362 een eed zweren “up haer lijf ende 

up haer goet, hem nemmermer te wapine noch te stelne jeghen minen here van Vlaendren noch jeg-

hen dbeleet van der stede”.13 Dit document is eveneens in het Recueil van Espinas en Pirenne terug te 

vinden en bevat 313 originele namen.14 De drie lijsten hebben we samengevoegd. Zo bekwamen we 

een definitieve basispopulatie van 1100 namen.15 

Eens de basispopulatie was opgesteld, konden we de prosopografische analyse aanvangen. 

Hiervoor baseerden we ons op de stadsrekeningen en de Gentse memorieboeken. Stadsrekeningen 

zijn uiteraard heel rijke en interessante bronnen. Ze geven heel wat informatie over de middeleeuw-

se samenleving, veel meer dan alleen info van financiële aard. Ze zijn een haast onuitputtelijke bron 

                                                           
9
 Ibidem. 

10
 Hans VAN WERVEKE, De Gentsche Stadsfinanciën in de Middeleeuwen, Brussel, Paleis der Academiën, 1934, pp. 

222-227. 
11

 Georges ESPINAS en Henri PIRENNE (eds.), Recueil de Documents relatifs à l’Histoire de l’Industrie Drapière en 
Flandre, Brussel, Kiessling et Imbreghts, 1906-1966, I, 2, pp. 454-470. 
12

 Het lagere cijfer voor de meesters is te verklaren doordat zij soms dubbel voorkomen (als meester van meer-
dere leerlingen) of doordat zij in sommige gevallen niet worden vermeld. Voor het schepenjaar bijvoorbeeld 
worden enkel leerlingen genoemd. 
13

 ESPINAS en PIRENNE (eds.), Recueil, I, 2, p. 504. 
14

 Ibidem, pp. 503-510. 
15

 Wanneer alle namen uit de lijsten (177 + 375 + 329 + 313) worden opgeteld, bekomt men een totaal van 
1194. 94 van deze individuen komen echter in twee of drie van de lijsten voor, waardoor hun namen dubbel of 
driedubbel voorkomen. 
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voor zowel sociaal als politiek als economisch geschiedkundig onderzoek. Ook lenen ze zich uitste-

kend voor diepgaande prosopografische studies. Sterker nog, stadsrekeningen zijn enorm betrouw-

baar. Walter Prevenier formuleerde het treffend: “de quasi volstrekte onpartijdigheid en objectivi-

teit. In dit opzicht reiken ze hoog uit boven de bijna steeds door een bepaalde opinie gedragen en 

door deze tendenz sterk gekleurde en scheef getrokken voorstellingen van de verhalende bron-

nen.”16 Rekeningen horen bij de administratieve of boekhoudkundige bronnen, en meer bepaald bij 

de zogenaamde dynamische bronnen, omdat ze op regelmatige basis werden opgesteld en aange-

vuld.17 Ondanks hun grote historische waarde zijn stadsrekeningen niet helemaal van problemen 

vrijgesteld. De technische taal, het door elkaar gebruiken van een veelheid aan muntsoorten, allerlei 

kenmerkende boekhoudkundige ‘truukjes’ en dergelijke meer bemoeilijken de interpretatie door 

historici.18 De Gentse stadsrekeningen zijn voor de middeleeuwen echter volledig onderworpen aan 

grondig historisch onderzoek: voor de late dertiende en veertiende eeuw, door Hans Van Werveke;19 

voor de Bourgondische periode (1384-1453), door Marc Boone;20 en voor het einde van de middel-

eeuwen (1460-1495), door Wouter Ryckbosch.21 De veertiende-eeuwse stadsrekeningen van Gent 

zijn bovendien integraal uitgegeven, wat hun toegang verder vergemakkelijkt.22 

Voor onze prosopografische analyse maakten we verder gebruik van de Gentse memorieboe-

ken. Memorieboeken zijn verhalende, historiografische bronnen. Ze worden zo genoemd omdat ze 

als geheugensteun dienden voor de bestuurders van de stad. Sommige memorieboeken werden lang 

aangevuld tot ver in de vroegmoderne tijd (het Gentse memorieboek tot 1793).23 Ze hadden vaak 

een orale traditie, die pas later werd opgetekend. Bovendien bestonden van deze bronnen veelal 

verscheidene varianten voor eenzelfde stad, zoals in Gent.24 Hun orale karakter maakt dat memorie-

boeken heel wat minder betrouwbaar zijn. De uiteindelijke optekening was meestal niet contempo-

rain, waardoor sommige feiten werden aangepast, verdwijnen of zelfs werden verzonnen. Zeker in 

het licht van hun functie als uitdrukkingsmiddel van de stedelijke trots mogen we aannemen dat de 

auteurs zonder schroom hun opinie, ideologie of visie erin verwerkten.25 De historiografische kant 

van deze bronnen is in deze studie echter veel minder van belang. We gebruikten de memorieboe-

ken om de veertiende-eeuwse schepenfuncties op het spoor te komen, die per jaar en per schepen-

                                                           
16

 Walter PREVENIER, “Stads- en kasselrijrekeningen als bronnen voor lokale geschiedenis”, in: Appeltjes van het 
Meetjesland, 10 (1959), p. 55. 
17

 Steven VANDERPUTTEN, Jelle HAEMERS en Tim SOENS, Typologie en Heuristiek van de bronnen voor de geschiede-
nis van de middeleeuwen, Gent, Academia Press, 2011, p. 119. 
18

 Ibidem. 
19

 VAN WERVEKE, De Gentsche Stadsfinanciën, 423 p. 
20

 Marc BOONE, Geld en Macht: de Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453), 
Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 1990, 260 p. 
21

 Wouter RYCKBOSCH, Tussen Gavere en Cadzand: de Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen 
(1460-1495), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 2007, 344 p. 
22

 Voor de periode 1280-1336, zie: Julius VUYLSTEKE (ed.), Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1336, 
Gent, Meyer-van Loo, 1900-1908, 3 dln. Voor 1336-1349, zie: Napoleon DE PAUW en Julius VUYLSTEKE (eds.), De 
Rekeningen der Stad Gent: tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349, Gent, Hoste, 1874-1885, 3 dln. Voor 
1351-1365, zie: Alfons VAN WERVEKE (ed.), Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1351-1365, Gent, s.n., 1916, 
688 p. Voor 1365-1376, zie: David NICHOLAS en Walter PREVENIER (eds.), Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen 
(1365-1376), Brussel, Paleis der Academiën, 1999, XXX + 539 p. En voor 1376-1389, zie: Julius VUYLSTEKE (ed.), 
De Rekeningen der Stad Gent: tijdvak van Philips van Artevelde 1376-1389, Gent, Hoste, 1891-1893, XVI + 540 
p. 
23

 VANDERPUTTEN, HAEMERS en SOENS, Typologie en Heuristiek, p. 87. 
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem. 
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bank worden opgesomd. De betrouwbaarheid omtrent deze schepenlijsten, die centraal staan in de 

bron, ligt veel hoger, daar ze werden gebaseerd op officiële registers dat op de griffie van der Keure 

bewaard werd.26 We maakten hiertoe gebruik van de omstreden uitgave van Vander Meersch uit 

1852-1861.27 Deze uitgever compileerde op een eigenlijk vrij klungelige wijze een negental hand-

schriften, die nogal uiteenlopen qua aard en ouderdom. Bovendien wordt nooit aangeduid uit welke 

periode de aantekeningen stamden.28 Hoewel de uitgave ongetwijfeld voor verbetering vatbaar is,29 

vormt ze toch het vertrekpunt bij uitstek voor een diepgaande, prosopografische analyse van de 

Gentse schepenen.30 

Na het opstellen van onze prosopografie, gingen we over tot een historische sociale netwerka-

nalyse (ook over deze methode straks meer). Om sociale relaties en het ‘sociaal kapitaal’ van de we-

vers van de populatie op te sporen, maakten we gebruik van de schepenregisters van der Keure en 

van Gedele, waarin heel wat over netwerken te vinden is.31 In de registers van der Keure werden de 

akten van de vrijwillige rechtspraak opgetekend, verleden voor de schepenen van der Keure. Deze 

akten zijn van heel uiteenlopende aard en verstrekken als dusdanig een enorme informatie over het 

laatmiddeleeuwse Gent. Ze vangen aan in 1339, maar zijn voor de veertiende eeuw fragmentair be-

waard. Vanaf 1397 verschijnen ze ononderbroken tot 1679. De registers van Gedele worden ook wel 

Staten van Goed genoemd, omdat het gaat om optekeningen van bezittingen van een of meerdere 

(half)wezen die aan hen zijn toegekomen door het overlijden van een of beide ouders.32 Deze regis-

ters verschijnen vanaf 1349 en zijn voor de veertiende eeuw volledig. Interessant voor deze studie is 

vooral dat vaak wordt gewezen op sociale (familiale of vriendschappelijke) relaties, waardoor net-

werken kunnen worden opgespoord (cf. infra). Schepenregisters zijn juridische bronnen, staten van 

goed of boedelbeschrijvingen administratieve bronnen. Deze documenten kunnen zodoende als be-

trouwbaar en ‘objectief’ worden bestempeld. De grote rijkdom die deze bronnen verstrekken, is 

meteen echter hun grootste heuristische probleem. Door hun omvang is onderzoek op basis van de 

Gentse schepenregisters heel tijdrovend en arbeidsintensief. De situatie verbetert er niet op wan-

neer schepenregisters vaak een onoverzichtelijke warboel zijn. Vele aktes werden immers in een 

willekeurige volgorde gekopieerd.33 Voor de veertiende eeuw bestaan gelukkig regesten, zowel voor 

de registers van der Keure als voor die van Gedele.34 Die regesten vergemakkelijken de ontsluiting 

ervan drastisch. Via deze regesten kunnen namen snel opgespoord worden, waarna achteraf het 

originele document in het archief kan worden geraadpleegd. 

                                                           
26

 Anne-Laure VAN BRUAENE, De Gentse Memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (14
de

 tot 
16

de
 eeuw), Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 1998, p. 49. 

27
 Polydore-Charles VANDER MEERSCH (ed.), Memorieboek der stad Ghent: van ’t j. 1301 tot 1793, Gent, C. An-

noot-Braeckman, 1852-1861, 4 dln. 
28

 VAN BRUAENE, De Gentse Memorieboeken, pp. 53-54. 
29

 Victor FRIS, “Ware eene wederuitgave van het ‘memorieboek der stad Gent’ nuttig?”, in: Handelingen der 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 4 (1901), pp. 149-160. 
30

 Marc BOONE, Gent en de Bourgondische Hertogen, 1990, pp. 40-41. 
31

 Stadsarchief Gent (hierna: SAG), Reeks 301: jaarregisters van de schepenen van de keure; en SAG, Reeks 330: 
registers van de schepenen van gedele. 
32

 VANDERPUTTEN, HAEMERS en SOENS, Typologie en Heuristiek, p. 116. 
33

 Ibidem, p. 104 en p. 116. 
34

 Voor de registers van der Keure: Jan BOON, Regesten op de Jaarregisters van de Keure: schepenjaren 1339-40; 
1343-44; 1345-46; 1349-50, Gent, Stad Gent, 1968, 120 p.; IDEM, Regesten op de Jaarregisters van de Keure: 
schepenjaren 1353-54 en 1357-57, Gent, Stad Gent, 1969, 140 p.; Johan VANNIEUWENHUYSE, Regesten op de Jaar-
registers van de Keure: schepenjaar 1360-1361, Gent, Stadsarchief, 1981, II + 114 p. 

Voor de registers van Gedele: Luc WYNANT, Regesten van de Gentse Staten van Goed. 1
e
 reeks: 1349-

1400, Brussel, Paleis der Academiën, 1979-1985, 2 dln. 
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De tot hiertoe genoemde bronnen zijn de voornaamste die we gebruikten; ze behoren tot de 

basis van ons onderzoek. Daarnaast deden we nog beroep op (uitgegeven) kronieken, alsook (uitge-

geven) oorkonden, ordonnanties en dergelijke meer. Deze bronnen zullen we hier niet bespreken, 

aangezien ze van secundair belang zijn. 

 

2. Prosopografisch onderzoek en sociale netwerkanalyse 
 

Sedert de jaren tachtig en negentig is de prosopografie een belangrijk historisch methodologisch 

hulpmiddel geworden. Voor de Gentse Historische School was het vooral Marc Boone die deze me-

thode op een succesvolle wijze heeft geïntroduceerd. De Ridder-Symoens definieert de prosopografi-

sche methode als “een kollektieve of groepsbiografie waarin de eksterne karaktertrekken van een 

populatie die iets gemeenschappelijk heeft (beroep, sociale of geografische oorsprong, leeftijd, op-

voeding, enz.) beschreven wordt. Aldus worden gemeenschappelijke kenmerken van een groep acto-

res in de geschiedenis bloot gelegd. Een prosopografische studie is een studie die, vertrekkend van 

een vragenlijst, biografische gegevens verzamelt over een welomschreven groep mensen en op 

grond van deze verzamelde gegevens antwoorden vindt op historische vragen.”35 Een prosopografie 

onderscheidt zich dus van de biografie door niet het individuele of het specifieke te benadrukken, 

maar door vooral oog te hebben voor het algemene, het structurele. Het betreft een ‘collectieve 

biografie’ waarin niet het leven van één persoon, maar de levensloop van een hele groep centraal 

staat.36 Historisch onderzoek baseert zich vaak op individuele conclusies die vervolgens gegenerali-

seerd worden. Dit is dikwijls onvermijdelijk, gezien het nimmer volledige bronnenmateriaal van de 

historicus/a. Het ondermijnt echter ook de representativiteit en kwaliteit van het onderzoek. De pro-

sopografische methode probeert dit gevaar te overwinnen.37 Op die manier laat de prosopografie toe 

om onderliggende, minder direct zichtbare structuren en historische processen waar te nemen. 

Uit de definitie van De Ridder-Symoens blijkt verder dat men vertrekt vanuit een basispopula-

tie, die in tijd en ruimte en op basis van een gemeenschappelijk kenmerk mooi afgebakend wordt. De 

wevers van Gent in de veertiende eeuw vormen hier natuurlijk de centrale populatie. Het gemeen-

schappelijke kenmerk is dus het beroep. Geografisch bakent het onderzoek zich af tot de stad Gent. 

De basistermini van de populatie zelf zijn de schepenjaren 1348 en 1362 – de data van de gebruikte 

bronnenlijsten (cf. supra). De terminus post quem en de terminus ante quem van de prosopografi-

sche analyse zijn respectievelijk de schepenjaren 1320 en 1385 – ziehier de chronologische afbake-

ning. Ten opzichte van de basisdata kijken we dus ongeveer 25 jaar terug en vooruit. Vervolgens 

wordt de populatie op basis van een concrete vragenlijst onderzocht. De vragenlijst is van sociaal-

politieke aard: we willen onderzoeken welke wevers machtig en rijk waren en welke onmachtig en 

arm. Dit doen we via de hierboven vermelde bronnen. We gaan op zoek naar de politieke manda-

ten38 die deze wevers in de betreffende periode hebben opgenomen, alsook naar de financiële func-

                                                           
35

 Hilde DE RIDDER-SYMOENS, “Prosopografie en middeleeuwse geschiedenis: een onmogelijke mogelijkheid?”, in: 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 45 (1991), p. 96. 
36

 Jan DUMOLYN, “De Brugse Opstand van 1436-1438 en het prosopografisch onderzoek naar stedelijke groe-
pen”, in: Archiefleven. Nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge, 4 (1996), 1, p. 4. 
37

 Koenraad VERBOVEN, Myriam CARLIER en Jan DUMOLYN, “A short manual to the art of prosopography”, in: K.S.B. 
KEATS-ROHAN (ed.), Prosopography Approaches and Applications: a handbook, Oxford, Unit for Prosopographical 
Research, 2007, p. 36. 
38

 Namelijk: herenkiezer, stedekiezer, schepen van der Keure, schepen van Gedele, deken en ontvanger. Zie p. 
61 e.v. en p. 105 e.v. 
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ties39 die zij waarnamen. Op die manier komen we iets meer te weten over het sociaal-politieke pro-

fiel van de modale wever, over hun gemiddelde macht en rijkdom, over de interne sociale tegenstel-

lingen en stratificatie binnen het ambacht, over de discrepantie tussen top- en onderklassen, over de 

politieke integratie van de groep in de stad, enzovoort. We willen, kortom, te weten komen hoe de 

Gentse wevers als sociaal-politieke groep ‘in elkaar zat’. De prosopografische lijst is te vinden in bijla-

gen.40 

De prosopografie biedt tal van voordelen. Een van de voornaamste nadelen is echter dat pro-

sopografische studies heel tijdrovend en arbeidsintensief zijn.41 Ze impliceren immers een heel diep-

gaande analyse van vaak heel uitgebreid bronnenmateriaal. Wie zich aan prosopografisch onderzoek 

waagt, moet heel wat gegevens weten te verwerken.42 Ook homoniemen zijn een groot heuristisch 

probleem.43 Personen die dezelfde naam droegen, zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden, 

waardoor interpretatie wordt bemoeilijkt. Bovendien is een historische prosopografie nooit volledig. 

Enerzijds laat het bronnenmateriaal door lacunes of dubbelzinnigheid dit niet toe en anderzijds kan 

ook de vorser – errare humanum est – fouten maken. Het is daarom noodzakelijk een prosopografie 

te koppelen aan een historische context en een concrete vraagstelling. De prosopografie is en blijft 

tot slot een hulpmiddel. Het ultieme inzicht in de feiten dient nog altijd van de billijkheid van de we-

tenschapper zelf te komen. 

Hoewel verschillende methodes, kan het zinvol zijn de prosopografie te koppelen aan een so-

ciale netwerkanalyse, die toelaat sociale connecties en relaties tussen individuen en hun sociaal kapi-

taal binnen een bepaald maatschappelijk veld op te sporen. De prosopografische methode en sociale 

netwerkanalyse vullen elkaar aan.44 Een sociaal netwerk wordt door Marsden en Campbell omschre-

ven als “a set of actors and the relations that hold them together. Actors can be indivual people, or 

they can be aggregate units such as departments, organizations, or families. The key is that the ac-

tors exchange resources which then connect them in a social network.”45 Het concept ‘sociaal net-

werk’ hangt nauw samen met het concept ‘sociaal kapitaal’ van Bourdieu. Het ‘kapitaal’ van een indi-

vidu bepaalt zijn positie binnen een groep en binnen een maatschappij. Hoe groter zijn ‘kapitaal’, hoe 

groter zijn netwerk, waarop hij kan terugvallen. De mate van iemands ‘kapitaal’ bepaalt dus het 

maatschappelijk succes van een persoon. Sociale netwerkanalyse beperkt zich niet tot een loutere 

descriptieve uiteenzetting van sociale relaties tussen actoren of aggregaten van actoren. Het gaat 

ook op zoek naar structurele patronen van die sociale relaties: welke waren bijvoorbeeld de sociale 

strategieën die men hanteerde om het sociaal kapitaal uit te breiden of in welke mate manifesteerde 

sociale cohesie zich binnen een groep? De aanpak is dus socio-centrisch: we richten ons op het net-

werk “as a whole”.46 

  

                                                           
39

 Namelijk: pachter, lakenleverancier en geldlener. Zie p. 65 e.v. 
40

 Zie bijlage 1, p. 153 e.v. 
41

 VERBOVEN, CARLIER en DUMOLYN, “A short manual”, pp. 65-67. 
42

 Ibidem, pp. 62-63 
43

 Ibidem, pp. 63-65. 
44

 Christophe VERBRUGGEN, “Combining social network analysis and prosopography”, in: K.S.B. KEATS-ROHAN (ed.), 
Prosopography Approaches and Applications: a handbook, Oxford, Unit for Prosopographical Research, 2007, 
pp. 579-601. 
45

 Peter V. MARSDEN en Karen E. CAMPBELL, “Measuring tie strength”, in: Social Forces, 63 (1984), pp. 482-483. 
46

 Ibidem, pp. 482-501. 



 

11 
 

DE HISTORISCHE SETTING: GENT IN DE VEERTIENDE EEUW 
 

« Arbres d’orgueil, plante d’iniguité 

Et racine de toute traison, 

Branches aussi de toute fausseté, 

Fueilles, fleur, fruit, de contradicion 

Cause, moment de grant rebellion, 

De Canaam, Caym et Judas née, 

D’eresie contre Dieu forsenée, 

Ingrate en tout que Lucifer atent, 

Dieux contre toy a sentence donnée: 

Avise toy, fausse ville de Gand. »
47

 

(Eustache Deschamps over Gent, 1382) 

 

Bellum, fames et pestis: de veertiende eeuw staat geboekstaafd als een turbulente periode. Ze her-

bergde demografische, ecologische en geopolitieke crises, zoals de Zwarte Dood, hongersnoden en 

de eerste fases van de Honderdjarige Oorlog, die samen de zogenaamde ‘crisis van de late middel-

eeuwen’ inluidden en op die manier de groei van de vorige drie à vier eeuwen deed ophouden.48 

Desondanks bleven de late middeleeuwen een zeer dynamische en interessante tijd: ‘crisis’ als een 

frontier of interactiezone tussen periodes, “als een andere omschrijving voor dynamiek, heroriënte-

ring en renovatie.”49 Op sociaal-politiek vlak was de Vlaamse veertiende eeuw begonnen in 1302 met 

de Guldensporenslag, die de stedelijke emancipatie der ambachten (1280-1302) voltooide. Tegelijk 

hield de strijd in de stad echter aan: in de zoektocht naar een nieuw performant sociale en politieke 

cultuur bleven de complexe sociale tegenstellingen onopgelost.50 De strijd werd slechts beslecht op 

het einde van de eeuw, wanneer de vorst – eerst nog de Vlaamse graaf en later de Bourgondische 

hertog – en zijn centralistische ambities als derde speler vanaf 1379-1385 een nieuw conflict aan-

boorde, namelijk dat tussen het Vlaamse stedelijke particularisme en de staatsvorming van het hof, 

dat niet langer als toeschouwer langs de zijlijnen van de arena de politieke ontwikkelingen onder-

ging.51 De ‘korte’ veertiende eeuw (1302-1385) was in Vlaanderen een eeuw tussen oud en nieuw. 

Een eeuw van nieuwe elites en oude machtstendensen. Een eeuw van sociaal-politieke emancipatie 

en onderdrukking. 

                                                           
47

 De veertiende-eeuwse Franse poëet Eustache Deschamps dicht over het koppige en fiere Gent, een stad vol 
interne sociale contradicties: verraad, hypocrisie, onrecht, rebellie, ketterij, maar ook grote trots. Het fragment 
vat mooi de woelige veertiende eeuw van Gent samen, met al haar sociale en politieke strubbelingen en para-
doxen. (Eustache DESCHAMPS, Oeuvres Complètes, uitgegeven door A.H. ÉDOUARD, Parijs, Didot, 1878-1903, I, p. 
201.)  
48

 Wim Pieter BLOCKMANS et al., “Tussen crisis en welvaart: sociale verandering 1300-1500”, in: D.P. BLOK et al. 
(eds.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977-1983, IV, p. 42; IDEM en 
Peter HOPPENBROUWERS, Eeuwen des Onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa, Amsterdam, Bert 
Bakker, 2011, p. 356 e.v. 

Malthus in de praktijk: een opgaande fase (ca. 950-1300) en neergaande fase (ca. 1300-1500) volgen el-
kaar op (Erik AERTS, Willy DUPON en Herman VAN DER WEE, De economische ontwikkeling van Europa: documen-
ten, Leuven, Universitaire Pers, 1985, pp. 49-50 en pp. 71-73). 
49

 Jan DUMOLYN, Staatsvorming en Vorstelijke Ambtenaren in het Graafschap Vlaanderen (1419-1477), Leuven, 
Garant, 2003, p. 250. 
50

 Jan DUMOLYN en Jelle HAEMERS, “Opstanden in de middeleeuwse stad”, in: A. MORELLI (ed.), Rebellen: van de 
Galliërs tot de Indignados, Berchem, EPO, 2013, p. 73. 
51

 Ibidem, pp. 76-77. 
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1. De politieke ontwikkelingen in vogelvlucht 
 

In de twaalfde en dertiende eeuwen van Gentse stedelijke ontplooiing en economische groei en 

voorspoed, had een kleine groep van families zich omgevormd tot een bezittende klasse, die zowel 

kapitaal als macht wisten toe te eigenen. Deze klasse betrof een voornamelijk grondbezittende en 

mercantiele elite, een samensmelting van een oude, aanvankelijk landelijke aristocratie en een nieu-

we, stedelijke aristocratie van kooplui en drapeniers of ondernemers in de lakennijverheid.52 De col-

lusie van geld en macht vertaalde zich in een sociaal-politiek, juridisch en economisch voorkeursre-

gime, dat mutatis mutandis teruggreep naar het oude Rome: het regime der patriciërs.53 In Gent 

werd dit patriciaat ook wel de viri hereditarii of erfachtige lieden genoemd, daar zij de afstammelin-

gen van de oudste stadsbewoners waren.54 Vanuit die positie hebben deze lieden in de dertiende 

eeuw de Gentse politiek volledig gemonopoliseerd. Zo werd voor de samenstelling van het stadsbe-

stuur enkel uit de schoot van deze patricische families gerekruteerd. Het dertiende-eeuwse Gent was 

daarom een de facto- politieke oligarchie, geregeerd door de zogenaamde XXXIX scabini of 39 sche-

penen, die ingedeeld waren in drie roterende schepenbanken van elk dertien man, en die hun ambt 

doorgaans levenslang bekleedden en binnen de familie (ver)erfden.55 

In de ambitie zijn macht in Vlaanderen ten opzichte van zowel de stedelijke patriciërs als zijn 

leenheer, de Franse koning, te versterken, zette de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre in 1297 de 

XXXIX te Gent af en verving hen door twee nieuwe schepenbanken die eveneens elk dertien scepe-

nen bevatten.56 Deze hervorming van de Gentse schepenbanken was er op gericht de machtsmono-

polisering in de stad enigszins tegen te gaan. Ook andere maatregelen werden verder getroffen. Zo 

mochten schepenen in principe geen twee opeenvolgende jaren zetelen. In wezen bleven oligarchi-

sche tendensen echter verre van uitgesloten; schepenen hadden de neiging terug te keren.57 De her-

vorming werd vervolgens officieel bekrachtigd in 1301, wanneer dit keer Filips IV de Schone, koning 

van Frankrijk, Gent een privilege toeschreef, waarin de verkiezingsprocedure van de Gentse sche-

penbanken verder werd toegelicht. Dit bijzondere gebeuren moet gezien worden in het licht van het 

                                                           
52

 Frans BLOCKMANS, Het Gentsche Stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen, De Sikkel, 1938, pp. 51-52. 
53

 Dé klassieke studie over het Gentse stadspatriciaat is en blijft het geciteerde werk van Frans Blockmans, Het 
Gentsche Stadspatriciaat tot omstreeks 1302 uit 1938. 

De termen ‘patriciaat’ en ‘patriciër’ komen evenwel niet in de middeleeuwen voor. In feite gaat het om 
een moderne, historiografische nomenclatuur en dus een anachronisme, die teruggaat op Henri Pirenne (Hans 
VAN WERVEKE, Gent: Schets van een Sociale Geschiedenis, Gent, Rombaut-Fecheyr, 1947, p. 27). 
54

 Philippe LARDINOIS, “Symptomen van een middeleeuwse clan: de erfachtige lieden te Gent in de 1
e
 helft van 

de 14
e
 eeuw”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 31 (1977), pp. 2-

3. 
55

 BLOCKMANS, Het Gentsche Stadspatriciaat, p. 332.  
56

 David NICHOLAS, The Metamorphosis of a Medieval City: Ghent in the Age of the Areveldes, 1302-1390, Leiden, 
Brill, 1987, pp. 1-2. 

Gwijde van Dampierre had in dit jaar immers zijn leentrouw aan de Franse koning afgezegd, waardoor in 
Vlaanderen prompt twee partijen zich aftekenden, sympathiserend enerzijds met de graaf (liebaards of klau-
waards) of anderzijds met de Franse koning (leliaards). Het oude Gentse patriciaat zocht heil bij de koning van 
Frankrijk; de tegenpartij koos de kant van de graaf. Op 8 april 1297 verving Gwijde van Dampierre de XXXIX 
door een “nieuwe ploeg van oppositionele patriciërs uit het ‘volksfront’.” (Walter PREVENIER en Marc BOONE, 
“Veertiende en vijftiende eeuw. De ‘stadstaat’-droom”, in: J. DECAVELE (ed.), Gent. Apologie van een Rebelse 
Stad, Antwerpen, Mercatorfonds, 1989, pp. 80-81; Walter PREVENIER, “Motieven voor leliaardsgezindheid in 
Vlaanderen in de periode 1297-1305”, in: De Leiegouw, 19 (1977), pp. 273-288.) 
57

 Paul ROGGHÉ, “Gent in de XIVe en XVe eeuw: de Gentse politiek en politici, stad en vorst, Gentse koppigheid 
en fierheid”, in: Appeltjes van het Meetjesland, 19 (1968), p. 232. 
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Frans-Vlaamse feodale conflict – de Franse koning hield de Vlaamse graaf op dat moment gevangen –

, dat uiteindelijk de aanloop zou bieden aan de Guldensporenslag van 1302.58 Filips de Schone’s op-

treden paste immers in een bredere verzoeningspolitiek met de Vlaamse steden en vooral hun patri-

cische machtshebbers, die Fransgezind waren. Zijn bedoelingen waren dan ook een toenemende 

greep op de politieke organisatie van de Vlaamse steden te krijgen, en zeker op die van Gent als 

grootste en in het opzicht van de koning potentieel meest risicovolle, want meest geproletariseerde, 

stad.59 Zijn acties hadden daarom voornamelijk een restauratie van het patricische regime tot gevolg, 

dat sinds het laatste kwart van de dertiende eeuw haar eerste klappen te verduren had gekregen, 

zowel van de stedelijke volksklassen als van de graaf van Vlaanderen. Niettemin was het in november 

1301 te Senlis uitgevaardigde reglement van groot belang voor de verdere politieke geschiedenis van 

Gent. Het verschafte immers het definitieve institutionele kader en de definitieve verkiezingsproce-

dure van beide Gentse schepenbanken tot 1540. Vanaf het jaar 1301 werden de leden – de scepenen 

van der Keure van de eerste schepenbank en de scepenen van Ghedeele van de tweede schepenbank 

– jaarlijks op 15 augustus verkozen door een groepje van acht kiezers, van wie de landsheer en de 

aftredende schepenen elk vier personen aanduidden, respectievelijk sheeren kiesers en der stede 

kiesers genaamd.60 De samenstelling van de schepenbanken stond echter helemaal nog niet vast en 

zou in de loop van de veertiende eeuw geregeld op de proef gesteld worden. Grote sociale groepen 

waren een deelname aan de Gentse politiek immers nog steeds ontzegd. Dit waren in de eerste 

plaats uiteraard de ambachten. De sociale omwenteling van 1302 zou hierin (een eerste) verandering 

gaan brengen. 

De Guldensporenslag was de emanatie van een strijd met twee dimensies. Enerzijds was het 

een feodaal conflict tussen de Vlaamse graaf als vazal en de Franse koning als leenheer. Anderzijds 

was het een sociaal en stedelijk conflict om politieke (mede)zeggenschap tussen het patriciaat en de 

ambachten.61 De twee conflicten raakten verstrengeld via de coalitie tussen de graaf en de am-

bachtslieden, die – bien étonnés de se retrouver ensemble – in de Franse koning en de koningsgezin-

de patriciërs of leliaerts hun gemeenschappelijke vijanden zagen. Het resultaat is gekend: op 11 juli 

1302 haalden de liebaerts op de Groeningekouter te Kortrijk een klinkende overwinning binnen. De 

ambachten waren een sociale groep geworden, met wie men in het vervolg rekening diende te hou-

den. Hoewel Gent officieel niet had deelgenomen aan de opstand, golden ook hier zijn sociale conse-

quenties.62 Het jaar 1302 markeerde daarom het einde van het oligarchische stadsbestuur te Gent.63 

Voortaan was het schepenambt de jure niet langer erfelijk en levenslang. Ook sociale repercussies 

                                                           
58

 In deze context pasten bijvoorbeeld ook de Blijde Intredes, die Filips IV van Frankrijk in mei 1301 in de 
Vlaamse steden hield (PREVENIER en BOONE, “De ‘stadstaat’-droom”, p. 81). 
59

 Marc BOONE, “Het ‘charter van Senlis’ (november 1301) voor de stad Gent: een stedelijke constitutie in het 
spanningsveld tussen vorst en stad (met uitgave van de tekst)”, in: Handelingen der Maatschappij voor Ge-
schiedenis en Oudheidkunde te Gent, 57 (2003), pp. 13-14. 
60

 IDEM, Gent en de Bourgondische Hertogen, 1990, pp. 33-36. 
61

 Jan F. VERBRUGGEN, “De Guldensporenslag”, in: R.C. VAN CAENEGEM (ed.), 1302: Feiten en Mythen van de Gul-
densporenslag, Antwerpen, Mercatorfonds, 2002, passim. 
62

 Het patricische bewind liet een deelname van de Gentenaars aan de oorlog niet toe. Toch waren enkele pa-
tricische dissidenten onder leiding van Jan Borluut erin geslaagd zo’n 700 mannen op de been te brengen, de 
stad uit te trekken en te gaan vechten tegen het leger van de Franse koning in Kortrijk (Jan DUMOLYN en Peter 
STABEL, “Aan de zijlijnen van een conflict? Gent en het Gentse in 1302”, in: P. TRIO, D. HEIRBAUT en D. VAN DEN 

AUWEELE (eds.), Omtrent 1302, Leuven, Universitaire Pers, 2002, pp. 57-58). 
63

 Victor Fris laat in zijn Histoire de Gand (voor het eerst verschenen in 1913) vanaf dit jaar een nieuw hoofd-
stuk aanvangen: “l’Avènement de la démocratie” (Victor FRIS, Histoire de Gand: depuis les origines jusqu’en 
1913, Gent, De Tavernier, 1930, p. 47 e.v.). 
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volgden: het bezit van vele leliaards werd geconfisqueerd en velen onder hen werden vermoord of 

gearresteerd.64 Niettemin bleef het instituut der viri hereditarii voortbestaan: “vele oude viri over-

leefden de storm, maar werden aangevuld door nieuwe elementen.”65 Dat in 1302 van een ‘demo-

cratische’ omwenteling – zoals in navolging van Henri Pirenne’s anciennes démocraties des Pays-Bas 

wel eens beweerd werd66 – geen sprake was, mag duidelijk zijn: de ‘nieuwe’ klasse der poorters – de 

eigenlijke erfgenamen van de dertiende-eeuwse erfachtige lieden – bleven een belangrijke rol spelen 

en ook binnen de ambachtsgilden zelf bestond een reeds duidelijk afgelijnde hiërarchie van rijke 

personen, die allesbehalve simpele handarbeiders waren.67 Historicus Raymond Van Uytven spreekt 

zeer treffend over een “plutokratie in de ‘oude demokratieën der Nederlanden’.”68 Bovendien zou 

het al gauw vrij diffuus en labiel, want niet formeel gedoseerde, verworden en heterogene stadsbe-

stuur in de komende jaren en decennia geregeld aanleiding geven aan nieuwe conflicten, waarin 

bepaalde sociale geledingen elkaars politieke legitimiteit in vraag stelden.69 Zoals gezegd: 1302 loste 

de complexe sociale tegenstellingen niet op. 

In de jaren 1310 liet de Guldensporenslag zijn naweeën gelden. De sociale spanningen tussen 

majores en plebei laaiden inderdaad weer op en ook het Frans-Vlaamse conflict was opnieuw bijzon-

der actueel.70 Op 4 augustus 1311 stonden de wevers en volders samen in de Gentse straten tegen-

over de gegoede burgers.71 Teneinde zijn positie ten opzichte van de Franse koning niet te laten ver-

zwakken door interne spanningen, koos de nieuwe graaf, Robrecht van Bethune, dit keer de kant van 

de poorters en sloeg hij de Gentse revolte neer.72 Het daaropvolgende jaar installeerde de Vlaamse 

graaf te Gent een door poorters gedomineerd regime, dat in 1319 uitgroeide tot het eerste bewind 

der Gentse hoofdmannen, waarin de ambachten een zeer gelimiteerde rol kregen.73 In het bijzonder 

werden de wevers geviseerd. Zo werd vanaf 1326 een weversgeld en weversleerknapengeld gehe-

ven, een speciale taks die iedere wever wekelijks en iedere nieuwe leerknaap eenmalig diende te 

betalen.74 De hoofdmannen waren trouwens de voornaamste grafelijke handlangers tijdens de ‘boe-

                                                           
64

 PREVENIER en BOONE, “De ‘stadstaat’-droom”, p. 81. 
65

 LARDINOIS, “Symptomen”, p. 68. 
Zeker wanneer in 1305, met de ondertekening van het voor Vlaanderen vernederende Verdrag van 

Athis-sur-Orge, enkele verbannen patriciërs terugkeerden en amnestie werden verleend. 
66

 Henri PIRENNE, Les Anciennes Démocraties des Pays-Bas, Parijs, Flammarion, 1928, 304 p. (Voor het eerst 
verschenen in 1910.) 

Pirenne, de vader van de Gentse Historische School, was een zeer vooruitstrevende historicus, wiens 
ideeën tot op vandaag een enorme waarde blijven hebben. Desondanks was hij ook een kind van zijn tijd. Zijn 
notie van “oude democratieën” strookte immers met de vooroorlogse filosofie van de Romantiek en het libera-
lisme: voor Pirenne was het evident dat de politiek in handen bleef van de rijke burgers. Na de Eerste Wereld-
oorlog heeft hij echter zelf reeds heel wat waardevolle nuances aan zijn stelling aangebracht (BOONE, Gent en 
de Bourgondische Hertogen, p. 27). 
67

 NICHOLAS, Metamorphosis, p. 2. 
68

 Raymond VAN UYTVEN, “Plutokratie in de ‘oude demokratieën’ der Nederlanden”, in: Handelingen der Ko-
ninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 16 (1962), pp. 461-491. 
69

 PREVENIER en BOONE, “De ‘stadstaat’-droom”, p. 81. 
70

 Ibidem. 
71

 Ibidem. 
72

 Ibidem. 
In vele opzichten was dit ook een logischere keuze: de graaf sprak Frans en was met de poortersklasse 

sociaal gezien veel meer verwant dan met de ambachtsklassen. 
73

 Paul ROGGHÉ, “Het eerste bewind der Gentse hoofdmannen (1319-1329)”, in: Appeltjes van het Meetjesland, 
12 (1961), pp. 181-195. 
74

 VAN WERVEKE, De Gentsche Stadsfinanciën, pp. 222-227. 
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renopstand’ van Kust-Vlaanderen van 1323-1328,75 terwijl honderden Gentse wevers, die aansluitend 

werden verbannen, zich samen met Brugge en andere grote en kleine steden bij de opstandelingen 

hadden aansloten om te protesteren tegen de toenemende fiscale druk en sociaal-politieke ongelijk-

heid.76 Het hoofdmannenbewind hield formeel op te bestaan na de nieuwe vrede in 1329, maar leef-

de informeel verder tot in 1337.77 De allianties, die in 1302 nog maar waren gesmeed, hadden zich 

intussen al volledig omgekeerd. 

In de loop van de jaren 1330 transformeerde de sociale strijd in de stad meer en meer in een 

stedelijke ontvoogdingstrijd jegens de graaf, die sinds 1314-1316 een ‘overwinning’ had geboekt op 

Frankrijk en zijn positie aldus niet zozeer meer door de Franse koning bedreigd was, als wel door de 

grote Vlaamse steden. De grote steden van Vlaanderen, en Gent in het bijzonder, streefden hun 

‘stadstaat’-droom na, die hoogtij vierde ten tijde van het Artevelderegime (1338-1345).78 Het jaar 

1337 markeerde een keerpunt en dit was niet toevallig het beginjaar van de Honderdjarige Oorlog 

tussen Frankrijk en Engeland. De opvolgingsstrijd om de Franse troon tussen Edward III van Engeland 

en Filips VI van Valois was ook in Vlaanderen voelbaar.79 De poging van Edward om Lodewijk II van 

Nevers, graaf van Vlaanderen, aan zich te binden in zijn oorlog met Frankrijk en de daaropvolgende 

weigering van de graaf, die omwille van zijn feodale eed de Franse koning trouw diende te blijven, 

zorgde voor een desastreuze breuk tussen Vlaanderen en Engeland. Die breuk was nefast voor het 

sociaal-economische leven in de grote Vlaamse steden, die voor hun lucratieve lakennijverheid af-

hankelijk waren van de invoer van Engelse wol. Eind 1336 riep Edward van Engeland namelijk het 

embargo tegen Vlaanderen uit. Vooral Gent, “die bijna geheel van weven en vollen leven moest”80, 

had dit geweten. Oproer bleef dan ook niet uit: tegen begin 1337 waren de Gentse straten gevuld 

met rumoerige lakenarbeiders die met de wol hun brood verdienden; de honger en werkloosheid 

groeide. Het Gentse magistraat stond radeloos tegenover de gespannen sfeer. Teneinde een uitweg 

te vinden uit de aanhoudende crisis, riep het Gentse stadsbestuur op 28 december 1337 uiteindelijk 

het volk samen op het Bijlokeveld. Het was duidelijk dat er een nieuwe leider nodig was. 

Het was in die context dat Jacob van Artevelde, een rijke makelaar en patriciër, op de 28ste de-

cember van 1337 nabij de Bijloke ten tonele verscheen. Hij riep op het bestuur zelf in handen te ne-

men en in het Frans-Engelse conflict eerst nog een neutrale, maar weldra anglofiele positie in te ne-
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men.81 Het Westen was immers de enige weg, “die voerde naar de ruwe wol, het dagelijks brood.”82 

Op 3 januari 1338 werd Artevelde aangesteld als één van de vijf ‘buitengewone’ hoofdmannen, die 

de crisis moesten verhelpen en van wie hijzelf ongetwijfeld de leider was.83 Het Artevelderegime was 

gestart en zou duren tot 1345, wanneer de Wijze Gentenaar vermoord werd. Het regime was vrij 

uitzonderlijk. Naast lakenhandelaars zaten in het college van vijf hoofdmannen ook twee ambachts-

lieden. En samen met de drie dekens van de wevers, volders en kleine neringen waren de ambachten 

in dit regime van acht zelfs in de meerderheid.84 Niettemin had Jacob van Artevelde geen sociale 

omwenteling voor ogen. Zijn hoofddoel was de sociale spanningen en tegenstellingen te elimineren 

om de economische motor te herstarten, de ledeganck te verdrijven en de voorspoed terug te laten 

heersen over het land.85 Meer nog,  hij wilde ook de onderlinge twisten tussen de verschillende 

Vlaamse steden aan banden te leggen. Het stedelijke zelfbestuur vierde hoogdagen in Vlaanderen; 

de ‘stadstaat’-droom werd (bijna) werkelijkheid. De Drie Steden van Vlaanderen, Gent, Brugge en 

Ieper, monopoliseerden de volksvertegenwoordiging en schakelden de graaf en de Franse koning 

uit.86 Op 21 juni 1343 werd aan hun feitelijke machtspositie een formele basis gegeven door het 

graafschap in drie kwartieren op te delen, respectievelijk onder elk der Drie Steden.87 

Jacob van Artevelde toonde zichzelf als een uitstekende diplomaat: hij bereikte een handelsak-

koord met Engeland, die het embargo ophief, en wist zo handig te schipperen dat zowel Frankrijk als 

Engeland de Vlaamse positie aanvaardden. Eens de economische noodtoestand in het begin van de 

jaren 1340 was opgehouden, zouden kortsluitingen in het ‘volksfront’ echter al snel weer de kop 

opsteken.88 De onruststokers waren vooral wevers, die van het begin af aan een wantrouwen jegens 

Jacob van Artevelde koesterden – hij had als rijke burger in 1326 het zo gehate weversgeld ontvan-

gen en gepacht – en vanaf nu een overwicht in de Gentse politiek ambieerden.89 Ook op Vlaams ni-

veau was de spanning opnieuw te snijden: de rancune van de kleinere steden tegen de dominantie 

van de Drie Steden groeide, terwijl tegelijk Brugge en Ieper niet langer opgezet waren met de eer-

sterangsrol van Gent, als ‘hoofdstad’ van Vlaanderen.90 Artevelde werd uiteindelijk op 17 juli 1345 

vermoord door een weverscomplot. Voortaan hadden de wevers tot 1349 de politieke touwtjes te 

Gent in handen. 

Aan de internationale en Vlaamse politiek veranderde onder de ‘weversdictatuur’ van 1345-

1349 eigenlijk niets: de alliantie met Engeland en de kwartierpolitiek werd ongeschonden verder 

gezet.91 Te Gent zelf joegen de wevers echter all andere sociale groepen in het harnas door “hun 

mateloos monopoliseren van overheidsambten en de arrogantie van hun milities.”92 Hun arrogantie 

beu en gesterkt door een nieuwe Vlaamse graaf, Lodewijk van Male93, hebben deze groepen de we-
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vers uit het stadsbestuur gestoten, nadat tijdens een bloedbad tussen de wevers en de volders op 13 

januari 1349 (de Goede Disendach) talrijke wevers waren omgebracht.94 Voor een periode van tien 

jaar werden de wevers opnieuw brutaal sociaal en politiek onderdrukt: ze kregen wederom een dis-

criminerende belasting opgelegd, hun dekens werden niet langer vrij verkozen, en ze konden zich 

nog nauwelijks sociaal manifesteren: “[d]e nieuwe coalitie van poorters, kleine neringen en volders 

deed hen duur betalen voor hun arrogantie van vóór 1349.”95 Vele wevers werden strafrechtelijk 

verbannen of weken vrijwillig uit naar Engeland.96 Al snel bleek echter dat de sociale en politieke 

uitsluiting van de wevers, als numeriek en economisch belangrijkste deel van de bevolking, ten eerste 

niet realistisch en ten tweede, door de gecreëerde arbeidsschaarste, niet houdbaar was voor de 

Gentse economie.97 Gevoed door economische en sociale onrust, kantelde de machtsbalans nog-

maals in 1359-1361, na een zoveelste gewapend treffen tussen de wevers en volders. De laatsten 

liepen een nederlaag op die resulteerde in een blijvende uitsluiting uit het politieke bedrijf van de 

stad van een der belangrijkste ambachten uit de textielsector.98 De weverij haalde haar slag thuis: 

voortaan werd ze opnieuw vertegenwoordigd in het stadsbestuur, heel wat bannelingen van 1349 

kregen gratie van de graaf, en het verfoeide weversgeld werd afgevoerd. Het nieuwe regime der drie 

‘leden’99 van poorters, wevers en kleine neringen zou het einde van de middeleeuwen halen – met 

een intermezzo weliswaar tussen 1453 en 1477.100 Na meer dan een halve eeuw sociale en politieke 

strijd waren de Gentse politieke machtsverhoudingen rond 1360 min of meer gestabiliseerd.101 

De decennia na 1360 waren te Gent een periode van relatieve sociale en politieke vrede. Al-

thans tussen de stedelijke groepen onderling: het nog latente conflict, dat weldra uitbreken zou, was 

er een tussen het stedelijke particularisme en het vorstelijke centralisme. Pogingen om het stedelijke 

zelfbestuur een halt toe te roepen, waren door Lodewijk van Male, een sterkere graaf dan zijn voor-

ganger, al eerder ondernomen, maar zouden in 1379 wederom realiteit worden en aanleiding geven 

tot de Gentse Opstand van 1379-1385. De aanloop van de oorlog was eigenlijk al in 1349 begonnen. 
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Vanaf toen voerde graaf Lodewijk een repressie door in de Grote Steden van Vlaanderen, gericht op 

de terugschroeving van hun verregaande autonomie.102 De repressie ging vooral ten koste van de 

textielambachten. Met hun tegenstanders – het patriciaat – had de graaf immers een veel grotere 

sociale voeling en was een coalitie met deze groep een interessantere keuze. Bovendien was het 

‘proletariaat’ uit de textielsector niet te vertrouwen, want te vatbaar voor rebellie, tegen het patrici-

aat én tegen hun vriend, de graaf.103 Het conflict tussen stad en vorst kwam dus geenszins als een 

donderslag bij heldere hemel, maar zat er sluimerend aan te komen.104 De opstand mag beschouwd 

worden als de prelude van een nieuw tijdperk onder de Bourgondische hertogen – in 1384 aan de 

macht gekomen in Vlaanderen – en hun staatsvorming,105 die in verschillende fases de stedelijke 

autonomie in Vlaanderen uiteindelijk wist te overwinnen, te beginnen met de vrede van Doornik, 

ondertekend op 18 december 1385.106 De Gentse Opstand van 1379-1385 sloot de korte veertiende 

af. De Bourgondische periode was aangevat. 

De veertiende eeuw heeft, besluitend, zowat alle mogelijke politieke bondgenootschappen 

tussen de diverse belangengroepen van Gent gekend. 

 

2. De sociaal-economische situatie 
 

“[L]i païs estoit si plains et si remplis de tous biens que merveilles seroit à raconter et à considérer, et 

tenoient les gens ens bonnes villes si grans estas que merveilles estoit à regarder.”107 De Henegouwse 

dichter en chroniqueur Jean Froissart beschrijft het veertiende-eeuwse Vlaanderen, en haar steden 

en stedelingen in het bijzonder, als erg bewonderenswaardig. Het graafschap was in de loop van de 

volle middeleeuwen namelijk reeds uitgegroeid tot één van de meest dichtbevolkte, verstedelijkte en 

welvarende regio’s van Europa.108 Dit had natuurlijk alles te maken met de textielnijverheid, die de 

basis had gevormd waarop de Vlaamse economie, demografie en welvaart kon steunen. De grote 

steden (Gent, Brugge, Ieper, Dowaai en Rijsel) hadden zich in de twaalfde en dertiende eeuw immers 
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verrijkt met een uitgesproken exportgerichte en luxueuze (met Engelse wol gefabriceerde) lakennij-

verheid.109 In de late middeleeuwen bleven vooral Brugge en Gent (Ieper was toen al in verval; Do-

waai en Rijsel waren sinds 1312 in Franse handen) het graafschap op economisch vlak domineren.110 

Beide steden behoorden tot de belangrijkste van Noordwest-Europa. Brugge was als gateway voor-

namelijk een mercantiel centrum.111 Gent, na Parijs de grootse stad van Europa benoorden de Alpen, 

had dan weer zijn nijverheidsinfrastructuur ten volle ontwikkeld en was als dusdanig in de eerste 

plaats een traditionele draperiestad.112 De stad stond in het middeleeuwse Europa bekend om haar 

dure kwaliteitslaken. De textielnijverheid werd er eeuwenlang gedomineerd door de lakenproductie 

op basis van superieure Engelse wol: de zogenaamde ‘zware’ draperie. In de loop van de late middel-

eeuwen werd ze geleidelijk aangevuld met ‘lichtere’, dit wil zeggen goedkopere lakenvarianten die 

vervaardigd werden met inlandse of Spaanse wol, en met de op basis van vlas gefabriceerde linnen-

nijverheid. De nadruk moet betreffende de Gentse textielbedrijvigheid in de late middeleeuwen dan 

ook op complementariteit, flexibiliteit en vitaliteit gelegd worden. 

 Ondanks de blijvende economische dominantie in het graafschap, was de veertiende eeuw 

voor Gent toch voornamelijk een eeuw van een beginnende “crisis en verval”113. De groei van de 

vorige eeuwen was inderdaad gestokt en exogene factoren, zoals de Honderdjarige Oorlog, hongers-

noden, de pest of de al even epidemische sociaal-politieke conflicten, begunstigden de Gentse eco-

nomie allerminst. De oorlog met Engeland was, zoals gezien, nefast voor de invoer van kwaliteitswol. 

De grote hongersnood van 1315-1317, de pestepidemieën van 1348-1349, 1358, 1361 en 1368-1369, 

en de stedelijke conflicten van 1311, 1349, 1359-1361 en 1379-1385 drukten op de stedelijke demo-

grafie.114 De lakennijverheid was aanvankelijk goed gerecupereerd van de crisis van de jaren 1270 en 

1280, maar zou naarmate de veertiende eeuw vorderde een gestage terugloop ondervinden door de 

vrijwel structureel geworden arbeidsschaarste.115 Ook de internationale export en handel daalde – in 

tijden van oorlog werd het vele reizen voor handelaars verhinderd en zelfs gevaarlijk. Hoewel de 

textielnijverheid, en zeker de traditionele draperieproductie, in de loop van de veertiende eeuw en-

kele rake klappen kreeg te verduren, bleef ze toch de belangrijkste economische sector van de stad. 

Al dreigde het aandeel van het textiel in het totale bruto stedelijke product tegen het einde van de 
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eeuw wel door de tertiaire sector voorbijgestreefd te worden. In de vijftiende eeuw zou de lakennij-

verheid een geleidelijke revival kennen.116 

De lakennijverheid had uiteraard een enorme sociale impact. Rond het midden van de veer-

tiende eeuw was ongeveer 60% van de totale Gentse bevolking rechtreeks binnen een van de tex-

tielambachten werkzaam, en bovendien was nog eens een groot deel van het patriciaat/de poorterij 

in dezelfde sector betrokken, vooral dan via de handel.117 De textielambachten waren dus zonder 

enige twijfel de belangrijkste ambachtsgroep van de stad, zowel op sociaal als op economisch vlak. 

De numeriek en politiek voornaamste draperieambachten waren uiteraard de (wol)wevers en de 

volders. Dit waren de grootste sociale en meest geproletariseerde groepen van de stad en dus het 

gevoeligst voor economische crises, wat voor een groot deel hun rebelse volatiliteit al verklaart. 

Daarnaast was er ook nog een klein groepje van zogenaamde afhankelijke textielambachten. Dit wa-

ren: de scheerders, vouders, uitslagers, strijkers, gereeders, tijk-, linnen- en tapijtwevers, “die nu 

eens in het gevolg van de wevers, dan weer van de volders optraden, naargelang de ene of de andere 

van deze machtige groeperingen op het politieke terrein de bovenhand had gekregen.”118 Hoewel zij 

via het formele overkoepelende lid der weverij/volders resulteerden en zodoende aan het politiek 

bedrijf konden participeren, hebben deze van de draperie afhankelijke, kleinere ambachten, gezien 

hun numerieke onbelangrijkheid, een al even onbelangrijke politieke rol gespeeld binnen de textiel-

sector en hebben ze derhalve nooit een potentiële rivaal voor de wevers gevormd.119 

Was de lakennijverheid de enige factor van belang in de Gentse economie en welvaart? 

Geenszins. Gent kende een tertiaire sector van ambachten en diensten die buiten het textielwezen 

werkzaam waren en die, zoals gezegd, zijn stedelijke aandeel in de veertiende eeuw alsmaar zag 

groeien. Deze sector stond bekend als het ‘lid der kleine neringen’, een formele politieke associatie 

van de officieel erkende, ‘kleine’ beroepen, die (in principe) buiten de textielnijverheid vielen.120 An-

ders dan wat hun naam doet vermoeden, hadden ze gezamenlijk toch een even grote politieke en 

economische invloed.121 Ze hadden als lid evenveel recht op een gelijke vertegenwoordiging in de 
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stedelijke instellingen als hun politieke tegenhangers.122 En economisch gezien, waren ze van essen-

tieel belang voor heel wat op de stedelijke en regionale markt gerichte en in die context onontbeer-

lijke sectoren: de voedingssector (onder andere: vleeshouwers, bakkers, brouwers, kruideniers, vis-

verkopers), de bouwsector (timmerlieden, metselaars en steenhouwers, etc.), de lederverwerkende 

ambachten (huidevetters, witledertouwer, etc.), de kleermakers, kleinhandelaren en de transport-

sector (met onder meer de politiek zeer machtige schippers).123 Zeker het veiligstellen van de voed-

selbevoorrading van een naar middeleeuwse normen erg groot aantal te voeden monden in Gent, 

vereiste een doorgedreven controle op en een degelijk uitgekiende organisatie van de aanvoerlijnen: 

de twee rivieren Leie en Schelde, het uit de dertiende eeuw daterende kanalennetwerk, de Lieve 

naar Damme, en het geheel van Moervaarten naar het noorden van het graafschap, essentieel voor 

de turfaanvoer.124 Het meest fundamentele bestanddeel uit het dieet van de doorsnee middeleeu-

wer was uiteraard brood en dus graan. Daarvoor ontwikkelde Gent in het derde kwart van de veer-

tiende eeuw het stapelrecht, een institutioneel-economische factor van uitzonderlijk gewicht.125 Dit 

hield in dat “alle via Leie en Schelde uit de graanschuur van de Noord-Franse vlakte aangevoerde 

graan een tijdlang in de eerste plaats voor de Gentse markt werd voorbehouden, alvorens het voor 

eventuele verdere export in aanmerking kwam.”126 
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HOOFDSTUK 1 

Genese van de ambachten en het weversambacht 
 

« Wanneer de mannen zich het weven begonnen aan te trekken en in gilden 

vereenigden ligt verloren in den stroom der tijden. »
127

 

(Frans De Potter, 1901) 

 

Over de genese van de ambachtsgilden tasten we in het duister. Algemeen wordt in de historiografie 

aangenomen dat de Vlaamse ambachtsgilden in de dertiende eeuw zijn opgekomen.128 Voordien 

waren in de elfde eeuw reeds de eerste handelaarsgilden verschenen. Corporatieve beroepsorgani-

saties bestonden dus al langer.  De vraag naar de ontstaansgeschiedenis van het corporatisme op 

zich heeft echter aanleiding gegeven tot een hevig debat onder geschiedvorsers. In zijn De Oorsprong 

der Ambachten in Vlaanderen en Brabant (1951) licht Carlos Wyffels de voornaamste thesen hierom-

trent toe. Wyffels overloopt grosso modo vijf algemene theorieën: “de Romeinse theorie, de doma-

niale leer, de thesissen van Keutgen, Mickwitz en Von Below.”129 Daarbij legt hij verder de relevantie 

ervan voor Vlaanderen en Brabant uit. Hieronder volgt een parafrase van deze der voornaamste the-

orieën. 

Ook de Romeinen kenden corporaties: de zogenaamde collegia, waarbij men zich per beroeps-

groep vrijwillig kon aansluiten. De vraag is natuurlijk in welke mate er continuïteit is of kan zijn tussen 

de Romeinse en middeleeuwse corporatieve structuren. De Romeinse theorie gaat hier alleszins wel 

van uit. Wyffels sluit ze, toegepast op Vlaanderen en Brabant, echter uit, aangezien deze regio’s wei-

nig van de Romeinse erfenis hebben meegenomen; de fundamenten van de Vlaamse en Brabantse 

samenleving zijn pas in het begin van de middeleeuwen en dus na de antieke periode gelegd. De 

Romeinse theorie is enkel op de Italo-Byzantijnse gebieden toepasbaar, waar de Romeinse instellin-

gen zich langer hebben gehandhaafd.130 

Volgens de domaniale leer zouden ambachtsgilden ontstaan zijn op de grote heerlijke domei-

nen van de vroege middeleeuwen. Op het landelijke domein van de grondheer arbeidden handwer-

kers, die georganiseerd waren in Aemter (ook wel: officia of ministeria) en onder leiding stonden van 

een meester of magister.131 De productie van deze handwerkers was enkel gericht op het levenson-

derhoud van de heer. Wanneer die productie geleidelijk aan de behoeften van het domein overtrof, 

zouden de handwerkers toelating hebben gekregen van de heer om gedeeltelijk voor eigen rekening 

te werken en zich aldus op de markt buiten het domein te richten.132 Vervolgens zouden de hand-

werkers zich stilaan van de heer zijn gaan losmaken om zich ten slotte volledig op de vrije arbeid te 

storten, waardoor hun Aemter (enkelvoud: Amt) echte, autonome ambachtsgilden werden.133 Een 
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voorbeeld van dergelijke Aemter waren de zogenaamde gynaecea, die in de Karolingische en hoog-

middeleeuwse periode voorkwamen. Dit waren een soort sunken huts die gebruikt werden als do-

maniale ateliers, waarin vrouwen en meisjes tewerkgesteld stonden om textiel en andere nijver-

heidsproducten te fabriceren voor een kerkelijk of koninklijk vroonhof.134 Die vrouwen en meisjes 

waren meestal slaven, halfvrijen of in het beste geval loonarbeidsters. Ook de domaniale leer gaat uit 

van een zekere continuïteit tussen oudheid en middeleeuwen. In het noordelijke Gallië van het Laat-

Romeinse Keizerrijk kwamen immers eveneens gelijkaardige sunken huts of hutkommen voor. Dit 

waren, zoals de middeleeuwse gynaecea, betrekkelijk kleine kuilen met een dak erover, die dienst 

deden als weefatelier, smidse of bronsgieterij, als opslagplaats voor levensmiddelen, etc.135 Ze wor-

den door archeologen aangetroffen binnen bepaalde landbouwnederzettingen van de tweede helft 

van de derde en vooral van de vierde eeuw.136 Net zoals de Romeinse theorie is de domaniale leer 

volgens Wyffels echter verouderd en niet toepasbaar op Vlaanderen en Brabant.137 Immers, hoe ver-

klaart ze dat de ambachtsgilden in een stedelijk milieu, “toen de stad reeds lang tot bloei gekomen 

was”, zijn ontstaan?138 

De oorsprong van de Vlaamse en Brabantse ambachten moet dus in de stad zelf gezocht wor-

den. Friedrich Keutgen139 doet dit door de stedelijke overheid verantwoordelijk te stellen. Volgens 

zijn theorie uit 1903 dringt de overheid van bovenaf een geleidelijke reglementering en controle van 

de stedelijke markt op, waardoor op termijn een verregaand toezicht zich kan ontwikkelen over de 

verkoop der waren, maar ook over de personen, met name de handelaars en handwerkers.140 Om 

dat toezicht doeltreffender te maken, heeft de overheid de ambachtslieden volgens ambacht in be-

paalde straten nabij de markt gegroepeerd in een soort premature corporaties, wat Keutgen ook 

Aemter noemt. Dit gebeurde via de gildedwang of Zunftzwang, volgens dewelke ambachtslui zich 

verplicht dienden aan te sluiten bij een respectieve gilde.141 In het begin stonden deze beroepsgroe-

peringen nog onder de jurisdictie van een beambte van de stedelijke overheid; van de dertiende 

eeuw af kwam een meester (Amtmeister) aan het hoofd te staan, die zelf een ambachtsman was.142 

Deze meesters zouden dan de geest van autonomie bij de handwerkers hebben aangewakkerd, 

waardoor de Aemter geleidelijk aan een ‘gesloten gemeenschap’ van vakgenoten zijn beginnen vor-

men.143 Vanaf ze zelf de gildedwang verwierven, werden de Aemter volledig onafhankelijk en waren 

ze voortaan ambachtsgilden of Zünfte.144 Het mag niet verwonderen dat de theorie van Keutgen heel 

                                                           
134

 David HERLIHY, Opera Muliebria: women and work in medieval Europe, New York, McGraw-Hill, 1990, pp. 76-
79 + p. 92. 
135

 Robert NOUWEN, De Romeinen in België: (31 v.C.-476 n.C.), Leuven, Davidsfonds, 2006, p. 230. 
136

 Het oudst bekende voorbeeld van een hutkom trof men aan in Grobbendonk, vermoedelijk daterend van 
het derde kwart van de derde eeuw (ibidem). 
137

 De theorie is namelijk vooral gebaseerd op bronnenmateriaal uit Duitse abdij- en bisschopssteden (WYFFELS, 
De Oorsprong der Ambachten, p. 35). 
138

 Ibidem, p. 36. 
139

 Friedrich W.E. KEUTGEN, Aemter und Zünfte: zur Entstehung des Zunftwesens, Jena, Fischer, 1903, X + 256 p. 
140

 WYFFELS, De Oorsprong der Ambachten, p. 40. 
141

 Ibidem, pp. 40-41. 
142

 Ibidem. 
143

 Ibidem. 
144

 Dit gebeurde doordat de stedelijke overheid de Aemter het zogenaamde Innungsrecht toekenden, een privi-
lege waardoor “ze het monopolie verwierven van de productie en de verkoop van hun voortbrengselen op de 
markt; verder door een min of meer uitgebreide autonomie in ambachtszaken en door het recht, zij het dan 
ook met vereiste voorafgaande toestemming van de overheid, om reglementen uit te vaardigen.” Het Innungs-
recht voorzag met andere woorden in een verregaande economische en zelfs juridische zelfstandigheid voor de 
gilden. (Ibidem, p. 41.) 



 

27 
 

wat kritiek te verduren kreeg. Ze gaat immers uit van een uitgesproken top-down-proces en laat geen 

enkele ruimte voor eventuele stimuli van onderuit, zoals bijvoorbeeld de broederschappen. Ook 

houdt de theorie geen rekening met ambachtslieden die niet of nauwelijks in contact kwamen met 

de stedelijke markt, aangezien ze vertrekt vanuit een veronderstelde, toenemende marktcontrole 

van overheidswege: waarom hebben sterk geproletariseerde ambachten, zoals de wevers of de vol-

ders, zich dan ook verenigd?145 Bovendien is de stelling enkel gebaseerd op Duits bronnenmateriaal 

en daarom niet zomaar naar Vlaanderen en Brabant door te trekken. 

Gunnar Mickwitz146 is de enige auteur die gans West-Europa in zijn studie heeft betrokken. Hij 

gaat in tegen Keutgen door het ontstaan van de gilden bij de ambachten zelf te leggen. Zijn these 

komt erop neer dat de handwerkers op termijn vrijwillig formele ambachten hebben gevormd om 

hun eigen economische belangen beter te kunnen behartigen. Vakgenoten zouden vanuit een zeker 

economisch zelfbehoud de neiging gehad hebben om de wederzijdse concurrentie op de stedelijke 

markt uit te schakelen door enerzijds een feitelijk monopolie tot stand te brengen (vooral de ‘kleine’ 

ambachten, die zich tot de stedelijke en regionale markt richtten) of door anderzijds gestandaardi-

seerde kwaliteitsnormen van de gefabriceerde producten op te leggen (vooral de exportgerichte 

draperieambachten).147 In die pogingen hebben ze vervolgens een soort onderlinge ‘kartels’ of sa-

menwerkingsverbanden gevormd.148 Er gold geen Zunftzwang, maar een Beitrittszwang. Mickwitz 

gebruikt deze term om het onderscheid te maken met de exclusivistische gildedwang.149 In een latere 

fase kon het ‘kartel’ wel een exclusievere vorm aannemen en een echte ambachtsgilde worden. Hier-

in verschilt hij met Georg Von Below, die in essentie hetzelfde zegt als Mickwitz, behalve dat de be-

roepsverenigingen van meet af aan het exclusivisme onderschreven en dat die strikte gildedwang het 

fundamentele bestaansprincipe van de ambachtsgilde was.150 Handwerkers duldden het namelijk 

niet dat een niet-aangeslotene het ambacht uitoefende.151 Hun motief was dezelfde: de ongewenste 

concurrentie elimineren. Volgens Mickwitz’ en Von Belows these lagen economische (protectionisti-

sche) motieven dus als enige factor ten grondslag van het ontstaan van de middeleeuwse ambachts-

gilden. Alle andere, religieuze, juridische, sociale of politieke factoren zijn enkel van belang als een 

soort historische katalysator die de weg naar en verbreiding van de ambachten hebben vergemakke-

lijkt en bevorderd.152 

Het grootste probleem met de karteltheorie is dat ze weinig overtuigt. Mickwitz stootte tijdens 

zijn onderzoek zelf reeds op enkele tekortkomingen en contradicties. De vrijwillige vorming van kar-

tels van onderuit veronderstelt immers een vrij homogene en eensgezinde groeps- en identiteits-

vorming, terwijl prosopografische studies van ambachten erop wijzen dat deze groepen eigenlijk een 

grote heterogene samenstelling kenden. De karteltheorie houdt hier geen ruimte voor open en ver-

klaart als dusdanig niet waarom corporatieve structuren precies van onderuit gecreëerd werden. 

Controlemechanismen van de markt of de oplegging van kwaliteitsnormen kunnen er namelijk even-

zeer gekomen zijn onder impuls van de stedelijke overheid of van bepaalde elitaire drukkingsgroepen 
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binnen het ambacht of andere economische groepen, zoals handelaars en ondernemers, die het pro-

ductieproces in handen hadden. Dit lijkt bovendien meer plausibel, aangezien heel wat ambachtslie-

den, zeker in de textielsector, van loonarbeid leefden en op die manier niets met de markt te maken 

hadden. Hoewel Mickwitz de theorie van Keutgen sterk bekritiseert, maakt hij dezelfde fouten als 

hem. 

De thesen van Keutgen, Wickwitz en Von Below leggen allen de nadruk op het economische. 

Dat ambachtsgilden een primaire economische functie speelden, is evident – over de precieze me-

chanismen (van onderuit of van bovenaf) kan dan nog gediscussieerd worden. Toch laten ze enkele 

essentiële elementen van de gilde onbelicht. Gilden hadden immers ook een heel belangrijke sociali-

serende functie, waarbij rituelen een grote rol speelden. Daarom benadrukken verschillende theo-

rieën de rol van de broederschappen. Wyffels doet dit ook, in navolging van Henri Pirenne, Georges 

Espinas en Guillaume Des Marez. Volgens deze auteurs zijn de ambachten ontstaan op eigen initiatief 

van de handwerkers. Zij werden als het ware “spontaan gedreven door de wet van het onderling 

hulpbetoon” en vormden zodoende groeperingen, “die in hun meest tastbare vorm voor ons ver-

schijnen als godsdienstig-caritatieve broederschappen.”153 Het broederschap verleende met andere 

woorden de essentiële structuur voor het (pre)corporatieve ambacht. In het begin van de jaren 1980 

is hierbij een interessante studie van Otto Gerhard Oexle154 bijgekomen. Hij legt de oorsprong van de 

gilden in de Germaanse en Karolingische periode. Etymologisch zou het woord ‘gilde’ van gildo-

nia/geldonia, gellonia, gelda stammen, wat zowel ‘betalen/bijdragen’ als ‘offeren/aanbidden’ bete-

kent.155 Deze tweevoudige etymologische betekenis weerspiegelt eigenlijk de dubbele oorsprong van 

gilden als heidense en religieuze organisaties. Het gaat om een zekere symbiose van de Germaanse 

cultuur met de christelijke. Meer bepaald hebben de eerste gilden het Germaanse eet- en drinkgelag 

of de potacio zich toegeëigend en het in een christelijk jasje gestopt, onder invloed van de vroegmid-

deleeuwse christelijke broederlijkheid en de Karolingische monastiek, waarin met name de fraterni-

tas en de caritas twee sleutelwoorden vormden.156 De eerste middeleeuwse  gilden verschijnen dan 

ook ten tijde van de Karolingers. Bij deze Karolingische gilde draaide alles rond gelijkheid: horizontale 

sociale relaties, gezellige festiviteiten en rituelen moesten de sociale harmonie en cohesie onder de 

leden bevorderen.157 Wanneer naast deze allgemeinen Gilden vanaf de vroege elfde eeuw (be-

rufs)spezifische Gilden opkomen onder de vorm van de handelaarsgilden, werd de middeleeuwse 

gilde geleidelijk aan exclusiever van aard en ging ze meer en meer een politieke en economische 

functie uitspelen: de gilde moest de belangen van een economische groep (in dit geval: de hande-

laars) behartigen.158 Toch werd de sociale component niet verloochend, evenmin wanneer in de loop 

van de dertiende eeuw de ambachtsgilden – uiteraard ook een vorm van berufsspezifische Gilden – 

opkomen. Het belang van de potacio en fraternitas/caritas is eigenlijk de volledige geschiedenis van 

de gilde sterk aanwezig gebleven. Daar waar de eerste Karolingische gilden vooral sociale organisa-

ties waren, zijn de latere handelaars- en ambachtsgilden in de eerste plaats economische organisa-

ties, die niettemin hun socialiserende oorsprong bleven koesteren. 

                                                           
153

 Ibidem, p. 55. 
154

 Otto G. OEXLE, “Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit”, in: H. JANKUHN et al. (eds.), Das Handwerk in 
vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Teil I: historische und rechtshistorische Beiträge und Untersuchungen zur 
Frühgeschichte der Gilde, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1981, pp. 284-354. 
155

 Ibidem, p. 291; Gary RICHARDSON, “Medieval Guilds”, in: R. WHAPLES (ed.), EH.Net Encyclopedia, URL: 
<http://eh.net/encyclopedia/medieval-guilds/>, geraadpleegd op 24/03/2015. 
156

 OEXLE, “Gilden”, pp. 338-343. 
157

 Ibidem, p. 302. 
158

 Ibidem, p. 348. 

http://eh.net/encyclopedia/medieval-guilds/


 

29 
 

Wat er ook van zij, in meerdere of mindere mate heeft elke theorie haar eigen verdienste. Zo-

als zo vaak bestaat de geschiedenis uit een complexe samenloop van factoren. Daarom mag worden 

aangenomen dat de algemene ontstaansgeschiedenis van de (ambachts)gilden een lange periode van 

verschillende eeuwen omspant, die een ingewikkeld kluwen van culturele kruisbestuivingen en toe-

eigeningsprocessen incorporeert, elk met hun eigen sociale, economische of politieke motieven en 

waarden. Parallel met het ontstaan van de eerste steden en hun demografische en economische 

groeiprocessen, kwamen nieuwe klassen op en dienden nieuwe klassenverschillen zich aan.159 Deze 

groepen hebben in dit opzicht vanuit een sociaal-economisch zelfbehoud gepoogd hun positie in het 

nieuwe stedelijk milieu te bestendigen en versterken. Het ideale instrument daartoe is uiteindelijk 

het oudere broederschap gebleken. Toch zou het mijns inziens fout zijn dat verenigen der ambachten 

als een collectieve manifestatie te beschouwen. Van een onderling klassenbewustzijn was immers 

geenszins sprake. Zeker in de textielsector waren ambachten erg heterogeen samengesteld. Dit 

zorgde ervoor dat heel wat interne strubbelingen niet konden worden uitgesloten en dat bepaalde 

oligarchische tendensen binnen de ambachten zelf zeker niet uitzonderlijk waren. 

Recent is nog maar weinig geschreven over de algemene ontstaansgeschiedenis der middel-

eeuwse corporaties. De meeste studies focussen op de late middeleeuwen, wanneer de beroepsver-

enigingen zich alreeds volledig hebben ontplooid. Het gaat meestal om sociale, politieke of economi-

sche studies die geïntegreerd worden in een bredere stadsgeschiedenis.160 De bronnen laten ons 

slechts een diffuus licht doorschijnen, waardoor de historische verwerkingen hiervan vaak hetzelfde 

lot beschoren zijn. 

 

Omgevingsfactoren, zoals de stad, de economische sector en de periode, hadden een sterke impact 

op de uiteindelijke ambachtsvorming. Het is daarom evident dat de textielambachten een ander his-

torisch patroon hebben gekend dan de kleine ambachten. Hetzelfde geldt voor de wevers van Gent 

in vergelijking met de wevers van pakweg Brugge of Ieper. Na hierboven de algemene theorieën om-

trent de ontstaansgeschiedenis der ambachten besproken te hebben, wordt nu een blik geworpen 

op de specifieke ontstaanscontext van de (Gentse) wevers. 

Aanvankelijk was het weven een op het subsistentieniveau gerichte huisnijverheid, voorbe-

houden voor vrouwen. Het gebeurde doorgaans in een agrarisch milieu, nog voor het verschijnen van 

de eerste middeleeuwse steden: de man werkte op het land; de vrouw onderhield de huishoudelijke 

en -vlijttaken. Pas in de loop van de twaalfde en dertiende eeuw deed een gender change zich voor, 

parallel met de economische transformaties in de lakennijverheid, wanneer deze sector een echte 

exportgerichte bedrijvigheid werd en de centrale motor vormde achter het hoogmiddeleeuwse ver-

stedelijkingsproces.161 Het werk werd voortaan door mannen verricht en kreeg steeds meer een ge-

specialiseerd en ambachtelijk karakter. 
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Het Primitiae Antiquitatum Gandensium uit 1611, een kroniek van de Antwerpenaar Jan Bap-

tist Gramaye herleidt het mythische ontstaan van de Vlaamse textielnijverheid tot het jaar 960. Naar 

verluidt, zou in dat jaar de toenmalige graaf van Vlaanderen, Boudewijn III, er persoonlijk voor ge-

zorgd hebben dat wevers en volders naar Vlaanderen werden overgebracht, die vervolgens de rijk-

dom en welvaart van de komende eeuwen wisten te genereren.162 In het jaar 1164 zouden volgens 

Gramaye de wevers en de volders, samen met de vissers en de vleeshouwers, tot de belangrijkste 

beroepen van de stad Gent behoren.163 Hij liet zich hiervoor naar eigen zeggen inspireren door twee 

contemporaine, maar ondertussen verloren gewaande, lokale Gentse kronieken. We mogen dus ver-

onderstellen, indien Gramayes informatie klopt, dat tegen het begin van de dertiende eeuw het be-

roep der wevers in Gent zich als sociale groep duidelijk had afgetekend. Wanneer zij zich formeel in 

corporaties hebben verenigd, blijft echter de vraag. De vroegste overgeleverde statuten van de Gent-

se wolwevers dateren van 1297, dewelke reeds een verregaande economische organisatie en com-

plexe sociale identiteit verraden.164 Het gaat om een typische ambachtelijke jurisdictie, waarin het 

productieproces mooi werd afgelijnd. Zo mocht op straffe van 50 pond parisis geen wol verwerkt of 

verkocht worden buiten het ambacht om, tenzij bedoeld voor eigen gebruik, “te sire cleedinghen 

bouf”.165 Bovendien geeft het grootcharter van 1297, waar de genoemde statuten van deel uitmaken, 

blijk van een ver gevorderde corporatieve specialisatie en diversificatie van de textielnijverheid. Er 

wordt namelijk gewag gemaakt van verschillende sociaal-economische groepen die elk hun eigen 

omschreven taak hadden. Zo waren er wevers die blauw, wit of gelijst laken weefden en anderen die 

gestreept of gemengd laken weefden. Een wever van blauw, wit of gelijst laken mocht trouwens niet 

zomaar gestreept of gemengd laken vervaardigen en omgekeerd.166 Verdere interessante beteke-

naars voor het complexe corporatieve productieproces zijn: “lakenvercoepere”, “halleheere”, “co-

emanne van wullen”, “lakenvaerwers”, “zaemcoepers”, “volre”, “wevere”, etc.167 We worden met 

andere woorden onmiddellijk het verhaal der Gentse wevers ingesmeten, zonder hun concrete voor- 

en ontstaansgeschiedenis te (kunnen) kennen. 
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HOOFDSTUK 2 

Economische organisatie: een ambachtelijke versus 

kapitalistische arbeidsorganisatie? 
 

« The pretence that corporations are necessary for the better government 

of the trade, is without any foundation. »
168

 

(Adam Smith, 1776) 

 

Het ‘moderne’ historiografische debat rond het ambachts- en gildewezen kan zowat worden terug-

gebracht tot Adam Smiths The Wealth of Nations van 1776, waarin hij stelt dat ambachtsgilden een 

“conpsiracy against te public” waren.169 Deze grondlegger van de moderne (liberale) politieke eco-

nomie en economische filosofie zag de gilde als een gevaar voor de vrije markt, als een structurele 

dwarsligger van Europa’s volledige economische potentieel: “guilds had outlived themselves as the 

gothic remnants of a bygone age and should make way for the modern world of the steam engine 

and laissez-faire.”170 De afschaffing van het Ancien Régime door de laat-achttiende-eeuwse revoluti-

onairen betekende dan ook meteen het einde van de gilde.171 

De negatieve interpretatie van ambachtsgilden overleefde de twee volgende eeuwen, niet al-

leen bij liberale, maar evenzeer bij marxistische historici. Beide groepen beschouwden gilden als een 

op economische sclerose gerichte en innovatieschuwe barrière voor de ontwikkeling van een echte 

kapitalistische maatschappij.172 Gilden waren enkel belust op de protectionistische monopolisering 

van de markt. Voor de liberalen vormden ze een belemmering voor vrij ondernemerschap en voor de 

burgerlijke democratie, voor marxisten een obstakel voor het historisch proces van klassenstrijd in de 

richting van de ultieme emancipatie van de arbeider. Men maakte met andere woorden een duidelijk 

contrast tussen een ambachtelijk en kapitalistisch economisch systeem. Die verwijten hebben de 

gilden vooral te danken aan hun minutieuze organisatie en controle van het raamwerk waarin het 

productie- en verhandelproces kon botvieren. Ze toonden zich immers erg bedrijvig in het reguleren 

en controleren van arbeid, productie en handel tussen handelaars en ondernemers, tussen onder-

nemers en hun arbeiders, tussen verkopers en consumenten, en tussen stad en platteland.173 Zeker 

de draperieambachten, en het weversambacht in het bijzonder, staan bekend om hun vrij rigoureuze 

kwaliteitscontrole van het laken.174  

Aan de andere kant van het historiografische spectrum stonden de zogenaamde corporationis-

ten die gilden en corporatieve organisaties als positief beschouwden.175 Voor hen waren het symbo-

len van een ideale samenleving van politieke eenheid en vredevolle sociale en economische co-
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existentie, waarin de klassenstrijd en kapitalistische excessen waren geëlimineerd.176 Dergelijke idee-

en waren vooral populair bij kerkleiders en sociale moralisten van de late negentiende eeuw, maar 

werden in het interbellum ook opgepikt door het fascisme, waardoor het corporationisme na de 

gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog doodbloedde en het negatieve beeld van de gilde ver-

der werd versterkt.177 

In de jaren 1980 veranderde deze algemene negatieve en ideologisch gekleurde evaluatie van 

gilden. Onder invloed van vooral Anglo-Amerikaanse historici zoals Steven Kaplan, Michael Sonen-

scher en James Farr werd ‘flexibiliteit’ het nieuwe toverwoord: gilden waren geen fossiele restanten 

van een verouderd regime, maar wisten zich steeds goed aan te passen aan een veranderende om-

geving.178 De nadruk lag hierbij op de sociaal-politieke aspecten van de gilde, maar op economisch 

vlak leek men te suggereren dat gilden insignificant waren met een positieve noch negatieve invloed 

op de economie, dat ze met andere woorden economische verandering passief ondergingen.179 

In een volgende fase werd het guild debate opgerakeld door de zogenaamde New Institutional 

Economics (met onder meer Stephan R. Epstein), die een economie bekijkt vanuit haar instituties, 

namelijk sociale en juridische normen en regels, die ten grondslag liggen van economische activiteit. 

In dit opzicht zouden gilden juist een primaire drijfveer van economische verandering geweest zijn. 

De strakke economische politiek der gilden stond inderdaad ogenschijnlijk in contrast met de eco-

nomische, fluctuerende conjunctuur. Niettemin waren dit min of meer elkaar versterkende, schijn-

baar paradoxale, bewegingen. De markt bepaalde immers alles: een nieuwe vraag creëerde een shift 

in de economie en daarmee moest de corporatieve politiek zich eveneens aanpassen. Gilden gingen 

daarom over naar een hernieuwde rigoureuze regulering van de productie en handel, aangepast aan 

de nieuwe economische realiteit.180 In die zin waren ze vaak zelfs een stimulans van de economische 

groei.181 Het feit dat gilden zo lang hebben weten te overleven (tot het einde van het Ancien Régime) 

zegt al veel over hun grote aanpassingskracht.182 Daarenboven werkten gilden nauw samen met de 

lokale, regionale of centrale overheid. Overleg met het stadsbestuur en de graaf was immers nood-

zakelijk.183 Dankzij deze recente historiografische tendensen vanaf de jaren 1980 worden gilden nu 

beschouwd als veelzijdige organisaties; veelzijdig, op zowel sociaal-politiek vlak als op economisch 

vlak. Thans is het contrast van een ambachtelijke vs. kapitalistische productiewijze lang niet meer zo 

duidelijk en krijgt het ambachts- en gildewezen evenzeer een fundamentele rol toegewezen in de 

ontplooiing van een moderne kapitalistische maatschappij – het corporatisme en het kapitalisme zijn 

geen tegenstellingen per se.184 Desondanks blijft het guild debate verder woeden, zich weerspiege-

lend in de pennenstrijd tussen de ‘revisionist’ Stephan R. Epstein en de ‘conservatieve’ Sheilagh Ogil-

vie.185 
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Hoe zat de economische organisatie van de textielnijverheid en van het weversambacht nu concreet 

in elkaar? Welke waren de onderlinge economische relaties tussen meesters en knapen en met an-

dere economische groepen zoals handelaars, makelaars en ondernemers? 

De productie van exportgericht laken was georganiseerd volgens een soort putting-out of Ver-

lagsystem. ‘Putting-out’ kan gedefinieerd worden als “a form of decentralized production of certain 

goods by legally more or less independent artisans who have no direct contact to the consumer and 

are dependent upon others to provide them with the raw materials (or implements) they require for 

production or, alternatively, with credit to purchase such materials, and, in addition, to sell the finis-

hed product.”186 Het productieproces werd dus opgesplitst. Enerzijds waren er verschillende loonar-

beiders die elk een specifieke functie vervulden in de bredere productieketen tot een afgewerkt pro-

duct en via hun arbeid aldus een Mehrprodukt – om Marx te parafraseren – afleverden. In casu gaat 

het om wevers, volders, scheerders, etc. Anderzijds waren er tussenpersonen (handelaars, makelaars 

en ondernemers) die de productiemiddelen in handen hadden en aldus de nodige grondstoffen (wol) 

bezorgden om vervolgens het (half)afgewerkte product opnieuw via surplus-extractie af te romen en 

op de markt te laten circuleren (vervreemding). Kort gezegd: het gaat om een (proto-)kapitalistische 

organisatievorm en productieverhouding tussen kapitaal en arbeid, passend in het bredere kader van 

het in de laatmiddeleeuwse steden ontluikende handelskapitalisme en van de transitie van het feo-

dalisme naar het kapitalisme.187 

Centraal in dit proces van putting-out stond aanvankelijk de zogenaamde koopman-

ondernemer, zoals die door Hans Van Werveke werd genoemd.188 “Deze drapenier stelde de grond-

stof ter beschikking en behield enige controle op de verschillende productiestadia […]. Naderhand 

zorgde hij voor de commercialisering van het eindproduct.”189 Vanaf de veertiende eeuw, parallel 

met de ontvoogding der ambachten, ging meer en meer een bepaalde groep van prominente wever-

smeesters de functie van de drapenier gaan overnemen. Het weversambacht kreeg zelf inspraak in 

het gevoerde politieke en economische beleid. Zo kreeg de deken van de draperie en zijn gezwore-

nen (interne machtshebbers van het weversambacht) de kwaliteitscontrole op de eindproducten in 

handen.190 De wevers konden dus zelf steeds meer hun greep op en controle over het eigenlijke pro-

ductieproces vergroten. Toch mag hun invloed niet veralgemeend worden. De functie van wever-

drapenier was namelijk voorbehouden aan een selecte groep machtige en rijke meesters, die zich 

sociaal-economisch gezien wellicht meer aangetrokken voelden tot de kooplieden en ondernemers 

van de stad, dan met hun ambachtelijke achterban.191 Onze prosopografie bevestigt dit trouwens: 

147 (of 20,14%) van de in totaal 730 meesters traden ooit op als lakenleverancier van de stad. Dit 

cijfer ligt nog vrij hoog, maar vertegenwoordigt een grote middengroep die slechts één of twee keer 

laken leverde. Niet meer dan 34 wevers (4,66%) leverden drie keren of meer laken aan de stad. Hier-

uit kunnen we afleiden dat maar weinig wevers zich met de uiteindelijke verkoop van het laken be-
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zighielden. Dit groepje wever-drapeniers liet het weven achter zich en werd een ondernemende en 

mercantiele “geëvolueerde wever”, zoals Vermaut ze omschreef.192 

Een groot deel van de wevers werd daarentegen nog altijd als proletariaat in het putting-out 

system ingezet. “Quant rien ne oevre rien ne preigne”, alzo luidde het credo.193 Dit was zeker het 

geval met de gezellen of knapen, die in tegenstelling tot de meesters hun ambacht niet vrij en onaf-

hankelijk mochten uitoefenen. Om de continuïteit van arbeid te verzekeren en om hun eigen plaats 

in het sociaal-economische netwerk te bevestigen, hadden de meesters nood aan werkkrachten. In 

die zoektocht naar en rekrutering van nieuwe arbeidskrachten ontstond zelfs een heuse arbeids-

markt van gezellen.194 Men zou – om het aanschouwelijk te maken – het hele veertiende-eeuwse 

productie- en organisatiesysteem van het weversambacht kunnen voorstellen als een hiërarchisch 

netwerk, waarbij het gewone weversatelier een soort mini-putting-out tussen de meesters en gezel-

len voorstelde, dat verder deel uitmaakte van een groter netwerk tussen de meesters en wever-

drapeniers. De klassieke interne ambachtsindeling in leerknapen, gezellen en meesters was dus niet 

het enige hiërarchiserende en organiserende principe; onder de meesters gold zeker en vast ook een 

rangorde. De meeste weversmeesters waren zoals hun gezellen evenzeer loonarbeiders. De onaf-

hankelijkheid van de meester was met andere woorden geenszins oneindig; hij bleef onderworpen 

aan de kwaliteitscontrole en uitkering van zijn oversten. 

De economische organisatie van de textielnijverheid vormde samenvattend een mooi voor-

beeld van het vroege ‘kapitalisme’. Het produceren van hoogwaardig Gents laken vereiste dan ook 

een goed samenwerken van zeer gespecialiseerde economische groepen.195 Die samenwerking werd 

gerealiseerd via het putting-out-systeem dat een kapitalistische arbeidsdeling en een toenemende 

proletarisering van de bevolking in beweging zette, zeker onder de sociale groep der wevers. 

Wie (de geschiedenis van) ‘het kapitalisme’ bestudeert, kan niet om het marxisme heen. Karl 

Marx zelf maakte een essentieel verschil tussen het vroegmoderne handelskapitalisme en het mo-

derne industriële kapitalisme, met de Industriële Revolutie als breukmoment. Voor hem was slechts 

die laatste variant ‘echt’ kapitalistisch te noemen omdat het economische kapitaalaccumulatieproces 

(de jacht op het maken van winst) pas vanaf ca. 1800 op de surplusextractie van loonarbeid zou wor-

den gebaseerd. In de periode van het handelskapitalisme (ca. 1500-1800), wat Marx ook wel het 

‘primitieve’ kapitalisme noemde, waren winsten dan vooral gebaseerd op mercantiele activiteiten.196 

De Duitse denker zag het bestaan van (vrije)197 loonarbeid met andere woorden als de cruciale voor-

waarde voor het kapitalisme. Het primaat van loonarbeid, als basis van het kapitalistische productie-

systeem, is volgens mij nog altijd fundamenteel. Hierboven werd echter al vermeld dat heel wat am-

bachtslieden in de late middeleeuwen in toenemende mate proletariseerden en aldus van loonarbeid 
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moesten gaan leven. De chronologie van het orthodoxe marxisme betreffende de genese van het 

kapitalisme is daarom foutief en moet worden bijgeschaafd. Ik volg in deze auteurs als Maurice 

Dobb198, Paul Sweezy199, Robert Brenner200, Immanuel Wallerstein201 en Fernand Braudel202, die allen 

voorstander zijn van een vroege situering van het kapitalisme – hetzij het eigenlijke kapitalisme, het-

zij een soort proto-kapitalisme – en de klassieke breukmomenten van 1500 en 1800 verwerpen. 

Hoewel deze auteurs het soms manifest oneens zijn met elkaar over de precieze oorzaken en ten-

densen van de transitie van de feodaliteit naar het kapitalisme (het zogenaamde transitiedebat), 

delen zij toch een zekere unanimiteit over het ontstaan ervan. Volgens hen ontstond het kapitalisme 

in de Europese steden (in de eerste plaats die van de Lage Landen en Italië) van de dertiende-

veertiende eeuw, tijdens de zogenaamde crisis van de feodaliteit.203 De economische groei en de 

daarmee gepaard gaande toenemende commercialisering, commodificatie en de overgang van een 

bestaanseconomie naar een markteconomie gedurende de hoge middeleeuwen had namelijk een 

handelsbourgeoisie doen ontstaan. Wanneer die klasse zich de productiemiddelen geleidelijk aan 

begon toe te eigenen, vond de “real qualitative change” plaats.204 Eigenlijk lag het fundamentele 

transitiemoment veeleer rond het jaar 1300, eerder dan rond het jaar 1500. Het tweede klassieke 

breukmoment (ca. 1800) doen deze auteurs voorts af als een louter kwantitatieve toename van het 

kapitalistische systeem, in plaats van een echt kwalitatieve of ‘revolutionaire’ verandering.205 Voor 

een goed begrip van de volgende hoofdstukken is vooral de vroege chronologische situering van het 

kapitalistische productieproces, gebaseerd op loonarbeid, en de basisinzichten van de marxistische 

theorie van groot belang, zonder in een dogmatische orthodoxie te vervallen. De nadruk op econo-

mische processen, het historisch materialisme, de dialectiek, de klassentegenstellingen, de discre-

pantie tussen arbeid en kapitaal zijn inzichten die dit werk bepalen. 

Een premoderne samenleving zoals de middeleeuwse ‘kapitalistisch’ noemen is zeker een ana-

chronisme. Hoewel men in de literatuur afdoende heeft gewezen op het ontstaan van het (han-

dels)kapitalisme in de laatmiddeleeuwse steden van Europa, is enige nuance zeker op zijn plaats. 

Bovendien dreigt men al gauw in een modernistische teleologie te vallen, naar het moderne en indu-

striële kapitalisme toe, alsof de geschiedenis een voldongen richting zou kennen. We moeten derhal-

ve oppassen het typische karkater van de middeleeuwse maatschappij, wie es eigentlich gewesen ist, 

niet te verloochen en hem te reduceren tot een modern (waan)idee, dat toch enigszins verkeerdelij-

ke en stigmatiserende impressies oproept van bijvoorbeeld individualisme, vrije markt, concurrentie 

of liberalisme, die uiteindelijk weinig met de middeleeuwen te maken hebben. Heel wat laatmiddel-

eeuwse ambachtslieden – zeker de kleine neringdoeners die voor de lokale en regionale markt werk-

ten – waren nog niet van hun arbeid vervreemd en van een algemene Weberiaanse Geist des Kapita-

lismus was allerminst sprake. De opkomst van het kapitalisme was zonder twijfel een complex en 

vaak ‘onzichtbaar’ proces, dat zich niet van de ene op de andere dag heeft voltrokken. De laatmid-
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deleeuwse samenleving moeten we daarom essentieel als een snel veranderende samenleving zien, 

die enerzijds reeds heel wat (vroeg)moderne elementen vertoonde, maar anderzijds nog heel ‘mid-

deleeuws’ was. De klassieke tegenstellingen tussen middeleeuwen en (vroeg)moderne tijd, tussen 

corporatisme en kapitalisme, tussen primitief en modern moeten we dan ook verlaten. 
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HOOFDSTUK 3 

Demografische impact en spreiding in de stad 
 

« Mi hevet Reinaert, dat felle dier, 

So vele te leede ghedaen: 

Ic weet wel al sonder waen, 

Ware al dat laken paerkement, 

Dat men maket nu te Ghent; 

Inne ghescrevet niet daer an. »
206

 

(Fragment uit Van den vos Reynaerde, dertiende eeuw) 

 

Mocht met andere woorden al het in Gent geweven laken in perkament veranderen, nog zou men 

niet genoeg schrijfstof hebben om alle misdaden van de vos op te schrijven. Deze terloopse metafoor 

uit de dertiende-eeuwse epische allegorie Van den vos Reynaerde illustreert welke impact de laken-

nijverheid moet hebben gehad op de Gentse bevolking. Zoals in het inleidend gedeelte reeds aange-

geven, was ongeveer 60% van de Gentenaars rechtreeks werkzaam in de textielsector. Hoeveel per-

sonen waren van deze 60% wever? Wat was het demografische gewicht van de wevers in de stad in 

vergelijking met andere bevolkingsgroepen? En waar bevonden zij zich in de stad? Dit zijn de centrale 

vragen die we in dit hoofdstuk stellen. 

Wat de globale bevolking van het veertiende-eeuwse Gent betreft, komen historici doorgaans 

uit op een aantal tussen de 56.000 en 64.000 inwoners, afhankelijk van de concrete methode en de 

gebruikte herleidingscoëfficiënt. Over het onderwerp werd al heel wat gepubliceerd. Betrouwbare 

gegevens over het Gentse bevolkingscijfer – en bij uitbreiding, van de middeleeuwse steden in 

Vlaanderen – zijn dan ook vrij zeldzaam. De belangrijkste auteurs die hierover hebben gerappor-

teerd, zijn Hans Van Werveke, David Nicholas en Walter Prevenier. Zij baseerden zich op enkele, per 

ambachtsgroep opgestelde lijsten van het aantal weerbare mannen (= gezinshoofden) in de jaren 

1356-1358, die tijdens militaire mobilisaties werden aangelegd om in een efficiënte rekrutering van 

het gemeenteleger te voorzien.207 Via een reductiefactor (4 à 5) – want in Gent liepen natuurlijk ook 

vrouwen en kinderen rond – extrapoleerde men vervolgens een algemeen cijfer, waaraan ten slotte 

een geschat aantal personen werd toegevoegd, dat ofwel van militie was vrijgesteld ofwel niet in de 

lijsten was opgenomen (zoals poorters, clerici of niet bij een ambacht aangeslotenen). Van Werveke 

hield het in zijn studie van 1947 op een bevolkingscijfer van 56.000 zielen.208 Nicholas diende hem 

van repliek in 1970. Hij zweerde bij 60.000 inwoners.209 En Walter Prevenier, die in 1975 de archivali-
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sche gegevens herzag en enkele fouten van de vorige auteurs aan het licht bracht, berekende de 

Gentse bevolking in het midden van de veertiende eeuw op zo’n 64.000 zielen.210 Prevenier bleek 

uiteindelijk het laatste woord te hebben en sindsdien worden zijn cijfers inderdaad doorgaans als 

correct aangenomen. Met circa 64.000 inwoners was Gent een echte middeleeuwse metropool. Na 

Parijs was ze de grootste stad van Europa benoorden de Alpen. Ter vergelijking: in de tweede Vlaam-

se stad, Brugge, woonden zo’n 44.000 mensen; in Ieper, de derde Vlaamse stad, ongeveer 30.000.211 

Bovendien mag worden aangenomen dat het Gentse cijfer in het begin van de veertiende eeuw nog 

hoger lag. De lijsten van 1356-1358 laten immers hun licht schijnen op een ‘crisismoment’, want vol-

gend op de eerste algemene hongersnoden van 1315-1317, de eerste golf van pestuitbraken van 

1346-1351 en de sociale en politieke troebelen van 1349.212 Ook de omwallingen uit de vroege veer-

tiende eeuw, die met een omtrek van ruim 12 kilometer een oppervlakte van ongeveer 644 hectare 

omspanden, doen een veel hoger bevolkingscijfer rond het jaar 1300 vermoeden.213 

Interessant aan de lijsten van 1356-1358 is verder dat ze werden ingedeeld per ambacht en 

dat ze met andere woorden toelaten het relatieve gewicht van de Gentse ambachten te berekenen. 

Voor deze jaren bestaan er vier militielijsten, die in de Gentse stadsrekeningen terug te vinden zijn: 

twee voor de schepenjaren 1356-1357 en elk één voor de schepenjaren 1357-1358 en 1358-1359.214 

Ze hebben te maken met de oorlog van Lodewijk van Male tegen Brabant, die als vorst het preroga-

tief had zijn onderdanen te mobiliseren voor militaire acties. Het Gentse gemeenteleger bestond, 

naast de keurkorpsen van de schuttersgilden, voornamelijk uit de in de erkende ambachtsgilden ge-

organiseerde volksklasse.215 De rekrutering ervan gebeurde dan ook per ambachtsgroep. De lijsten 

zijn als dusdanig ingedeeld in de sociale categorieën ‘volders’, ‘kleine neringen’ en ‘afhankelijke am-

bachten van de wolnijverheid’. De wevers werden niet in de lijsten opgenomen, aangezien zij sedert 

de Goede Disendach in ongenade leefden.216 Van Werveke loste dit probleem op door het cijfer voor 

de wevers te extrapoleren via een vroegere militielijst uit 1346, waarin hun aantallen wel werden 

opgenomen. Door vergelijking met de respectieve cijfers van de kleine neringen en afhankelijke am-

bachten in 1346 – de volders werden er dit keer tijdens het weversbewind van 1345-1349 niet in 

opgenomen – en de jaren 1356-1358, wist Van Werveke het verwachte cijfer voor de wevers in het 

midden van de eeuw te berekenen, namelijk: 5.130 (= aantal weerbare wevers of weversgezinshoof-

den) en, na vermenigvuldiging van het coëfficiënt 4, 20.520 (= totale aantal Gentse weversgezin-
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nen).217 Op een totaal van circa 57.000 voor het geheel der Gentse ambachtslieden, waarvan de dra-

perieambachten en de kleine neringen respectievelijk 67 en 33% vertegenwoordigden, betekent dit 

dat de wevers een relatief aandeel van bijna 36% van alle beroepen uitmaakten.218 Op een totale 

bevolking van 64.000, waarvan zoals gezegd de textielsector ongeveer 60% bestreek, impliceert dit 

verder dat zo’n 32% van alle Gentenaars als wever door het leven ging of uit een weversnest kwam. 

De vergelijking met andere bevolkingsgroepen is treffend: de volders hadden een demografisch ge-

wicht van ongeveer 22,5%, de kleine neringen 29%, de afhankelijke textielambachten 8%, en het 

geheel van poorters, clerici en niet in de erkende ambachten ressorterende lieden (= niet-getelden) 

haalde een kleine 10%.219 De wevers waren het belangrijkste ambacht van de stad en dat vertaalde 

zich ook in hun aantallen. 

Aangezien twee van de drie in de prosopografie gebruikte bronnenlijsten (het weversleerkna-

pengeld en de lijst van 1362220) ingedeeld zijn per parochie, kunnen we ook de geografische spreiding 

van de wevers over de stad gaan meten. 34,70% woonde in de Sint-Michielsparochie, 29,49% in de 

Sint-Jansparochie, 20,18% in de Sint-Pietersparochie, 14,75% in de Sint-Jacobsparochie of in de Heili-

ge Kerst (deze twee worden altijd samen gerekend) en 0,89% in de Sint-Niklaasparochie. De grootste 

parochies waren dus die van Sint-Michiel, Sint-Jan en Sint-Pieters. De concentraties bevonden zich 

vooral in de randwijken van deze parochies en niet toevallig lagen deze in de lager gelegen, meer 

perifere en meest geproletariseerde delen van Gent. De oude stedelijke economische en politieke 

kern was langs de Hoogpoort genesteld.221 Op deze hoger gelegen verbinding tussen de twee rivier-

havens, de letterlijke Gentse levensaders, bevond zich het middeleeuwse centrum van de stad, waar 

een grondbezittende elite, de erfgenamen van de oude patriciërs en daarom ook wel de ‘erfachtige 

lieden’ genoemd, zich had gevestigd.222 Hier overheersten stenen en dus duurdere huizen het stede-

lijke landschap, waarover de elite het volledige eigendom genoten – vrij huis, vrij erve.223 Naarmate 

men zich naar de perifere, meer geproletariseerde wijken begaf, ging de bebouwing over in vooral 

houten huizen.224 

Van een echte sociale segregatie was geen sprake. Wel domineerden sommige sociale groepen 

bepaalde wijken.225 In het geval van het weversambacht was de sociaal-geografische spreiding over 

de stad georganiseerd volgens 23 wijken (zie Kaart 1226), die voor het eerst werden vermeld in 1314 

en waarbij een duidelijke band was met de parochie-indeling.227 Let wel dat dit geen echte wevers-

wijken waren. Naast wevers woonden er dus ook andere bevolkingsgroepen. Opvallend is onmiddel-

lijk de afwezigheid van een wijkorganisatie in het rijke stadscentrum, tussen de Sint-Niklaas-, Sint-
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Jacobs- en Sint-Janskerk en rondom de Sint-Michielskerk.228 Alle wijken bevonden zich daarrond, 

eerder in de periferie van de stad. De sterkste concentratie van wevers viel in het zuiden van de Sint-

Jansparochie te situeren. Hiermee bevestigt de wijk Overschelde (IV), waar ook heel wat volders 

woonden, ten volle zijn proletarische reputatie.229 Verder sloot een concentratie rondom de Wal-

poort (I) en de Ketelpoort in de Sint-Pietersparochie zich daarbij aan. Niet zo verwonderlijk, aange-

zien het weversgodshuis en de kapel (bij de Walpoort) en het wevershuis (bij de Ketelpoort) zich daar 

bevonden.230 Ook ten noorden van de Sint-Jacobsparochie treft men een opvallende concentratie 

aan.231 Ten slotte bestaat er nog een these, volgens dewelke de Sint-Michielsparochie een soort 

pleisterplaats van vele Gentse wevers zou zijn geweest.232 Marc Boone hecht hier weinig geloof aan 

(“een weinig gefundeerde opinie”), omdat slechts twee van de vijf wijken in deze parochie vier ge-

zworenen telden (de andere drie hadden er maar twee).233 Per wijk werden namelijk twee of vier 

gezworenen aangesteld. Waarom dit gebeurde, wordt nergens in de bronnen gespecificeerd, maar 

het lijkt volgens Boone voor de hand liggend te veronderstellen dat die procedure min of meer reke-

ning hield met het numerieke aantal wevers in de betreffende wijk.234 De vermelde these zou men in 

dit opzicht dus als weerlegd kunnen beschouwen. Toch kwam de Sint-Michielsparochie met een aan-

deel van ongeveer 35% als grootste uit onze prosopografie. Misschien is de ‘Sint-Michielsthese’ dan 

toch niet helemaal uit de lucht gegrepen. 
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Kaart 1. De 23 wijkorganisaties van de Gentse wevers.
 

I: Walpoerte  VII: Hueverquatam XIII: De Meere  XIX: Aubuch 

II: Tsant   VIII: Crusstrate  XIV: Inghelant  XX: De Mude 

III: Abeelstrate  IX: Sonnewijc  XV: Bogaerden  XXI: De Maerct 

IV: Bachten Caerden X: Hueverwijc  XVI: Papagaey  XXII: Den Gracht 

V: Crommenessche XI: Sprietwijc  XVII: Hoebrecht  XXIII: Sent-Baefs 

VI: Nederquatam  XII: Sterrewijc  XVIII: Burchstrate 
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HOOFDSTUK 4 

Perceptie en performance van sociale identiteit 
 

« […] dair hij [de graaf] grote justicie dede van vele snoder ende cleinre lu-

den, die hij dair dede onthalsen, als wevers, volres ende sulke keytiven. »
235

 

(Gerrijt Potter van der Loo, vijftiende eeuw) 

 

“Identity matters”, zo verzekert de Britse socioloog Richard Jenkins ons.236 Om een bepaalde sociale 

groep, zoals de Gentse wevers, te definiëren, moeten we dan ook beginnen bij hun ‘sociale identi-

teit’. Dit vrij abstracte concept is in de historiografie sedert de jaren negentig van de vorige eeuw een 

groot begrip geworden. Vaak gaat het debat nauw samen met de ontplooiing van stedelijkheid en 

van een collectieve stedelijke cultuur, die gepaard ging met een toenemende sociaal-economische 

diversificatie. In die toenemende diversificatie probeerden verschillende groepen zichzelf van elkaar 

te distantiëren, teneinde hun sociale en politieke stempel te kunnen drukken in de gemeenschap. Dit 

gebeurde zowel van buitenaf als van binnenuit. Groepen worden uiteraard gepercipieerd door bui-

tenstaanders: “individuals identify themselves and are identified by others”237. Hierdoor treedt een 

passieve sociale categorisering op. Er wordt een Klasse an sich gevormd die wel een collectiviteit is, 

maar geen interne relationele en structurele bindingen vertoont.238 Sociale groepen gingen daaren-

tegen zelf ook hun eigen identiteit gaan afbakenen, eerst door informele en vervolgens meer geïnsti-

tutionaliseerde, op solidariteit gerichte trust networks aan te leggen.239 Sociale groepen werkten dus 

zelf actief – al dan niet bewust – aan een zekere identiteitsvorming via performatieve kanalen, zoals 

het drinkgelag bijvoorbeeld. Het is uiteindelijk die performance van binnenuit die de concrete identi-

teit van een sociale groep vormgaven en omgekeerd: een actieve sociale identiteit, een who’s who, 

maakt van een collectiviteit een sociale groep, meer dan louter een sociale categorie.240 Op die ma-

nier kan in een volgende fase vanuit de toestandsklasse van de Klasse an sich een zeker klassenbe-

wustzijn ontstaan om zo tot een mentaliteitsklasse of Klasse für sich te komen. 

 

1. Beeldvorming van buitenaf 
 

De grootste bronnenproducenten die over ambachtslieden schreven waren uiteraard de leden van 

een kleine maatschappelijke elite, en met name clerici, de entourage rond het vorstelijk hof en het 

stadspatriciaat. Dit brengt natuurlijk belangrijke consequenties met zich mee: door die onevenredige 

verdeling van de bronnen en hun vooringenomen maatschappijvisie of bias wordt onze blik op het 
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verleden danig vertekend. Het beeld die we meekrijgen, is dus afhankelijk van de ‘chronotoop’ (naar 

Mikhail Bakhtin)241 of het wereldbeeld van de contemporaine auteur. Vaak stond men immers neer-

buigend tegenover “tcomun ende tghemeene”, de algemene term die de intellectuele en sociale elite 

gebruikte om het gewone, onderdanige volk mee aan te duiden – de elite deelde zichzelf dan wat 

lucratievere benamingen toe, zoals “die heeren”, “li grant bourgeois” en “de goede lieden”.242 In die 

zin passen dergelijke vertogen perfect in de onderzoekstraditie van de Critical Discourse Analysis.243 

De discursieve strijd was tegelijk een sociale strijd. Er bestond een dialectisch spanningsveld tussen 

“enerzijds de discursieve representatie van de sociale werkelijkheid en anderzijds de reële sociale, 

economische en politieke structuren”.244 Anders gezegd: er was (en is) een relatie tussen taal en so-

ciale werkelijkheid. 

Handwerk werd al langer geculpabiliseerd. Die minachting voor arbeid ging terug op de klerika-

le visie op de artes mechanicae of praktische, ambachtelijke kunsten. Zij stonden in contrast met de 

op het intellect gerichte artes liberales of vrije kunsten. De artes mechanicae focusten op het fysieke, 

het aardse en lieten als dusdanig geen ruimte voor de spirituele omgang met de natuur en God.245 De 

praktische kunsten waren daarom vanuit die religieuze logica inferieur aan de vrije kunsten. 

Van alle handwerkers werden textielarbeiders in het bijzonder geviseerd. Als het prototype bij 

uistek van de middeleeuwse proletariër waren zij immers het makkelijkste slachtoffer. Textielarbeid 

werd geassocieerd met sodomie, ketterij, rebellie en allerlei ander moreel en sociaal verderf. Ook die 

visie was niet uit de lucht gegrepen. De reeds vermelde gynaecea uit de Karolingische en hoogmid-

deleeuwse periode bijvoorbeeld werden expliciet gerelateerd met prostitutie: het middeleeuws La-

tijnse woord voor een vrouwelijke textielwerkster, gynaecearia, was synoniem met ‘prostituee’. Ook 

wanneer textielarbeid belangrijker en een vrijwel exclusieve mannenzaak werd, leefde het negatieve 

imago van de wever verder. Vanaf de elfde eeuw werd vooral de associatie tussen het weven en de 

ketterij gemaakt. In de context van de strijd tegen de corrupte praktijk van simonie tijdens de Grego-

riaanse hervormingen bijvoorbeeld wordt in de Chronicon S. Andreae Castri Cameracesii gesproken 

over het proces en de dood van een zekere Ramihrdus in 1076. Hij was priester in het dorpje Lam-

bres, die volgens bisschop Gerard II van Kamerrijk het geloof op een niet-orthodoxe, simonistische 

wijze had verspreid. Onder zijn volgelingen behoorden niet toevallig “[…] those who make their living 

by weaving”.246 Illustratief is verder het Concilie van Reims van 1157 dat werd gehouden naar aanlei-
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ding van de verspreiding van de ketterij in het bisdom Atrecht: “[…] de vervloekte sekte van de Mani-

cheërs, die zich onder de armen verbergen en die onder het mom van de religie alles in het werk stel-

len om het geloof van de eenvoudigen te ondergraven, verspreid door de vervloekte wevers die zich 

van plaats naar plaats voortbewegen, en vaak hun naam veranderen, vergezeld van vrouwen die 

verzonken zijn in zonde.”247 De termen ‘wever’ en ‘ketter’ werden inderdaad haast synoniemen: 

“Among us in Germany they [over ketters] are called Cathars, in Flanders Piphles [sodomie-

ten/wevers], and in France Tisserands [wevers], because of their connection with weaving.”248 De 

vaststelling dat de Katharen, die de inspiratie vormden voor het ontstaan van het woord ‘ketter’, 

weefden om in hun primaire behoeften te voorzien, was voor de Inquisitie van de twaalfde en der-

tiende eeuw reden genoeg om de begrippen ‘weverij’ en ‘ketterij’ in hun verslagen zonder meer door 

elkaar te gebruiken.249 

Ondanks zijn sociale en politieke emancipatie leefde in de late middeleeuwen de negatieve 

perceptie van de (textiel)arbeider verder. Hij werd vooral in verband gebracht met de talrijke Vlaam-

se opstanden van die periode. Rebellie was ordeverstorend en in de middeleeuwse christenheid dus 

zondig. Hoewel de motieven van de elite om de middeleeuwse ‘goegemeente’ te stigmatiseren 

voornamelijk sociaal-politiek en dus ‘aards’ getint waren – het draaide doorgaans om macht, die 

liefst in handen bleef van een daartoe bekwame en exclusieve (lees: kapitaalkrachtige) groep –, was 

haar retoriek door een “ogenschijnlijke ongescheidenheid van de religieuze en de wereldlijke 

sfeer”250 (naar Johan Huizinga’s weergaloze Herfsttij der Middeleeuwen uit 1919) toch vaak godsdien-

stig onderbouwd of ontsproot ze uit een typisch middeleeuwse visie. Aan de middeleeuwse stad 

kleefde ondanks haar aardse origine immers ook een diepere religieuze betekenis.251 Die sacrale di-

mensie vormde “een belangrijk ideologisch fundament van de stedelijke identiteit en cohesie.”252 Een 

opstand tegen het bestaande politieke, sociale of economische establishment was daarom zonder 

meer ook een opstand tegen de goddelijke orde. Jan van Boendale was bijvoorbeeld een vertegen-

woordiger van deze maatschappijvisie.253 De opstandigheid van het commun mag dan ook weer niet 

gezien worden als een areligieuze expressie. Het christendom had namelijk een grote greep op het 

dagelijkse leven en dus ook op de doorsnee ambachtsman. Dat (textiel)arbeiders revolteerden had in 

de eerste plaats met de sociaal-economische en politieke realiteit te maken; de voornaamste drijfve-
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ren waren gericht op politieke inspraak of op loonsverhogingen en dus op een verbetering van de 

levensstandaard. De vaak precaire omstandigheden waarin het middeleeuwse (lompen)proletariaat 

leefde, maakten hen echter minder ontvankelijk voor de traditionele en christelijk gefundeerde stan-

denmaatschappij, wat een goede voedingsbodem creëerde voor ‘ketterij’ of het in vraag stellen van 

de gevestigde maatschappijvisie en geloofsleer. Dergelijke fenomenen herhaalden zich trouwens in 

latere periodes. Denk bijvoorbeeld aan de belangrijke ‘proletarische’ aanhang tijdens de Beelden-

storm van 1566 en de verspreiding van het protestantisme in de zestiende-eeuwse Lage Landen.254 

Heel wat Nederlands- en Franstalige kronieken verhalen over de laatmiddeleeuwse (tex-

tiel)arbeider en zijn opstandig gedrag. Zoals gezegd, stammen dergelijke bronnen bijna uitsluitend uit 

de sfeer der hogere klassen, waardoor het gewone volk in de middeleeuwse historiografie meestal in 

een minder positief daglicht werd geplaatst. Hierbij hoorde een uitgebreid linguïstisch en semantisch 

apparaat met specifieke betekenissen en connotaties. De meest ‘neutrale’ en afstandelijke termen 

die de chroniqueurs gebruikten om het volk in het algemeen mee aan te duiden, luidden als volgt: 

het “tcomun ende tghemeene”255, “die gemeijnte”256, de “commune”257, “le petit commun”258, etc.259 

Specifieker sprak men dan bijvoorbeeld over “les communes gens de la ville de Gand”260 of simpel-
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weg over “ceulx de Gand”261 of “die van Ghendt”262. Voor de Gentse opstandige massa’s van 1379-

1385 werden in het memorieboek van die stad voorts vrij algemene termen als “’t ghemeente”263 of 

“volcx”264 bedacht. Andere benamingen waarmee opstandelingen aangeduid werden, hadden een 

negatievere connotatie. Interessante betekenaars waren: “verraders ende meutemakers”265, “me-

schans meuttiens”266, “maufaitteurs”267, “lodders”268, “tpeupele”269, “den bouven”270, “seditieuse ra-

paylgien”271, etc.272 Of specifiek voor Gent: “la malice et mauvaistié des Gantois”273, aldus Chastellain 

over de Gentenaars, die in de vijftiende eeuw nog altijd het bloed onder de nagels van de vorst van-

daan haalden. Een opstand betrof dan steevast een conflict tussen het gemeen en de hogere klassen, 

in de trant van: “Louis de Male contre les communes”274, “den commune ieghen die heeren”275 of “die 

cleenen beesten”276 versus “die groete beesten”277. Deze dichotomie was een courante tegenstelling 

in het betoog over de laatmiddeleeuwse opstanden, bedoeld om te moraliseren: “[d]eze bijna mani-

cheïstische tegenstelling tussen goed en kwaad was […] een universeel motief in het discours van de 

hoger geplaatste sociale groepen over opstandelingen”, aldus Jan Dumolyn.278 

De gehanteerde retoriek in deze kronieken werkte dus vaak generaliserend; men sprak over 

‘het’ opstandige gemeen. Toch werd vaak impliciet of expliciet de associatie met de wevers of andere 
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textielarbeiders gemaakt. Als grootste vertegenwoordigers van het gewone werkvolk werden begrip-

pen als het ‘commun’ of ‘tghemeene’ geregeld gebruikt als een soort toto pro pars, net zoals deze 

begrippen vaak synoniem waren aan de ambachten en vice versa; voor de tijdgenoot was het immers 

duidelijk dat zij vaak het voortouw namen. Ook omgekeerd kon het gemeen verengd worden tot de 

wevers en/of andere textielarbeiders. Zo vermelde Boendale enkel wevers en volders als strijdende 

ambachtslieden in de slag te Kortrijk van 1302, hoewel aan de Guldensporenslag verscheidene am-

bachten deelnamen: “Die van ridderscappe, ter waerheide, / Die beste waren van kerstenheide / Ble-

ven verslaghen, tharen scanden, / Van volres ende van wevers handen.”279 Op die manier worden 

verscheidene termen die verwijzen naar de ‘wevers’ of het ‘gemeen’ te pas en te onpas dooreen 

gebruikt. Een vaak voorkomende terminologie in de kronieken is trouwens het gemaakte onder-

scheid tussen het ‘willoze’ volk en de ‘agitatoren’ die de massa’s op sleeptouw namen.280 De wevers 

kregen die titel van opruiers meermaals toebedeeld. Volgens Filips Wielant wilden zij medio vijftien-

de eeuw bijvoorbeeld “esmouvoir le peuple contre le conte”281. Gerrijt Potter van der Loo, de Dietse 

vertaler van Froissart, verhaalt over het begin van de opstand van 1379-1385: “Ende de wevers mets-

gaders den ghemeente sloughen doodt den upperbailliu van Ghendt, Woutre van Outtervyve282, die 

een zeere edel man was. Ende die wevers ende die ghemeente bleven VI daghen in de wapen staende, 

met huerlieder banieren ende standaerden.”283 Onder de opstandelingen namen de wevers naast het 

algemene volk duidelijk een heel prominente en leidende plaats in. Verder noemde dezelfde auteur 

de voornaamsten der Gentse opstandelingen smalend “[…] den volres, wevers ende alsulk cleen ende 

quaet geselscappe van der stede.”284 De Ieperling Olivier van Dixmude boekstaafde deze lieden als 

“tquadie van Ghent”285. De anonieme Chronique Rimée de Flandre sprak over “lez horribles tisse-

rans”286. Dat de wevers door deze chroniqueurs graag negatief gepercipieerd werden, mag duidelijk 

zijn. 

 

Toch schreef niet iedereen kwalijk over de wevers of over arbeiders. Sommige auteurs kozen effec-

tief de kant van de ambachten en leverden kritiek op de hogere sociale sferen van de maatschappij, 

met name de adel, de vorst, de clerus en de stedelijke burgerij van kooplieden, drapeniers en grond-

bezitters. Ook dit respect voor de werkende bevolking ontsproot dikwijls vanuit een christelijke (mo-

nastieke) traditie. Ora et labora: niet alleen via intellectuele arbeid maar ook via eenvoudige, fysieke 

arbeid komt men dichter tot God.287 Hoewel hij tegen opstanden gekant was, bevat het werk van de 

veertiende-eeuwse en Brabantse dichter Jan van Boendale bijvoorbeeld heel wat lofzangen op ar-

beid, ingebed in een algemene maatschappijkritiek. Hard en eerlijk werk was eerbaar en aan te ra-

den, en vanuit welke sociaal-economische positie dat gebeurde, maakte bovendien eigenlijk niet uit: 

“Du volre, wever, coepman, / Scoenmaker, cledermaker, stierman, / Ende alle die arbeyds pleghen, / 

Die hier vanden minsten sijn gheweghen / Ende met pinen wint u brodekijn, / Ghi stelt ghinder van-
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den meesten sijn, / Ende vele meere, dat wetic wale, / Dan deken, prelate ofte officiale, / Die u ver-

smaden ofte verdrucken”288, een bekende passage uit Jans Teesteye. Deze focus op arbeid in de Mid-

delnederlandse letterkunde, zette Jan Dumolyn er trouwens toe aan het corporatieve element in 

deze te benadrukken en aldus de these van de burgermoraal en een elitair beschavingsoffensief van 

Herman Pleij te nuanceren.289 Die Pleij-these kenmerkt zich immers door zijn vrij eenzijdige en onge-

differentieerde karakter en door de literatuurkundige hineininterpretierung dat hoge literatuur so-

wieso het prerogatief van de elite was. Dumolyn stelt daarentegen dat de laatmiddeleeuwse stadsli-

teratuur geen bekrompen, tot de burgerij beperkte manifestatie was. Hij spreekt met name van het 

zogenaamde corporatieve semantische veld in de stadsliteratuur, dat geen specifiek stedelijk elitaire, 

maar een bredere corporatieve ideologie of guild ideology weerspiegelt: “een moralistische visie op 

arbeid, het recht op een aanvaardbare levensstandaard, vertogen over broederlijke liefde, harmonie, 

naastenliefde en religie, het aanvaarden van een sociale hiërarchie met een bepaalde mate van egali-

tarisme, en een rechten- en plichtendiscours opgebouwd rond begrippen als ‘privileges’ en ‘justi-

tie’.”290 In die sociale gilde-ideologie was vooral ‘arbeid’ het belangrijkste keyword; craft, Zünfte, mé-

tier of arti: de familieman – er was ook een uitgesproken paternalistische focus – moest in zijn eerlij-

ke en dagelijkse werk zijn gezin onderhouden.291 

Boudin van der Lore schreef zijn bekende Maghet van Ghend op het einde van de veertiende 

eeuw, tijdens de opstandige jaren van 1379-1385. Het gedicht is bijzonder interessant, daar het an-

ders dan de hierboven vermelde kronieken de kant kiest van de opstandelingen en dus van de corpo-

ratieve groepen. Van der Lore dicht hoe hij in een visioen een maagd aanschouwt, gehuld in een 

zwart kleed “Ende op hare rechte mouwe / Stonden vijf letteren sonder mee: / G. H. E.N. met eenre 

D.”292 De maagd stelt het opstandige volk voor en is aldus de behoedster van “der werelt commun 

algader”293, in haar strijd tegen een leeuw, die de graaf van Vlaanderen voorstelt: “Dat die leev der 

diamente / Clemmende inden velde rampante / was die grave lodewijc / Ende sine liede ghemene-

lijc.”294 Met een klare en hemelse stem neemt ze het woord: “Suver leven ende vri / Gaet voer gout, 

voer dierbaer stene / Suver leven, God ere di. / Alle rijcheit die es clene. / O, vri suver leven rene, / Van 

alder scalcheit segic spi. / Jhesus keerst van nazarene / Behoude vri suver leven in mi.”295 Interessant 

is vooral het leidmotief “suver leven ende vri”. ‘Vri’ verwijst dan naar de privileges en vrijheden van 

de stad en de gilden, en ‘suver’ zou volgens Dumolyn duidelijk betrekking hebben op de morele en 

religieuze puurheid die de ambachten zich aanmaten.296 De allegorie van de Gentse maagd die het 

gemeen van de hele wereld onder haar hoede nam, zou in Gent nog lang populair blijven.297 
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2. Identiteitsvorming van binnenuit 
 

Corporaties vormden op zich eigenlijk al een ideale infrastructuur om sociale identiteiten uit te bou-

wen. Religieus-liturgische en sociaal-culturele manifestaties zoals de potacio of het drinkgelag, lief-

dadigheid en armenzorg, vrijetijdsbeleving, een collectieve bekommernis om het zielenheil en een 

gemeenschappelijke devotie via de verering van een patroonheilige, het gezamenlijk bijwonen van 

missen, begrafenissen, processies en dergelijke meer moesten ambachtslieden dichter bij elkaar 

brengen, de sociale harmonie bevorderen en de groepsidentiteit en het samenhorigheidsgevoel ver-

sterken.298 De erfenis van de broederschappen kwam hier duidelijk aan bod, want dergelijke manifes-

taties bevonden zich op het snijvlak tussen de ambachtsgilden en de broederschappen. 

Eigenlijk begon de identiteitsvorming, het ‘sluiten van de rangen’, bij de individuele toetreding 

tot een ambacht. Centraal in dit inwijdingsproces stond natuurlijk de eed die een nieuw lid – in prin-

cipe wanneer men het meesterschap verwierf; leerlingen en gezellen waren geen volwaardige leden 

– ertoe verbond de statuten van het ambacht te respecteren. Dergelijke statuten moesten vervol-

gens de cohesie van de groep vrijwaren. Vele ambachtsreglementen bestraften of beboetten vanuit 

een soort corporatieve moraal immers (gods)lasterlijk gedrag dat de interne sociale vrede kon on-

dermijnen, zoals dronkenschap, vloeken, diefstal en dergelijke meer.299 Dat gebeurde bijvoorbeeld in 

1361, wanneer het weversambacht een vonnis velde over de wever Jan de Hond, die op straffe van 

50 jaar ballingschap een boetetocht naar Sint-Jacob-in-Galicië moest ondernemen, “van den mesgri-

pe ende overhorigheden die hij ghedaen heeft”.300 Ambachten hadden dus  een zekere juridische 

autonomie. Daarnaast socialiseerde het nieuwe verenigingsleven het individu. De ambachtsgilde 

verschafte hem netwerken en een sociaal vangnet. Hij maakte nu deel uit van een bredere sociale 

identiteit, via dewelke hij zich kon distantiëren van andere ambachtslieden of individuen. De identi-

teitsvorming van de ambachten was dus zeker een exclusief gebeuren: “inclusion entails exclusi-

on”301. Toch werden de toetredingsdrempels ook niet te hoog opgevoerd. Dit was noodzakelijk, aan-

gezien de textielsector als belangrijkste economische sector van de stad een continue toestroming 

van nieuwe arbeidskrachten vereiste. In een door Lodewijk van Male geratificeerd intern reglement 

van 10 oktober 1359 werden de twee toelatingsvoorwaarden voor nieuwe leerlingen – let wel: leer-

lingen waren geen volwaardige leden en hoorden er aldus nog niet helemaal bij – omschreven: zij 

moesten de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben en voor hun zesjarige opleiding een eenmalige in-

schrijvingssom betalen van 10 pond parisis of 200 penningen groot, wat ongeveer overeenkwam met 

20 gemiddelde daglonen van een ambachtsmeester of 50 gemiddelde daglonen van een ongeschool-

de.302 Wie het meesterschap wilde bereiken en dus een volwaardig lid wilde worden, stootte dan 

weer wel op een toenemende exclusiviteit (cf. infra). 
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Zoals gezegd, nam devotie ook een speciale plaats in de gilde in. Dit vertaalde zich in eerste in-

stantie in een centrale patroonheilige, die het ambacht in kwestie vertegenwoordigde en bescherm-

de. De patroonheilige van de Gentse wevers was Sint-Leonardus, die op 6 november wordt ver-

eerd.303 Daarnaast werden talrijke activiteiten georganiseerd, zoals misvieringen, ceremonies, het 

samen bidden, begrafenissen van overleden ambachtsleden, etc. die natuurlijk gericht waren op het 

zielenheil en een duidelijke religieuze inslag hadden. Dergelijke activiteiten plaatste Paul Trio onder 

de algemene noemer van religieus-liturgische activiteiten, die hij onderscheidt van sociaal-culturele 

manifestaties, waaronder hij processies, maaltijden, armenzorg en liefdadigheid rekent.304 Belangrijk 

in het opzicht van sociaal-culturele evenementen was het weversgodshuis, dat aan de Walpoort was 

opgericht en wellicht vanaf de eerste helft van de veertiende eeuw tot het ambachtspatrimonium 

van de wevers behoorde – in de stadsrekening van 1342-1343 wordt het voor het eerst vermeld.305 

Zoals andere beroeps- en andere verenigingen in Gent (de volders of scheepslieden bijvoorbeeld) 

hadden de wevers een godshuis, dat dienst deed als een soort opvangcentrum voor oude, arme we-

vers:306 “daer vele aermer liede daghelix scone aelmoesenen ende soustenance in hebben”307. De so-

ciale ideologie van de concepten fraternitas en caritas – een erfenis van de vroegmiddeleeuwse mo-

nastiek – kon hierin bij uitstek floreren. Het belang ervan was groot: op 20 december 1365 keurde 

graaf Lodewijk van Male op vraag van de wevers het recht goed om 50 schellingen parisis (of 50 pen-

ningen groot) te vorderen van elke nieuwe leerling en van hun respectieve meesters, ten behoeve 

van het godshuis, waardoor een afdoende financiële steun kon worden gevrijwaard.308 In 1372 werd 

aan het weversgodshuis een kapel toegevoegd, gewijd aan de Heilige Leonardus, die de wevers 

voortaan als bidplaats gebruikten.309 En vanaf 1375 moest een begraafplaats rondom de kapel een 

laatste rustplaats bieden voor lieden die in het godshuis zouden sterven.310 Het godshuis vormde 

samen met de kapel kortom een van de centrale plaatsen voor de corporatieve devotie en liturgie 

van het weversambacht. 

Processies, optochten en dergelijke vormden een manifest onderdeel van de middeleeuwse 

stedelijke cultuur. Ze incarneerden de collectieve stedelijke identiteit en eisten dan ook een vrij groot 

deel van het stadsbudget als sponsoring. Als civic events bij uitstek was het belangrijk dat de hele 

stad er aan meedeed. Een grote rol was dan ook weggelegd voor de ambachten van de stad.311 De 

voornaamste processies van Gent waren de Onze-Lieve-Vrouwprocessie en het Auweet. De eerste 

werd ook wel de processie van Doornik genoemd, aangezien ze daar plaatsnam. Dit kwam doordat 
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Gent, behorend tot het bisdom Doornik, geen eigen kathedraal had, waardoor de Doornikse kathe-

draalkerk, die gewijd was aan de Heilige Maagd, van groot belang was.312 Daarnaast had Gent ook 

heel wat nauwe economische banden met de stad. De processie wordt reeds in de vroegste stadsre-

keningen aan het begin van de veertiende eeuw genoemd en sindsdien vormde het uitgegeven geld 

“tonser vrouwen van Dornicke feeste bouf” een onafgebroken rubriek in de Gentse stadsfinanciën.313 

Ze ging door op 14 september en moest de economische dominantie van Gent in de Schelde- en Lei-

evallei demonstreren.314 De Gentse delegatie liep dan rond door Doornik met de reliekenkas van 

Onze Lieve Vrouw, vergezeld van de vaandels van de stad, “met uphevene werk van der wapinen van 

der stede”315, waaronder vermoedelijk die van de ambachten.316 De Onze-Lieve-Vrouwprocessie ver-

tegenwoordigde dus de diverse sociaal-economische groepen van de stad. De directe participatie van 

het volk was wel minder groot, zeker in vergelijking met het Auweet. 

Het Auweet was een jaarlijkse grote parade die ’s avonds plaatsvond op halfvasten. Ze ont-

stond in de eerste helft van de veertiende eeuw, maar groeide tegen de jaren 1390 uit tot een vol-

waardige parade.317 De optocht ronselde alle ambachtslieden die per beroep, en de wevers vaak ook 

per wijk, in vol ornaat en van top tot teen gewapend in het centrum verzamelden, terwijl de dekens 

en gezworenen van de gilden samen met de hoog- en onderbaljuw, de Gentse schepenen, pensiona-

rissen en secretarissen de Collatiezolder318 van de stadshal opstegen.319 Het feest van het Auweet 

kon dan beginnen. Onder leiding van de vorst vatte de menigte haar tocht doorheen de voornaamste 

straten en langs de meest prominente plaatsen van de stad aan en daarbij werd een strikte volgorde, 

parallel aan de stedelijke sociaal-economische groepen, gerespecteerd: “Voorop gaan de hoogbal-

juw, de onderbaljuw en de zes en twintig schepenen, de pensionarissen en de secretarissen; dan 

volgen met hun trompetten de wijken van de wevers voorafgegaan van den deken en elke met haar 

gezwoornen, en dan stappen achter den opperdeken de drie en vijftig neringen, elke met haar eigen 

deken en gezwoornen, elke met haar trompetten.”320 De sociale identiteit van ieder ambacht kon 

tijdens dit evenement natuurlijk botvieren. Het Auweet vormde immers de ideale gelegenheid om 

hun militaire slagkracht en politieke macht te etaleren.321 

Ook de ambachten zelf organiseerden eigen, kleinschaligere optochten. Vaak hielden die ver-

band met het jaarlijkse gildemaal, dat gehouden werd rond de periode van het feest van de patroon-

heilige. Vooraleer de maaltijd aan te vatten, trokken de ambachtslieden dan door de stad, veelal van 

de stadshal of -markt naar het gildehuis en andere onderdelen van het ambachtspatrimonium.322 

Eens aan het gildehuis gearriveerd, kon de potacio van start gaan. Ook dit eet- en drinkfestijn was 
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doordrenkt met allerlei ceremonieel en ritueel vertoon. Zo werden de leden bijvoorbeeld geacht in 

de gepaste kledij te verschijnen.323 

Zowel tijd als ruimte waren belangrijke factoren in de performance van sociale identiteit. De 

belangrijkste periode van het jaar was natuurlijk de periode rond het feest van de patroonheilige – 

de temporele dimensie. Het patrimonium van een gilde symboliseerde en materialiseerde zijn officië-

le erkenning – de ruimtelijke dimensie.324 We noemden reeds het weversgodshuis en de bijhorende 

kapel als belangrijke onderdelen van het weverspatrimonium. Daarnaast hadden de Gentse wevers, 

zoals de meeste erkende corporaties van Gent, een ambachtshuis dat als vergaderzaal of verkoops-

hal dienst deed.325 Sommige corporaties bezaten meerdere panden, die ze dan verhuurden. Het 

wolweversambacht was hierin zeker de koploper. Dambruyne kwam voor de wevers – in de zestien-

de eeuw weliswaar – uit op een totaal bezit van zestien huizen.326 Hiervan werden er veertien ver-

huurd, wat de corporatie een behoorlijk jaarlijks inkomen bezorgde.327 De rijkdom en materiële cul-

tuur van een ambacht waren een vorm van conspicuous consumption.328 Corporatieve bezitspatro-

nen en investeringsstrategieën waren als dusdanig onlosmakelijk verbonden met het sociaal aanzien 

van de gilde. Het patrimonium weerspiegelde immers de financiële mogelijkheden en het sociale 

prestige van de corporaties, die elkaar beconcurreerden om het grootste en mooiste bezit.329 

De vraag is natuurlijk in welke mate de volledige groep werd geïntegreerd in zulke evenemen-

ten. Dat de participatiegraad niet 100% was, is evident, maar valt moeilijk te meten. Zo zagen we 

reeds dat leerknapen en gezellen niet als volwaardige ambachtsleden aanzien werden. Als ze aan 

optochten of het gildemaal, etc. al deelnamen, dan hadden ze vaak een onderdanige positie. Tijdens 

het Auweet bijvoorbeeld werden de knapen ingezet als hulpjes om de politieke elite in hun vergade-

ring op de Collatiezolder te bedienen.330 Dit gebeurde vaak ook tijdens het gildemaal, waar ze hun 

meesters van spijs en drank moesten voorzien. Ook was de participatie aan bepaalde elementen niet 

altijd verplicht, waardoor een gebrekkige tijd en moeite sommige ambachtslieden een deelname 

konden belemmeren. Uiteraard ging veel af van de sociale status en positie van het individu. Een 

machtige en rijke wever had veel meer verplichtingen en mogelijkheden binnen de corporatie en 

binnen de stedelijke maatschappij dan de modale meester. Ten andere is stereotypering ook typisch 

voor het begrip ‘sociale identiteit’.331 Dit zorgt ervoor dat die identiteit niet nuanceert, hoewel een 

ambachtsgroep alles behalve homogeen was. Ook hadden en hebben mensen gelaagde identiteiten: 

men heeft een eigen persoonlijke identiteit en men maakt deel uit van collectiviteiten, zoals de am-

bachtsgilde, maar ook de wijk, stad of regio waarin men woonde. Een Gentse wever was dus niet 

alleen een wever, maar ook een individu, een Gentenaar, een Vlaming, etc. Beroep was met andere 

woorden niet de enige factor in identiteitsvorming; ook de Heimat, taal, sociale categorie, familie en 

dergelijke meer konden van belang zijn. Beroep was geen vrijgeleide en kon bovendien variëren. 
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Want in principe was het verboden om als wever andere nijverheidstaken uit te oefenen. Het steeds 

terugkeren van dit verbod maakt ons echter sceptisch tegenover het stipt naleven van deze ordon-

nanties.332 De performance van sociale identiteit van de wevers vormde evenwel zeker en vast het 

noodzakelijke sociale bindmiddel om de sociaal-economische organisatie van het hele textielbedrijf 

draaiende te houden. Toch blijft het de vraag in welke mate ‘de’ sociale identiteit van de Gentse we-

vers een grotere of kleinere groep vertegenwoordigde, waardoor die van tijd tot tijd evenzeer een 

sociaal breekijzer kon vormen tussen een ambachtselite en de overige handwerkers, zeker tussen 

meesters en gezellen, wat vervolgens een vervreemding met zowel de corporatieve als stedelijke 

cultuur voor deze ‘rest’ kon teweeg brengen. Van een absolute en collectieve solidariteit en sociale 

cohesie onder de wevers was geen sprake. Desalniettemin was de corporatie de belangrijkste soci-

aal-economische en politieke organisator van de middeleeuwen en het Ancien Régime, die maar 

moeilijk te doorbreken was. Hierin was men een lid van een collectief en diende men zijn sociale 

positie te respecteren. Collectiviteit primeerde op individualiteit.333  
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HOOFDSTUK 5 

Sociale structuren 
 

« Ofschoon het lid van de weverij ongetwijfeld de breedste en meest gepro-

letarizeerde achterban van alle Gentse in ambachten georganizeerde hand-

werkers vertegenwoordigde, is er toch een opmerkelijke concentratie én 

van rijkdom én van politieke macht binnen een relatief beperkte toplaag 

aanwijsbaar. »
334

 

(Marc Boone, 1990) 

 

Sociale groepen kunnen we enerzijds als een uniforme groep ‘lezen’, als een groep die op basis van 

een gemeenschappelijk kenmerk als één kan beschouwd worden. Dat gemeenschappelijk kenmerk 

kan sociaal, politiek, economisch of cultureel gefundeerd zijn. Bij de wevers van het veertiende-

eeuwse Gent waren die categorieën allemaal aanwezig: ze waren een groep die maatschappelijk 

duidelijk erkend werden, ze vormden een politieke groep die in het stadsbestuur waren ingelaten – 

althans in tijden van sociale appreciatie – en ze hadden een socio-culturele identiteit die hen onder-

scheidde van andere sociale groepen. Maar de grondreden was natuurlijk economisch geïnspireerd, 

want het voornaamste kenmerk die de wevers met elkaar verbond, was hun beroep. Anderzijds kun-

nen binnen een sociale groep verschillende sociale structuren onderscheiden worden. We alludeer-

den er reeds op: een middeleeuwse corporatie was geenszins een sociaal homogene organisatie. De 

sociale structuren binnen het weversambacht – hun interne, professionele hiërarchieën, hun sociale 

onderverdelingen of ‘klassen’, hun mate van mobiliteit tussen die verschillende sociale geledingen en 

hun genderverhoudingen – komen in dit hoofdstuk aan bod. 

 

1. Interne hiërarchieën en verhoudingen: meesters, gezellen en leerlingen 
 

De ambachtelijke arbeidsorganisatie begon uiteraard bij de klassieke interne organisatie in meesters, 

gezellen en leerlingen. Het ambachtssysteem had een uitgesproken hiërarchische structuur en kende 

verschillende sociaal-juridische niveaus met specifieke rechten en plichten. Aan de top stonden de 

meesters en voor vele ambachtslui was het behalen van de meesterstitel dan ook de belangrijkste 

gebeurtenis uit hun professionele carrière. De meesters onderscheidden zich op juridisch, sociaal-

economisch en technisch vlak van de leerknapen en leerlingen.335 Zij konden hun ambacht vrij en 

onafhankelijk uitoefenen, waren volwaardig lid van de gilde en hadden het monopolie op de officiële 

titels binnen de gilden. Alleen zij bezaten inspraak en zetelden in het ambachtsbestuur.336 Ook in het 

stadsbestuur was het meester- en daarmee samenhangend het poorterschap – in de brede zin van 

het woord, namelijk dat van het burgerschap – een vereiste. De meesters genoten dus heel wat extra 

rechten ten opzichte van de rest van de ambachtslieden. Aan de andere kant betekende meer rech-

ten ook meer plichten. Als vooraanstaande leden hadden meesters namelijk een belangrijke voor-

beeldfunctie. Ze moesten de ambachtsregels dan ook strikt naleven. Indien dat niet gebeurde werd 

men beboet of zelfs geschorst.337 Daarnaast werd van hen ook een actieve deelname aan allerlei 
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collectieve (corporatieve of stedelijke) manifestaties verwacht, zoals vergaderingen, misvieringen, 

begrafenissen, processies en wapenschouwingen bijwonen.338 En de meer kapitaalkrachtige meesters 

werden bovendien geacht van tijd tot tijd de ambachtskas te spijzen.339 In de meeste Europese ste-

den was de belangrijkste professionele scheidingslijn binnen de ambachten die tussen de meesters 

en de knechten. De wevers waren hierin echter een uitzondering. Zoals eerder gezien, bestond er 

binnen dit ambacht tevens een scheiding tussen de gewone weversmeesters, die vaak ook tegen een 

loon werkten, en een klasse van machtige en rijke wevers en drapeniers. Dit fenomeen is enigszins 

vergelijkbaar met de Londense ambachten of livery companies, waarin de voornaamste sociaal-

juridische barrière die tussen de gewone meesters (de householders) en de elitemeesters (de livery-

men) was.340 Bij de wevers vertaalde dit onderscheid zich evenwel niet zozeer op juridisch niveau, 

wat in Londen wel het geval was, maar beperkte het zich tot het sociaal-economische niveau. De via 

sociale en economische middelen (macht en rijkdom) bereikte autoriteit van de wever-drapeniers 

werd immers niet formeel bevestigd in de ambachtsstatuten. 

Onder de meesters stonden de gezellen of knapen. Zij hadden er een opleiding van zes jaar op-

zitten en werden vervolgens als geschoolde arbeider in loondienst in het atelier van een meester 

ingezet, waar gemiddeld twee tot drie gezellen waren tewerkgesteld, al kon dat aantal bij de grote 

(wever-)ondernemers tot enkele tientallen oplopen.341 De proletarisering drukte zich dan ook vooral 

onder de ambachtsgezellen door, hoewel bij de wevers het sociaal-economische verschil tussen een 

gezel en een gewone meester niet altijd even groot was. Beide groepen werkten immers vaak tegen 

lonen en soms zelfs tegen stuklonen. De scheiding meester-gezel was dan ook helemaal geen schei-

ding tussen werkgever en werknemer, tussen ‘kapitaal’ en ‘arbeid’. Het onderscheid tussen een gezel 

en een gewone meester uitte zich daarom vooral op juridisch vlak. Gezellen hadden als niet-

volwaardige leden minder rechten: “[…] de knapen – evenals trouwens de leerlingen –, waren slechts 

‘passieve’ leden, die geen inspraak konden maken op medezeggenschap. De meesters waren dan de 

‘actieve’ leden.”342 Ondanks een dergelijke oligarchische tendens hadden in sommige gevallen ook de 

gezellen enige inspraak in het gildebestuur. Bij de Gentse wevers bijvoorbeeld hadden zij een aan-

deel bij de vernieuwing van de eed (het bestuur van het ambacht, bestaande uit deken en gezwore-

nen). Het hierin beslissende kiescollege bestond namelijk steevast uit zes meesters en zes knapen.343 

Meer nog, de weversgezellen konden tot gezworene en zelfs tot deken verkozen worden. Dit mede-

zeggenschap van de gezellen kwam in het bijzonder en in vergelijking met andere sectoren vrij veel 

voor bij de ambachten van de lakennijverheid. Zo mochten de voldersknapen de meesters-

ambachtshoofden aanduidden, terwijl de meesters de knapen-ambachtshoofden verkozen.344 Niet-

temin moet dit medezeggenschap van de gezellen genuanceerd worden: mijns inziens waren het 

eerdere functionele de jure-toegevingen van de gilde-elite en bleef een structurele inspraak in de 

praktijk doorgaans uit. Zeker in het licht van de grote ongelijkheid in zowel macht als kapitaal (cf. 

infra), zelfs op het niveau van de meesters, lijkt dit mij een evidentie. Dit gold overigens enkel voor 

de effectief in het ambacht getrainde en ingezette gezellen. Naast deze ‘vrije’ gezellen waren er im-
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mers ook ‘onvrije’ gezellen, die geen opleiding hadden genoten en helemaal buiten de corporatie 

vielen. Deze ongeschoolde arbeiders verdienden een minder loon en trokken vaak van stad tot stad 

of van regio tot regio rond op zoek naar werk. In de realiteit ging het veelal om in de stedelijke of 

plattelandsnijverheid ingeschakelde seizoensarbeiders die periodes van ongemene drukte afwissel-

den met lange maanden van werkloosheid en bijgevolg een weinig behaaglijk bestaan leidden.345 

De derde en laatste sociale categorie van de gilde was de leerling. Het ambacht hechtte veel 

belang aan kwaliteit en men zocht in de eerste plaats dan ook naar geschoolde arbeid. Daarom wer-

den jonge lieden aangetrokken om bij een meester gedurende een leertijd van doorgaans enkele 

jaren de knepen van het vak onder de knie te krijgen. Gilden voorzagen zo in overdraagbare vaardig-

heden. Het leidende didactische principe was ‘al doende leert men’: leren als synoniem van wer-

ken.346 De leerling werd bijgevolg van meet af aan gewoon in het productieproces ingeschakeld als 

een soort assistent. In principe was het aantal leerlingen per meester beperkt tot één. Kijken we naar 

het weversleerknapengeld van 1351-1354 en 1357-1358, waarin jaarlijks iedere nieuwe leerknaap en 

zijn meester werden opgetekend, lijkt dit voor de Gentse wevers bevestigd. Van de 329 meesters zijn 

er slechts 31 (of 9,42%) die meer dan één leerling hadden, waarvan 28 meesters 2 leerlingen en 3 

meesters 3 leerlingen, wat het gemiddelde aantal leerlingen op 1,1 brengt.347 De leertijd verschilde 

per ambacht. De voorwaarden bij de wolwevers waren: “dat elc die zal leeren weven binnen Ghend 

moet hout sijn vijftien jaer, ende hi moet zesse jaer leeren ende gheven den ambochte tien lb. par. 

[…].”348 Doorgaans woonden de leerlingen bij hun meester in. De meester moest zich dan als een 

goede vader over zijn leerknaap ontfermen en stond in voor diens levensonderhoud.349 Bij de wevers 

van Gent ontving de leerling wekelijks zelfs nog een klein bedrag geld van zijn meester: “ende de 

leerknape zal elke weke van sinen meester hebben teerste jaer durende 9 peneghe, tander jaer de 

weke 11 d., terde jaer de weke 13 d., tvierde jaer de weke 15 d., tvijfte jaer de weke 17 d., ende tseste 

jaer de weke 19 d.”350 Hiertegenover stond dan wel dat door de leerling vooraf een inschrijvingsgeld 

betaald werd. In het algemeen leek men dit inschrijvingsgeld vrij laag te houden, aangezien de vraag 

naar nieuwe arbeid gewoonlijk groot was. Dit was zeker het geval bij de ambachten met een groot 

ledenaantal.351 Maar het inschrijvingsgeld hing natuurlijk ook af van de economische en demografi-

sche conjunctuur. Zo was de vraag naar arbeid in de tweede helft van de veertiende eeuw tengevol-

ge van de Zwarte Dood extra hoog, waardoor inschrijvingsgelden lager en lonen hoger stonden. Deze 

periode wordt daarom ook wel eens het begin van de “Golden Age of Labor” genoemd.352 Wel werd 

de bereikbaarheid van het meesterschap dan weer beknot (cf. infra). 

Het bovenstaande gold overigens enkel voor niet-meesterskinderen. Dit was inderdaad het 

voornaamste gemaakte onderscheid tussen de leerlingen. Meesterskinderen werden namelijk gepri-

vilegieerd ten opzichte van niet-meesterskinderen. Dit had niet zozeer te maken met oligarchische 

ambities en motieven van meestersfamilies, als wel met de protectionistische vooringenomenheid 

om kwaliteitsvolle arbeidskrachten in het ambacht te houden. De kinderen van meesters werden 

immers verondersteld een grotere meerwaarde te hebben dan niet-meesterskinderen, daar zij van 
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jongs af aan met het ambachtsleven werden geconfronteerd: “[a] master’s own children were the 

most obvious pool of labor to tap […].”353 Daarom moesten meesterskinderen minder tot geen in-

schrijvingsgeld betalen en een kortere leertijd belopen om de vlucht van kwaliteitsarbeid naar een 

andere stad of regio te vermijden.354 Deze bezorgdheid van het ambachtsbestuur had bovendien ook 

tot gevolg dat meesterskinderen veel meer kans maakten op de titel van meester dan niet-

meesterkinderen. In dit verband bestendigden de privileges van de meesterskinderen inderdaad een 

beslist bestaande oligarchische tendens, maar mijns inziens was die tendens eerder een gevolg dan 

een oorzaak. 

 

2. Sociale ongelijkheid binnen het ambacht 
 

Slechts 11,91% van onze prosopografische basispopulatie nam tussen 1320 en 1385 minstens één 

politiek mandaat (factor macht) op en slechts 21,64% trad in die periode ooit als lakenleverancier, 

kredietverschaffer of pachter van de stad (factor kapitaal) op. Het lijkt er dus op dat onder de Gentse 

wevers een enorme kloof tussen macht en onmacht en tussen rijk en arm bestond. Deze cijfers ver-

wijzen evenwel naar onze volledige prosopografie, dus inclusief de leerknapen uit het weversleer-

knapengeld. Omdat de leerlingen en meesters zo door elkaar worden gegooid en omdat het toch om 

twee verschillende sociale en corporatieve categorieën gaat, hebben we er hier voor geopteerd om 

enkel de meester in beschouwing te brengen, teneinde een meer ‘gelijke’ of ‘gelijkwaardige’ groep te 

kunnen analyseren. Op Grafiek 1, die de relatieve frequentieverdeling van macht en kapitaal per 

gebruikte bron voorstelt, is te zien hoe verschillend de centrale tendentie is onder de leerknapen ten 

opzichte van de meesters en hoe dat verschil de centrale tendentie in de volledige prosopografie 

vertekend. Zo bedraagt het (gewogen) gemiddelde voor de leerlingenlijst 0,016, betreffende het 

aantal politieke mandaten, en 0,035, betreffende de factor kapitaal. In vergelijking met de meesters-

lijsten ligt dit toch heel wat lager: voor de gijzelaarlijst lagen de gemiddeldes op 0,740 en 0,633, voor 

de lijsten van 1351-1358 op 0,422 en 0,763, en voor de lijst van 1362 op 0,550 en 1,054. De mees-

terslijsten zijn over het algemeen dus vrij gelijklopend – beide gemiddeldes liggen grosso modo tus-

sen 0,5 en 1. Kijken we echter naar de gemiddeldes voor de volledige prosopografie (0,287 en 0,459), 

dan is duidelijk te zien hoe de cijfers van de leerlingen (lager dan 0,05) het totale beeld naar beneden 

trekken en dus vertekenen. Het weglaten van de leerknapen lijkt in dit opzicht dus een logische keu-

ze. We bespreken eerst de factor macht en vervolgens de factor kapitaal. 
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Wat verstaan we eerst en vooral onder de factor macht? Voor onze prosopografie zijn we na-

gegaan welke individuen van onze basispopulatie ooit en hoeveel politieke mandaten hebben opge-

nomen in de periode 1320-1385. Het gaat hier met name over de mandaten van herenkiezer, deken 

van het lid der weverij, schepen van der Keure, schepen van Gedele, stedekiezer en ontvanger.355 

Deze mandaten duurden in principe allemaal één schepenjaar, dus van 15 augustus tot 14 augustus 

het daaropvolgende jaar. In twee gevallen echter, namelijk in de schepenjaren 1348 en 1379, werd 

de wet voortijdig vernieuwd door politieke ‘revoluties’ – respectievelijk de Goede Disendach van 13 

januari 1349 en het aanbreken van de Gentse Opstand van 1379-1385 –, vandaar dat in de prosopo-

grafische lijst de schepenjaren 1348a, 1348b, 1379a en 1379b opduiken. We beschouwden deze uit-

zonderlijke jaren dus als dubbele schepenjaren. Hoe zijn we deze gegevens nagegaan? Voor de sche-

penfuncties, waarvan er ieder jaar 26 – 13 per bank – te verdelen waren, hebben we het Gentse 

memorieboek gebruikt, dat door Vander Meersch is uitgegeven. Hoewel deze uitgave ongetwijfeld 

voor verbetering vatbaar is, vormt ze toch het vertrekpunt bij uitstek voor een diepgaande, prosopo-

grafische analyse van de Gentse schepenen.356 De functies van herenkiezer en stedekiezer zijn ook 

aldaar te vinden, waar ze dan de schepennamen voorafgegaan, zij het wel sporadisch; deze ambten 

worden niet altijd vermeld. Ieder jaar werden vier herenkiezers en vier stedekiezers aangeduid, res-

pectievelijk door de graaf en door het uittredende stadsbestuur. Deze kiezers moesten dan het 

nieuwe schepencollege aanstellen. De deken had het centrale bestuur van het weversambacht in 

handen en vertegenwoordigde de wevers in de publieke ruimte. Een lijst van alle voor de weverij en 

in de veertiende eeuw aangenomen dekenfuncties is te vinden in het Recueil van Espinas en Piren-

ne.357 Het gaat om een lijst die voormalig stadsarchivaris van Gent Victor van der Haeghen opstelde 

aan de hand van de stadsrekeningen. Hier en daar komen kleine hiaten voor. De meest opvallende 
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Grafiek 1. Relatieve frequentieverdeling macht en kapitaal per bron: de kloof tussen macht en on-
macht, tussen rijk en arm (0 eenheden macht/kapitaal versus 1 of meer eenheden macht/kapitaal). 
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lacune valt tussen de schepenjaren 1348-1358. Over deze tienjarige periode werden geen weversde-

kens toegelaten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de sociale en politieke gevolgen van de Goe-

de Disendach, wanneer de wevers tot 1359 van elke deelname aan het politieke bedrijf werden uit-

gesloten. Het ambt van ontvanger ten slotte haalden we uit de Gentse stadsrekeningen. In de aanhef 

worden doorgaans de vijf ontvangers van de stad opgesomd. Het ging om drie “ontfanghers van den 

zoeneghelde” en twee “ontfanghers van der renten”.358 

De mandaten houden allen verband met het stedelijke bestuur en dus niet met het corporatie-

ve bestuur binnen het ambacht. Helaas laat het bronnenmateriaal dit laatste niet toe; voor de veer-

tiende-eeuwse wevers is geen ambachtsboek overgeleverd, waarin de jaarlijkse eed wordt opge-

somd. Wat we hieronder als machtige wevers zullen beschouwen, moet dan ook geïnterpreteerd 

worden als een minimum, het topje van de ijsberg. Niet iedereen kon immers een politieke carrière 

in de stad najagen, maar dit hoefde nog niet te betekenen dat men gelijkaardige ambities evenmin 

kon waarmaken binnen het ambacht zelf. Zoals iedere historicus/a het zal betamen, geven onze 

bronnen nooit een volledige inkijk in het verleden weer. In realiteit zal het cijfer van ‘machtige we-

vers’ dus ongetwijfeld hoger hebben gelegen. 

In onderstaande tabel (Tabel 1) hebben we de resultaten opgenomen aangaande de factor 

macht onder de weversmeesters van onze prosopografie. Het gaat om een frequentietabel, waarin 

we het absolute, relatieve en cumulatieve aantal (N) meesters hebben afgezet tegen het aantal ma-

len en dus aantal jaren dat men een politiek mandaat heeft opgenomen. Dat de politieke macht zich 

beperkte tot een zeer selecte groep is duidelijk afleesbaar. Ten opzichte van een grote groep 

(82,74%) slaagde slechts 17,27% erin één of meer politieke mandaten tussen 1320 en 1385 op te 

nemen. Het gewogen gemiddelde359 aantal mandaten lag op een schamele 0,48. Hoewel het jaar 

1302 in de traditie van Henri Pirenne al vaker als een ‘democratische’ omwenteling werd geboek-

staafd, laten deze lage cijfers er geen twijfel over bestaan dat een sterke oligarchische tendens en 

een geringe politieke doorstroming zich in het weversambacht voordeden. Slechts een kleine groep 

van deze wevers wist effectief tot in het stadsbestuur door te stoten, terwijl voor het overgrote deel 

van hen de macht nog altijd onbereikbaar bleef. Dit is toch enigszins opmerkelijk, aangezien een ho-

ger cijfer zeker voor een stad als Gent wel te verwachten is. In Gent had het stadsbestuur immers 

recht op een remuneratie, zowel in de vorm van baar geld, als in de vorm van ambtsgewaden.360 

Zulke maatregelen moesten het een ambachtsman mogelijk maken een belangrijk deel van zijn werk-

tijd aan de politiek op te offeren.361 Voor de meeste wevers had 1302 echter geen verandering te-

weeg gebracht. Zij waren nog altijd het proletariaat van de middeleeuwen. 

Bekijken we enkel de groep die een succesvolle politieke carrière wist uit te bouwen (de 

17,27%), dan blijkt de oligarchische tendens overigens progressief (zie Tabel 2). Het aantal mandaten 

was namelijk over het algemeen omgekeerd evenredig met het aantal personen: naarmate het aan-

tal jaren stijgt, wordt de gelukkige groep van machthebbers steeds kleiner. 36,51% van de mandata-

rissen nam 13,18% van de in totaal 349 politieke functies en meer dan de helft van alle mandataris-

sen (53,18%) genoot niet langer dan twee jaar een politiek ambt. Ongeveer drie vierde oefende de 

helft van alle mandaten uit. Onder die grens van 50% leek er dus nog een relatief snelle doorstroming 

te zijn geweest. Boven die grens ziet het er echter naar uit dat een absolute toplaag (het overige 
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vierde deel) de helft van alle functies wist te monopoliseren en de oligarchie op de hogere niveaus  

ten top steeg. Reeds op het middenniveau stokte de doorstroming enigszins: 18,25% stond in voor 

41,55% van de mandaten. En op het allerhoogste niveau viel die doorstroming al helemaal stil: wat 

meer dan 10% had nog zo’n 30% van de ambten opgenomen en ongeveer 7% zelfs nog ca. 20%. In 

Grafiek 2 worden de gegevens grafisch voorgesteld. De dalende trend van het relatieve aandeel per-

sonen tegenover het cumulatieve aantal opgenomen politieke ambten is duidelijk te zien. Die toe-

nemende oligarchisering wordt ook bevestigd door het gewogen gemiddelde van het aantal waarge-

nomen mandaten per persoon en de participatie-index binnen de groep van weversmandatarissen, 

die allebei vrij laag bleven: het (gewogen) gemiddelde lag op 2,77 en de participatie-index op 0,36. 

De participatie-index wordt berekend door het aantal mandatarissen (126) te delen door het totale 

aantal te verdelen mandaten (349). Vervolgens bekomt men een getal tussen 0 en 1. Hoe meer de 

index 1 benadert, hoe ‘democratischer’ het regime, want index 1 betekent theoretisch gezien dat alle 

mandaten over een gelijk aantal mandatarissen werden verdeeld, dat die mandatarissen met andere 

woorden allen een gelijk aandeel aan mandaten konden opnemen. Leunt de index echter meer aan 

tegen de 0, dan was het bestuur oligarchischer van aard en usurpeerde een steeds kleinere groep 

een steeds groter deel van het totale aantal mandaten.362 Samenvattend, was de bereikbaarheid van 

macht voor de modale wever haast een onmogelijkheid. Die behoorde tot het geproletariseerde 

Gent. Eens men wel de politieke ladder wist te bestijgen, was een zekere ‘democratische’ nivellering 

toch merkbaar, doch die verdween al gauw naarmate men verder opklom; aan de top stonden 

slechts enkele individuen. Van een uitgesproken monopolisering was geen sprake – daarvoor lag de 

participatie-index iets te hoog. 

Maar de wevers koesterden even-

min de aspiratie om een zo groot 

mogelijke participatie en door-

stroming te verwezenlijken – daar-

voor zou de participatie-index een 

stuk hoger moeten liggen. 
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 DAMBRUYNE, Corporatieve Middengroepen, p. 280. 

Aantal 
jaar 

Frequentie 
(in N per-

sonen) 

Relatieve 
frequentie 

(in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
(in %) 

0 604 82,74 82,74 100,00 

1 46 6,30 89,04 17,27 

2 21 2,88 91,92 10,97 

3 28 3,84 95,76 8,09 

4 8 1,10 96,86 4,25 

5 8 1,10 97,96 3,15 

6 6 0,82 98,78 2,05 

7 6 0,82 99,60 1,23 

8 0 0,00 99,60 0,41 

9 3 0,41 100,00 0,41 

10 0 0,00 100,00 0,00 

11 0 0,00 100,00 0,00 

12 0 0,00 100,00 0,00 

13 0 0,00 100,00 0,00 

14 0 0,00 100,00 0,00 

15 0 0,00 100,00 0,00 

Totaal 730 100 100 100 

Tabel 1. Frequentietabel van de factor 
macht onder de weversmeesters uit 
de prosopografie. 
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Tabel 2. Frequentietabel van de factor macht onder de weversmeesters die in de prosopografie als politiek mandataris op-
traden. 

 Personen Mandaten 
Aantal 

jaar 
Frequentie 
(in N Per-

sonen) 

Relatieve 
frequentie 

(in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Frequentie 
(in N 

mandaten) 

Relatieve 
frequentie 

(in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

1 46 36,51 36,51 100,00 46 13,18 13,18 100,00 

2 21 16,67 53,18 63,49 42 12,03 25,21 86,82 

3 28 22,22 75,40 46,82 84 24,07 49,28 74,79 

4 8 6,35 81,75 24,60 32 9,17 58,45 50,72 

5 8 6,35 88,10 18,25 40 11,46 69,91 41,55 

6 6 4,76 92,86 11,90 36 10,32 80,23 30,09 

7 6 4,76 97,62 7,14 42 12,03 92,26 19,77 

8 0 0,00 97,62 2,38 0 0,00 92,26 7,74 

9 3 2,38 100,00 2,38 27 7,74 100,00 7,74 

10 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 

11 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 

12 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 

13 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 

14 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 

15 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 
Totaal 126 100 100 100 349 100 100 100 
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Grafiek 2. Relatieve frequentieverdeling macht effectieve mandatarissen: deze grafiek beschrijft enkel 
de groep van machthebbers, dus de weversmeesters die minstens één politiek ambt hebben opgeno-
men. 
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Laten we nu overgaan naar de factor kapitaal. Opnieuw: wat wordt hiermee in de eerste plaats be-

doeld? Hoe en wanneer kunnen we een wever als kapitaalkrachtig gaan beschouwen? In ons proso-

pografisch onderzoek zijn we voor dit luik in de stadsrekeningen nagegaan welke individuen van de 

populatie ooit optraden als lakenleverancier, kredietverschaffer of pachter van de stad. We veron-

derstellen dus dat deze acties iets zeggen over het vermogen van het individu in kwestie. Wat hiel-

den deze functies in? De stedelijke overheid voorzag voor haar ambtenaren zoals gezegd een remu-

neratie. Deze uitte zich niet alleen in een bezoldiging in baar geld, maar evenzeer in ambtskledij. Zo 

hadden de leden van het stadsbestuur, zoals de schepenen, de kiezers, de (over)dekens van de le-

den, de ontvangers, maar ook het korps (de “serjante”) van het gemeenteleger recht op door de 

overheid voorzien ambtsgewaden (“cleedre”).363 Hiervoor had de stad natuurlijk laken nodig en daar-

voor deed ze een beroep op haar bevolking. Lakenhandelaars kwamen hier natuurlijk als eerste in 

aanmerking. Toch, zo zullen we zien, hield een niet onaanzienlijk deel van de wevers zich hier even-

eens mee bezig, de reeds genoemde wever-drapeniers. Bij de uitgaven van de stadsfinanciën worden 

deze personen dan vaak vermeld, meestal ook met de precieze omvang en specificatie van het gele-

verde laken en het door de stad betaalde bedrag. 

Kredietverschaffers of geldleners worden in bepaalde jaren in de rekeningen vermeld wanneer 

de stad uitdrukkelijk een financieel tekort had, meestal tengevolge van oorlog. Men spreekt dan bij-

voorbeeld over: “ontfaen van den goeden lieden van der stede die hare ghelt gheleent hebben in der 

stede orbore” of “in de noot van der stede”.364 Die expliciete toevoeging “ter nood van der stede” is 

belangrijk, aangezien een gelijkaardige formule, “de ghenen die hem gheneren met haren gelde te 

leene”, verwijst naar een taks die de stad hief op de persemiers of lombarden.365 Daar geldleners 

enkel voorkwamen wanneer de stad effectief en dringend geld nodig had, in casu tijdens oorlogsja-

ren, wordt deze functie in de rekeningen minder frequent en continu vernoemd; ze was meer spora-

disch. 

Ten slotte keken we na wie ooit als pachter van de stad optrad. Het verpachtingsysteem was 

een populair exploitatiemiddel van stedelijke belastinginning – tegenover een veel minder geopteer-

de inning in regie, dus door een eigen stedelijk personeel.366 De verpachting werd bij uitstek ingezet 

bij de indirecte belastingen, officieel ook wel assizen of zoengeld genoemd, maar door de menigte als 

ongeld gedelgd wegens het asociale karakter, want “[z]e raakten op een erg grove wijze alle belas-

tingbetalers, ongeacht hun persoonlijke rijkdom, op eenzelfde wijze bij de consumptie van doorgaans 

populaire (bier, wijn) of levensnoodzakelijke (graan, brandstof) goederen.”367 Jaarlijks werd vanaf de 

maand juli de zoekprocedure naar pachters voor het komende schepenjaar gestart. Potentiële pach-

ters mochten dan een bod doen op één van de assizen, namelijk wijn, bier, granen368, turf369, poor-

ten370, ramen371, en het vleeshuis en de vismarkt.372 Wie het hoogste bod had, mocht vervolgens het 
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 DE PAUW en VUYLSTEKE, De Rekeningen der Stad Gent, passim. 
364

 Ibidem. 
365

 Ibidem. 
Deze persemiers of lombarden waren geldhandelaren die “de sector van het consumptief krediet in de 

laatmiddeleeuwse steden voor hun rekening namen.” (Marc BOONE, “Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens 
de Bourgondische periode: politieke, fiscale en sociale aspecten”, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Ge-
schiedenis, 66 (1988), p. 772.) 
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 IDEM, Geld en Macht, p. 129. 
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 IDEM, “Triomferend privé-initiatief versus haperend overheidsoptreden? Over pachters van indirecte belas-
tingen in laatmiddeleeuwse steden”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 15 (1989), p. 114. 
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 Assizen geheven op de verkoop en invoer van alle graansoorten, peulvruchten, mout en zout. 
369

 Betrekking hebbend op turf, kolen, takkenbossen, baksteen, kalk, tichels, zandsteen en bewerkte stenen. 
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 Een belasting op zowat alle goederen die via de poorten en de waterlopen werden ingevoerd. 
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nieuwe schepenjaar de betreffende belasting innen en had uiteindelijk recht op een deel van het 

bekomen bedrag.373 Per assize gebeurde de verpachting via een vennootschap van enkele pachters, 

al wordt niet altijd iedereen vermeld. Hier is de verpachting uitermate interessant, aangezien het een 

“gereserveerd jachtterrein was van een relatief beperkt gezelschap, een kapitaalkrachtige financieel-

technisch onderlegde elite”.374 

Hieronder hebben we de resultaten aangaande de factor kapitaal in een tabel gegoten. Ge-

makshalve hebben we alle functies (lakenleverancier, geldlener en pachter) samen gerekend.  We 

verwijzen dus naar het aantal jaar dat een wever één of meerdere van deze functies aannam, zonder 

precies te vermelden of het ging om een leverancier, lener of pachter. Ook werd in de prosopografie 

geen rekening gehouden met eventuele individuen die in hetzelfde jaar meerdere malen dezelfde 

functie hebben opgenomen. Bijvoorbeeld: het twee keer vervullen van de functie van lakenleveran-

cier in jaar x, interpreteren we slechts als één jaar, dit om de gegevens aanschouwelijk en represen-

tatief te houden. 

Op Tabel 3 is te zien hoe 68,63% van de weversmeersters in de bronnen nooit voorkwam als 

leverancier, lener of pachter, terwijl voor 31,36% van de gevallen dit wel het geval was. De kloof tus-

sen rijk en arm was in vergelijking met de kloof tussen macht en onmacht blijkbaar minder groot. 

Meer wevers konden een zeker kapitaal opbouwen. Geld leek dus toegankelijker geweest te zijn en 

was wellicht een eerste voorwaarde om uiteindelijk een politieke carrière uit te bouwen. Toch zijn de 

cijfers niet zo rooskleurig. Twee derde van de volledige prosopografische populatie (exclusief leer-

knapen) bleef voor het bronnenmateriaal een onbekende. Het gewogen gemiddelde aantal jaren lag 

hier wel hoger dan het gemiddelde bij de factor macht, maar bereikte nog altijd slechts 0,73. De rijk-

dom die de lakennijverheid – de basis van de stedelijke welvaart en gedragen door een grote maat-

schappelijke groep – verschafte, werd dus erg ongelijk verdeeld over de hele bevolking. 

Net zoals hierboven voor de factor macht, zullen we ook hier de ‘kapitaalkrachtige’ groep af-

zonderen van de rest, om hun sociale samenstelling van dichterbij te bekijken. Deze resultaten zijn in 

Tabel 4 opgenomen. Daarop is te zien hoe 47,16% en dus bijna de helft van de populatie maar 

20,34% of ongeveer een vijfde van alle functies opnam, terwijl op een hoger niveau een zelfde aan-

deel functies door een kleine groep van 5,67% werd verwezenlijkt. De rijkdom van de wevers steeg 

dus ook progressief: hoe groter het kapitaal, hoe kleiner de gefortuneerde groep. Het aantal waarge-

nomen functies was met andere woorden ook hier omgekeerd evenredig met het aantal personen. 

70,74% kwam niet meer dan twee keer als lakenleverancier, kredietverschaffer of pachter voor en 

nam 40,68% en dus minder dan de helft van alle functies op. Dit staat tegenover een aanzienlijk klei-

nere groep van 29,26% die drie of meer jaren een functie opnam en daarmee meer dan de helft 

(59,32%) van het totale aantal functies opsoupeerden. De grens ligt dus wederom grosso modo rond 

de 50% (tussen 40% en 60%). Onder die grens (op het lagere niveau) was een vrij sterke doorstro-

ming merkbaar. De functies werden op dit niveau over een grote groep (70%) verdeeld. Daarboven 

begon de doorstroming opmerkelijk snel te stagneren. Daar waar op het middenniveau ongeveer 

17% van het aantal meesters 44,07% van de functies opnam, ging de hoogste niveaus 34,28% of een 

derde van de functies naar een kleine groep van weinig meer dan 10%. Amper 5,67% of een twintig-

ste nam zelfs nog 20,34% of een vijfde van alle functies waar. Kapitaal leek dus nog progressiever te 
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stijgen dan macht. Die progressieve trend van het aantal functies tegenover de regressieve trend van 

het relatief aandeel personen naargelang het aantal waargenomen jaren is mooi afleesbaar op Gra-

fiek 3. Het gewogen gemiddelde aantal functies lag op 2,32 en de participatie-index op 0,43, wat het 

bovenstaande bevestigd. Ten opzichte van de factor macht was kapitaal gezien de hogere participa-

tie-index makkelijker bereikbaar, maar door de progressievere trend leek de absolute top van wevers 

met het allergrootste vermogen kleiner te zijn, aangezien het gewogen gemiddelde lager lag. Anders 

gezegd: voor een wever was de bereikbaarheid van geld groter dan die van macht (een 0-groep van 

‘slechts’ 68,63% tegenover 82,88%), doch eens men geld had opgedaan, stagneerde de opwaartse 

mobiliteit iets sneller (een topgroep van ca. 5% tegenover een topgroep van 7%). Toch onthouden 

we vooral dat opnieuw de overgrote meerderheid van de wevers im dunkeln blijft rondwaren. De 

gewone laatmiddeleeuwse wever was ook op vlak van vermogen een proletariër. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal 
jaar 

Frequentie 
(in N per-

sonen) 

Relatieve 
frequentie 

(in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
(in %) 

0 501 68,63 68,63 100,00 

1 108 14,79 83,42 31,36 

2 54 7,40 90,82 16,57 

3 27 3,70 94,52 9,17 

4 13 1,78 96,30 5,47 

5 10 1,37 97,67 3,69 

6 4 0,55 98,22 2,32 

7 5 0,68 98,90 1,77 

8 5 0,68 99,58 1,09 

9 0 0,00 99,58 0,41 

10 2 0,27 99,85 0,41 

11 0 0,00 99,85 0,14 

12 0 0,00 99,85 0,14 

13 1 0,14 100,00 0,14 

14 0 0,00 100,00 0,00 

15 0 0,00 100,00 0,00 

Totaal 730 100 100 100 

Tabel 3. Frequentietabel van de kapitaal onder de weversmeesters uit 
de prosopografie. 
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Tabel 4. Frequentietabel van de factor kapitaal onder de weversmeesters die in de prosopografie effectief als lakenleveran-
cier, kredietverschaffer of pachter optraden. 

 Personen Functies 
Aantal 

jaar 
Frequentie 
(in N Per-

sonen) 

Relatieve 
frequentie 

(in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Frequentie 
(in N func-

ties) 

Relatieve 
frequentie 

(in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

Cumulatieve 
frequentie 
 (in %) 

1 108 47,16 47,16 100,00 108 20,34 20,34 100,00 

2 54 23,58 70,74 52,84 108 20,34 40,68 79,66 

3 27 11,79 82,53 29,26 81 15,25 55,93 59,32 

4 13 5,68 88,21 17,47 52 9,79 65,72 44,07 

5 10 4,37 92,58 11,79 50 9,42 75,14 34,28 

6 4 1,75 94,33 7,42 24 4,52 79,66 24,86 

7 5 2,18 96,51 5,67 35 6,59 86,25 20,34 

8 5 2,18 98,69 3,49 40 7,53 93,78 13,75 

9 0 0,00 98,69 1,31 0 0,00 93,78 6,22 

10 2 0,87 99,56 1,31 20 3,77 97,55 6,22 

11 0 0,00 99,56 0,44 0 0,00 97,55 2,45 

12 0 0,00 99,56 0,44 0 0,00 97,55 2,45 

13 1 0,44 100,00 0,44 13 2,45 100,00 2,45 

14 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 

15 0 0,00 100,00 0,00 0 0,00 100,00 0,00 
Totaal 229 100 100 100 531 100 100 100 
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Grafiek 3. Relatieve frequentieverdeling kapitaal exclusief 0-groep: deze grafiek beschrijft enkel de 
groep van kapitaalkrachtigen, dus de weversmeesters die minstens één maal als lakenleverancier, kre-
dietverschaffer of pachter hebben opgetreden. 
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Wanneer we beide factoren, macht en kapitaal, overzien, kunnen globaal drie interne sociale klassen 

worden onderscheiden (zie bovenstaande Tabel 5) – let wel: het gaat om afgeronde percentages. 

Onderaan bevonden zich de lagere weversklassen, het middeleeuwse proletariaat. Het betrof de 

grootste groep wevers: ca. 75 procent. Deze meesters waren dan in principe wel zelfstandig, toch 

leefden ze vaak ook tegen een loon. De gezellen stonden dan nog een trapje lager en zouden om-

schreven kunnen worden als het middeleeuwse Lumpenproletariat, zoals Dumolyn het naar analogie 

van Marx en Engels noemde.375 Voor deze lagere klasse was een deelname aan de politiek uitgeslo-

ten en was hun rijkdom gering. Ze schommelde vaak op de rand van het subsistentieniveau. 

Daarboven stond een corporatieve middenklasse van ongeveer 20 procent, de lagere burgerij 

van de middeleeuwen zeg maar. Hier ging het om meesters die wel in de politiek wisten door te sto-

ten en een zeker vermogen konden verwerven. Voorbeelden waren Jan van Audenarde (3 keer factor 

macht en 1 keer factor kapitaal), Lievin Bloume (3 en 3), Jan Boele (2 en 1), Pieter Bollaert (2 en 3) en 

Willem de Dene (3 en 2). Op hun niveau was de oligarchisering evenwel nog beperkt. Deze mensen 

hadden doorgaans enkele jaren in de politiek gezeten en hun rijkdom bleef binnen de perken. Sociale 

doorstroming en mobiliteit lag hier nog relatief hoog. Men bekleedde doorgaans niet veel meer dan 

drie politieke mandaten of kwam maar evenveel keren op als lakenleverancier, geldlener of pachter. 

Aan de top stond dan een hogere klasse van voornamelijk wever-drapeniers, de 5 procent, die 

samen met de gevestigde aristocratie en de mercantiele elite het maatschappelijke leven beheerste. 

We zouden deze groep de middeleeuwse hogere burgerij kunnen noemen. Hier werd de oligarchise-

ring tot een maximaal niveau opgevoerd. De leden van deze klasse slaagden erin heel wat politieke 

postjes te usurperen en te monopoliseren. En ze wisten een groot deel van de stedelijke welvaart en 

rijkdom af te romen. Voorbeelden waren Claus Daens (4 keer factor macht en 4 keer factor kapitaal), 

Heinric Goethals (7 en 6), Jan Hondertmaerc (4 en 8), Jan van der Hoyen (6 en 10), Willem van Huse 

(9 en 8), Jan Sleepstaf (9 en 3), Lievijn van Vuerne (7 en 3) en Robbrecht van Eecke (9 en 13). De top-

klasse van wevers kon zich zelfs vaak opwerken tot een nieuwe aristocratie. In de historiografie werd 

in dit verband lang gesproken over een laatmiddeleeuwse ‘adelcrisis’. De adel zou in deze periode 

heel wat van haar vroegere status zijn verloren: heel wat adellijke families verarmden of stierven 

zelfs uit, zowel in biologische – door een gebrek aan (mannelijke) nakomelingen – als in sociale zin – 

de adellijke status ging verloren omdat de familie niet langer in staat was om de financiële lasten van 

het vivre noblement te dragen.376 Buylaert valt deze opvatting aan. Hij stelt dat families in de late 
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 DUMOLYN, “Marginalen of radicalen?”, p. 30. 
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 Frederik BUYLAERT, Eeuwen van Ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen, Brussel, Lannoo, 2010, p. 
86 e.v. 

Klasse Macht 
(in N jaar) 

Kapitaal 
(in N jaar) 

Aantal Percentage 
(in %) 

Globaal per-
centage 
(in %) 

Lagere klasse 0 0 604 – 501 83 – 68 75 

Middenklasse 1-3 1-3 95 – 189 13 – 26 20 

Hogere klasse 4 < 4 < 31 – 40 4 – 5 5 

Totaal   730 100 100 

Tabel 5. De verschillende sociale klassen binnen het Gentse weversambacht, met hun politiek en financieel pro-
fiel, aantallen en afgeronde percentages. 
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middeleeuwen inderdaad verdwijnen, maar dat nieuwe zich in hun plaats stellen.377 Op termijn ont-

stond zo een symbiose en acculturatie van een oude en nieuwe aristocratie. Een ideale rekruterings-

bodem voor nieuwe edellieden bleek de stad te zijn.378 Niet in het minst konden rijke en machtige 

ambachtslieden als echte homines novi blauw bloed verwerven. Het laatmiddeleeuwse adeldom 

werd dus minder exclusief en vormde een soort hybride aristocratische cultuur tussen de gevestigde 

adel en de stedelijke (corporatieve) elite. Het vivre noblement was daarom niet zozeer gericht op het 

onderscheid tussen adel en niet-adel, maar tussen de bredere maatschappelijke elite (i.e. de landelij-

ke adel, de stedelijke handelaars- en ambachtselite en vanaf de Bourgondische periode ook meer en 

meer de hoofse adel) en ‘de rest’ – een soort middeleeuwse ‘klassenstrijd’ als het ware.379 Twee indi-

viduen (Pieter van de Velde en Pieter Bollaert) uit onze prosopografie droegen de eretitel ‘der’, wat 

een adellijk predicaat was. Bovendien was deze ‘nieuwe’ elite niet altijd even nieuw. In de registers 

van der Keure ontdekten we namelijk dat verschillende wevers erfachtige lieden werden genoemd 

en aldus afstamden van een oudere, patricische elite. Wellicht hadden zij zich in de loop van de eer-

ste helft van de veertiende eeuw in de gilde ingewerkt om zo opnieuw aan de macht te geraken – 

een fenomeen dat in die periode wel vaker voorkwam. Voorbeelden waren Claus Daens380, Pieter van 

den Damme381, Willem Dotter382, Heinric Goethals383, Jan van der Hoyen384, Pieter Mabensone385 of 

Boudijn van den Walle386. Het onderscheid tussen de sociale groepen van poorters en ambachtslie-

den was met andere woorden niet altijd even groot. 

Zoals vaker bij sociale toplagen van een premoderne samenleving speelde de familie een grote 

rol: er waren tendensen om de macht en het kapitaal binnen eenzelfde familie te houden, maar ook 

om op basis van achternamen en via huwelijk familiale allianties te smeden. Een machtige familie-

naam kon daarom ten grondslag liggen van duurzame relaties, netwerken en carrières (cf. infra). Op 

die manier werd een doorgedreven concentratie én van rijkdom én van politieke macht binnen een 

toplaag in stand gehouden.387 

Geboorte speelde natuurlijk vaak een rol. Het gezin waaruit men stamde, was meestal door-

slaggevend voor het uiteindelijke leven dat een individu leidde. De sociale klassen hadden in bepaal-

de opzichten dus ook iets weg van de oude standenmaatschappij. Hoewel de middeleeuwse stad in 

haar ‘gebricoleerde’ ideologie zichzelf voorstelde als een gemeenschap van eenheid, werd ze in reali-

teit doorsneden door diepe sociaal-economische en politiek-juridische tegenstellingen, die maar 

moeilijk te doorbreken waren.388 1302 had het monopolie van een oude elite dan wel doorbroken, 
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maar het was een nieuwe elite die het vacuüm via bestaande sociaal-politieke structuren invulde. De 

veertiende eeuw, die wel was begonnen met een sociale ‘revolutie’, was daarom een eeuw tussen 

oud en nieuw. Een oud regime in een nieuw jasje. 

Marx en Engels zagen de middeleeuwse ‘klassenstrijd’ vooral als een strijd tussen de gilde-

meester en de gezel: “De geschiedenis van elke tot nog toe bestaande maatschappij is de geschiede-

nis van de klassenstrijd. Vrije en slaaf, patriciër en plebejer, baron en lijfeigene, gildemeester en ge-

zel, kortom: onderdrukkers en onderdrukten stonden in voortdurende tegenstelling tot elkaar, voer-

den een onafgebroken, nu eens bedekte dan weer open strijd, een strijd die ieder keer eindigde met 

een revolutionaire omvorming van de gehele maatschappij of met de gemeenschappelijke ondergang 

van de strijdende klassen.”389 Hoewel spanningen tussen gezel en meester ongetwijfeld geregeld 

opdoken, moet mijns inziens, voor wat de Gentse wevers betreft, de nadruk gelegd worden op een 

klassenverschil – eerder dan een klassenstrijd die uitbleef – niet zozeer tussen de meester en zijn 

gezel, als wel tussen de grote corporatieve onderstroom, de 75 procent, van én gezellen én kleine 

meesters als loonarbeiders en de corporatieve toplaag, de 20 en vooral de bovenste 5 procent, als 

advocaat van geld en macht. Het was die 5 procent die op een erg ongelijke manier zowel macht als 

kapitaal afroomden. Het was die 5 procent die ‘onderdrukte’, die de onderklasse in haar greep hield 

(trachtte te houden): “le povre peuple estoit moult opprimée”.390 

 

Was er tenslotte een effectief, aantoonbaarverband tussen kapitaal en macht? Was kapitaal bijvoor-

beeld een voorwaarde voor macht of omgekeerd? En wie veel geld had, had die dan ook veel macht? 

Op Grafiek 4391 (hieronder) hebben we de relatieve waarden (in %) van beide variabelen, factor 

macht en factor kapitaal, tegen elkaar afgezet. Het resultaat ziet er frappant uit. De (meeste) punten 

liggen namelijk redelijk dicht geconcentreerd rond de midden- of regressielijn. De spreiding is dus 

klein. Dit wijst op een lineaire samenhang of correlatie tussen de waarden van de twee variabelen.392 

De dichtheid van de wolk indiceert op een (relatief) sterke relatie; er zijn weinig echte outliers te 

bespeuren. Wie rijk was, was met andere woorden ook meestal machtig en omgekeerd. De correla-

tiecoëfficiënt (Pearsons r), dat steeds schommelt tussen -1 en +1,393 is gelijk aan 0,940. Dit betekent 

ten eerste dat er sprake is van een sterk verband, want het getal benadert 1. Ten tweede zal, naarge-

lang de toename van de ene variabele, de andere variabele evenredig toenemen, aangezien de co-

efficiënt wijst op een positief verband, want het getal ligt boven 0. Meer rijkdom betekende dus 

meestal ook meer macht en omgekeerd. Om de statistische significantie hiervan te meten, werd de 

p-waarde berekend. De p-waarde duidt de zekerheid aan waarmee de nulhypothese, die vertrekt van 

de aanname dat er geen verband is, verworpen kan worden.394 De waarde is in dit geval kleiner dan 

0,001, wat betekent dat de nulhypothese met meer dan 99,99% zekerheid verworpen kan worden en 

dat dus de onderzoekshypothese, namelijk het verband tussen geld en macht, heel waarschijnlijk is. 

Anders geformuleerd: de aangeduide correlatie tussen de factor macht en kapitaal lijkt heel be-

trouwbaar. 
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Kijken we naar enkele individuele voorbeelden uit onze prosopografie dan wordt het verband 

tussen geld en macht bevestigd. Zo komen verschillende gevallen voor waarbij een individu tijdens 

een politiek actief jaar eveneens voorkwam als een lakenleverancier. Zo was Pieter Bollaert in het 

schepenjaar 1346 tegelijk schepen van Gedele en een lakenleverancier van de stad. Hetzelfde gold 

voor Jan van Coyeghem in het jaar 1365, voor Heine van Daelpitte in 1357, of Heinric Goethals in 

1340. In de schepenjaren 1369, 1372 en 1377 was Robbrecht van Eecke zowel schepen als lakenleve-

rancier. Idem dito voor Jan van der Eeken in 1378-1379 of Godeverd van Riemeland in 1361-1362, 

1369-1370 en 1372-1373. En in 1369-1370 leverde Jan Hondertmaerc laken toen hij deken was van 

de weverij. In totaal waren 53 dergelijke voorvallen op te merken, wat een aandeel van toch ca. 15% 

van het volledige aantal politieke mandaten vertegenwoordigde. 15% van alle mandatarissen leverde 

tijdens zijn mandaat met andere woorden eveneens laken aan de stad. Ook kon de macht van een 

familielid een handige stimulans bieden om als leverancier in aanmerking te komen. Toen Pieter de 

Clerc bijvoorbeeld in 1343-1344 schepen was, leverde zijn broer Seger in datzelfde schepenjaar laken 

aan de stad. Ook Gerard van Huse, die familie was van het politieke en kapitaalkrachtige zwaarge-

wicht Willem van Huse, kon wanneer die laatste in 1338-1339 ontvanger was als lakenleverancier 

optreden. Of hoe nepotistische motieven zich onder de groep der wevers mengden. 

De combinatie van een schepenambt met de functie van pachter was verboden.395 Wel gingen 

sommigen dit ambt en deze functie jaar na jaar gaan alterneren. Een mooi voorbeeld was Jan Willa-

de. Hij was in het schepenjaar 1323 schepen van der Keure, twee jaar later pachter van de stad. In 

het jaar 1336 was hij opnieuw pachter en het volgende jaar besteeg hij het schepencollege van Gede-
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le. En in 1346-1347 zat Jan terug bij de schepenen van der Keure, om wederom twee jaar later als 

pachter te verschijnen. Samenvattend: geld en macht gingen vaak hand in hand. 

 

3. Sociale en professionele mobiliteit 
 

De middeleeuwse maatschappij wordt vaak voorgesteld als rigide, als een samenleving waarin sociale 

mobiliteit maar heel beperkt was. De standenmaatschappij zorgde ervoor dat geboorte het grootste 

deel van iemands leven bepaalde. In het klassieke vooruitgangsgeloof, dat het negentiende-eeuwse 

Europa van de Verlichting had geërfd, kon sociale mobiliteit in een dergelijke premoderne en preka-

pitalistische samenleving zich niet ten volle ontplooien, aangezien van echte klassen nog geen sprake 

was. Wegens een grote temporele afstand tot het nu moesten de middeleeuwen wel primitief ge-

weest zijn. Het kapitalisme werd aanzien als een voorwaarde voor klassen en klassenstrijd, voor soci-

ale mobiliteit en emancipatie, voor vrijheid en rechtvaardigheid, etc. Zolang het protectionistische 

corporatisme van de ambachten de economie domineerde, bleef een (industrieel) kapitalisme uit, 

evenals essentiële historische verandering en vooruitgang wegens het a-historische, eschatologische 

kader van de Goddelijke voorzienigheid. De middeleeuwen waren het schoolvoorbeeld van een his-

toire immobile. Dit beeld is toch enigszins verouderd en bekrompen. Op het vooruitgangsoptimisme 

is na 1950 heel wat kritiek gekomen, dat de fundamentele complexiteit en dialectische natuur van de 

middeleeuwen lange tijd toch enigszins heeft beteugeld. Nu nemen historici veelal aan dat het (pro-

to-)kapitalisme (ook wel: vroegkapitalisme) in de laatmiddeleeuwse stad is ontstaan en dat ambach-

ten hierin een essentiële rol speelden. Met de opkomst van de middeleeuwse stad heeft een sociaal 

differentiatieproces zich voorgedaan, waardoor naast de oude standenmaatschappij ook tot op zeke-

re hoogte een klassensysteem zich kon ontwikkelen, een systeem dat gebaseerd is op rijkdom en 

macht, eerder dan louter geboorte. 

Vaak geciteerd in historische (school)boeken over de middeleeuwen zijn de drie maatschappe-

lijke standen die Adalbero van Laon in de elfde eeuw onderscheidde: oratores, bellatores en labora-

tores ofwel ‘zij die bidden’, zij die vechten’ en ‘zij die arbeid verrichten’.396 Contemporaine denkers 

erkenden dus zelf al dat men in een standenmaatschappij leefde, waarin werd geacht dat individuele 

deugden en kwaliteiten aangeboren waren. Toch waren er volgens Thomas van Aquino in de middel-

eeuwse stad van de dertiende eeuw drie andere ‘ordes’ van mensen: de supremi of optimates, de 

medii of het populus honorabilis en de infimi of het vilis populus.397 Hij spreekt dus van een hoogste, 

midden- en laagste ‘klasse’, die niet zozeer iets te maken hadden met het typische standenonder-

scheid. Ook Froissart spreekt van “grans et petis, nobles et non nobles”398 en suggereert daarmee dat 

de ‘groten’ in de maatschappij niet langer uitsluitend edellieden waren; er bestaan ook heel wat niet-

adellijke ‘groten’.399 Hierboven hebben we al verschillende klassen onder de groep van de wevers 

onderscheiden. Hoewel de Gentse wevers uniform natuurlijk tot de derde stand van de werkers be-

hoorden, was toch een enorme sociale diversiteit onder hun rangen zichtbaar. Die sociale dialectiek 

was duidelijk op bezit gebaseerd en was het gevolg van de economische infrastructuur of onderbouw 

van het (proto-)kapitalisme. Een standensysteem was met andere woorden niet genoeg om een soci-

ale groep als die van de wevers te omschrijven. In de late middeleeuwen bestonden wel degelijk 

klassen. 
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Hoewel een klassensysteem sociale en professionele mobiliteit in theorie vergemakkelijkt, leek  

een opwaartse mobiliteit zich tot een happy few te reduceren. Voor de gewone wever was het berei-

ken van het meesterschap vaak de belangrijkste stap die hij in zijn professionele carrière ambieerde. 

Die bereikbaarheid en dus de mate van socio-professionele mobiliteit hing natuurlijk af van het ex-

clusivisme dat de corporatieve wereld nastreefde. Om meester te worden, moest men eerst een 

bepaald professioneel parcours doorlopen. Men diende ten eerste een scholing binnen het ambacht 

genoten te hebben. Een opleiding van zes jaar moest de leerknaap klaarstomen voor het echte werk 

als een vrij gezel. Gezellen waren geschoolde arbeiders, die in tegenstelling tot meesters niet zelf-

standig een bedrijf mochten onderhouden, maar als het personeel van een meester tegen een loon 

in het atelier werkten. Zoals gezien, was het exclusivisme op deze niveaus nog beperkt. Om een con-

tinue en noodzakelijke doorstroming van (geschoolde) arbeid te verzekeren, lagen de toelatings-

voorwaarden voor leerlingen en gezellen niet te hoog. Dankzij het weversleerknapengeld van 1351-

1354 en 1357-1358, een taks dat op iedere nieuwe weversleerknaap eenmalig tijdens het eerste 

leerjaar werd geheven, kennen we voor deze jaren het aantal jaarlijks nieuwe leerknapen. In 1351 

waren er 253 nieuwe leerlingen; in 1352, 19; in 1353, 33; in 1354, 35; in 1357, 25; en in 1358, 10.400 

Deze cijfers waren natuurlijk minima en lagen in de realiteit ongetwijfeld hoger. Het hoge aantal voor 

1351 had waarschijnlijk te maken met de gevolgen van de Goede Disendach van 1349, waarna heel 

wat wevers werden verband, geëxecuteerd of die zelf vluchtten voor de repressies. Men had daarom 

nood aan een groot deel nieuwelingen. Ook in een bredere historische context lijkt die grotere vraag 

naar arbeid legitiem: nadat de Zwarte Dood vanaf medio veertiende eeuw op een endemische wijze 

Europa had aangesneden, stortte de arbeidsmarkt door de demografische contractie enigszins in, 

waardoor de toegang tot die markt en de ambachten werd vergemakkelijkt; inschrijvingsgelden 

daalden en lonen stegen – het begin van de zogenaamde “Golden Age of Labor”.401 De corporatieve 

wereld was voor de aspirant-wever en de weversgezel dus relatief bereikbaar, hoewel afhankelijk 

van de economische en politieke conjunctuur. 

In de meeste ambachten genoten meesterskinderen wel een voorkeursbehandeling ten op-

zichte van niet-meesterskinderen, waardoor toch een zekere tendens tot exclusivisme op het niveau 

van de leerknapen werd in stand gehouden. Dit had eerder te maken met rationeel-praktische, dan 

oligarchische motieven. Men ging er namelijk van uit dat meesterskinderen economisch interessan-

ter waren. Immers, vanaf kinds af aan waren zij vertrouwd met het wedervaren van het bedrijf van 

hun vader. Het was dan ook een slimme keuze deze dierbare jongens en hun kostbare arbeid binnen 

het ambacht en in de stad te houden. Een lager of zelfs geen lidgeld bijvoorbeeld moest dit beletten 

(cf. supra). In sommige ambachten heeft dit mechanisme tot een doorgedreven erfelijkheid geleid, in 

een dergelijke mate soms dat op termijn nog maar enkele families het ambacht uitmaakten of domi-

neerden. Dit was bijvoorbeeld en het meest considerabel het geval bij de vleeshouwers. Bij dit am-

bacht werd iedere inmenging van buitenstaanders zoveel mogelijk vermeden, niet enkel vanuit de 

corporatie zelf, maar soms ook van overheidswege.402 In onze prosopografie hebben we gepoogd 

meesterszonen van niet-meesterszonen te onderscheiden. Sommige leerlingen droegen dezelfde 

achternaam als hun meester. In de veronderstelling dat dit niet zomaar aan het toeval te wijten was, 

namen we dan ook aan dat het hier om een vader en zoon ging. Daarnaast gingen we er ook van uit 

dat leerlingen waarbij een vermelding ‘zoon van’ stond bijgeschreven een zoon van een reeds inge-
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schreven weversmeester moet zijn geweest. Op die manier komen we uit op 58 (of 15%) meesters-

zonen op een totaal van 375 leerlingen.403 Hoewel dit cijfer wellicht hoger lag, waren de meesterszo-

nen duidelijk in de minderheid. Dit was natuurlijk niet zo verwonderlijk, aangezien de textielsector 

veel arbeidskrachten behoefde en bepaalde erfelijkheidstendensen in het voordeel van meesterskin-

deren als dusdanig moeilijk houdbaar waren. Ook wanneer we naar het aantal familienamen kijken, 

leek erfelijkheid zich onder de wevers te beperken: we telden 682 verschillende familienamen, wat 

betekent dat op een totaal van 1100 individuen iedere familienaam gemiddeld 1,61 keer opduikt. 

Grote families waren dus schaars, maar ze waren er wel. 13 (of 1,90%) families hadden een groot 

ledenaantal: 9 families hadden 6 of meer leden;404 2 families telden 8 of meer leden;405 en nog eens 2 

families herbergden 10 of meer leden.406 Bovendien werd bij de berekening van deze cijfers geen 

rekening gehouden met eventuele homoniemen, dit wil zeggen personen die dezelfde achternaam 

droegen, maar geen familiale band hadden. Dit in acht genomen, lagen het gemiddelde en het aantal 

grote families in de praktijk dus nog lager. Ook al moeten bepaalde erfelijkheidstendensen onder de 

wevers er ongetwijfeld zijn geweest, ze werden, gezien de omvang van de lakennijverheid, voor een 

groot stuk tenietgedaan wegens onhoudbaar. 

Was het exclusivisme nog vrij beperkt op het niveau van de leerknaap en de gezel, dan groeide 

het wel eens men de professionele ladder verder opsteeg, namelijk wanneer men een gooi deed naar 

het meesterschap. De verworven status van vrije gezel was een eerste essentiële voorwaarde om het 

meesterschap te behalen, maar was niet de enige vereiste. Gezellen werden namelijk geacht nog 

enkele jaren bij verschillende meesters rond te trekken om meer ervaring op te doen en te sparen 

om later eventueel een eigen bedrijfje op te starten.407 Ze konden dus niet onmiddellijk deze belang-

rijke professionele stap wagen. Deze overgangsfase – een soort rite de passage als het ware – wordt 

ook wel de Wanderzeit genoemd.408 Daarnaast bestond soms nog een wachttijd eer een gezel naar 

het meesterschap dingen mocht, de zogenaamde Mutzeit.409 Van Werveke interpreteert die maatre-

gelen als instrumenten om de toegang tot het meesterschap te belemmeren. Ook het toegangsgeld 

en de meesterproef, hoewel die laatste niet zo wijd verbreid was als aanvankelijk gedacht, waren 

volgens hem exclusivistische maatregelen: “[w]as deze proef in principe bedoeld om den aanstaan-

den meester toe te laten zijn bekwaamheid te bewijzen, weldra zag men er een middel in om onge-

wenschte candidaten te verwijderen”410 en “[w]ie in het ambacht geboren was, werd, zooal niet vrij-

gesteld, dan toch veel lichter belast dan de buitenstaander […].”411 In Gent hing het meesterschap 

nauw samen met het burgerschap. Men moest er immers ook poorter (of poorterskind) zijn, in de 

brede zin van het woord, namelijk dat men het burgerschap had verworven, al was dat op zich geen 

echt obstakel.412 De begrippen ‘poorter’ en ‘bourgeois’ hadden dus een dubbele betekenis. Sensu 

stricto sloeg het op het elitaire lid der poorterij, dus het patriciaat of de erfachtige lieden. Sensu lato 
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was een bourgeois de Gand gewoon een burger van Gent. Dit burgerschap verwierf men via geboor-

te, huwelijk, koop of via residentie in de stad van een jaar en een dag.413 Na betaling van het inschrij-

vingsgeld werd men in een stedelijk register opgenomen en viel men voortaan onder de jurisdictie 

van de stad. De echte Gentse burgers uit de corporatieve sfeer waren anders gezegd allemaal mees-

ters. Net zoals leerlingen en gezellen binnen de corporatie geen volwaardige leden waren, hadden ze 

in de publieke stedelijke ruimte minder burgerlijke rechten en waren ze derhalve meer uit de stede-

lijke identiteit uitgesloten.414 Het exclusivisme en de ongelijkheid binnen de ambachten werden op 

die manier dus formeel en juridisch enigszins doorgetrokken tot op het stedelijke niveau. 

Inpikkend op Mickwitz (cf. supra) was het groeiende corporatieve exclusivisme op vlak van het 

meesterschap volgens Van Werveke vooral iets van de late middeleeuwen en het Ancien Régime, 

terwijl tegelijkertijd een steeds grotere corporatieve groep van loonarbeid leven moest. Die proble-

matiek paste in een bredere historische beweging. In de periode van ca. 1300-1800 zou namelijk 

parallel met de ontplooiing van het kapitalisme in Europa een proletariseringsproces zich hebben 

voorgedaan. Zo berekende de Amerikaanse socioloog Charles Tilly dat rond het midden van de zes-

tiende eeuw ongeveer 24% van de totale Europese bevolking loonarbeiders waren en dat dit percen-

tage ongeveer een eeuw later tot 58% was gestegen.415 Niet in het minst sneed dit proletariserings-

proces de corporatieve wereld aan en a fortiori de textielsector: er waren steeds meer leerlingen, 

gezellen en kleine meesters die proletariseerden en een steeds kleinere groep van machtige en rijke 

meesters die ‘kapitaliseerden’; de polarisatie groeide.416 Het zogenaamde ‘Gouden Tijdperk’ van de 

ambachtsman, waarvan we reeds spraken, moet dan ook genuanceerd worden. Lis en Soly verzetten 

zich hier tegen. Zij stellen dat de lonen in die periode inderdaad opmerkelijk waren gestegen, maar 

dat tegelijk door de groeiende kapitalisering en proletarisering van de samenleving de kloof tussen 

arm en rijk vergrootte.417 De omvang van de middenklasse verkleinde en de twee ‘hogere’ en ‘lagere’ 

maatschappelijke kampen tekenden zich steeds duidelijker af; de sociale ongelijkheid nam toe.418 

Armoede en kapitalisme gingen volgens hen hand in hand. De sociale en professionele mobiliteit 

raakte hierdoor voor leerlingen, gezellen en kleine meesters natuurlijk meer en meer beknot. De 

‘kapitalistische dictatuur’ groeide. De economische ketenen verstrakten. Mensen zaten “[g]eklemd 

tussen toenemende sociale ongelijkheid enerzijds en de groeiende tirannie van de markt ander-

zijds.”419 Hierboven wezen we er al op hoe een kleine groep van vijf procent zowel macht als kapitaal 
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monopoliseerden. De sociale mobiliteit werd op die manier danig beperkt: de grootste groep wevers 

maakte deel uit van de lagere klasse, waarin de proletarisering zich ten volle liet gelden; in de mid-

denklasse was er sprake van een redelijke sociale doorstroming; en in de hogere klasse kon slechts 

een klein groepje doorstoten. Het verhaal van de Gentse wevers in de veertiende eeuw paste dus 

heel mooi in het geschetste kader van Europese proletarisering in de late middeleeuwen en vroeg-

moderne tijd. Gezien het belang en de omvang van de Vlaamse en Gentse lakennijverheid, waren de 

veertiende-eeuwse wevers van Gent wellicht één van de voortrekkers in dit proces. De textielarbei-

ders waren het middeleeuwse proletariaat bij uistek. 

Sociale mobiliteit was ten slotte ook afhankelijk van het politieke regime. Het is evident dat in 

tijden van onderdrukking minder tot geen wevers in het stadsbestuur zetelden, terwijl in meer opti-

male politieke tijden hun aandeel aanzienlijk groeide (cf. infra: politiek gedeelte). 

 

4. Genderverhoudingen: de rol van de vrouw 
 

“Den man es heere ende meester van sijnen huyse ’t huwelijk gedurende.”420 De middeleeuwse sa-

menleving, die het beeld oproept van de hoofse vrouw als een passief en afwachtend voorwerp, was 

door en door patriarchaal.421 Dit gold ook voor de corporatieve wereld. Onze prosopografie bestaat 

dan ook volledig uit mannen. Bennett definieert het patriarchaat als “een maatschappijvorm waarin 

mannelijkheid centraal staat en waarin mannen een centrale, dominante positie bekleden.”422 Hoe-

wel reeds vaak werd geopperd dat het patriarchaat typisch was voor iedere middeleeuwse maat-

schappij, ongeacht haar geografische of chronologische situering, wordt dat ahistorische karakter van 

het middeleeuwse patriarchaat tegenwoordig meer en meer doorbroken. Patriarchaat mag dan wel 

in elke middeleeuwse maatschappij opduiken, het is er niet overal en altijd op dezelfde manier aan-

wezig.423 Het patriarchaat had weldegelijk een eigen geschiedenis. In de vroegere middeleeuwen 

werd de ongelijkheid tussen man en vrouw vooral in stand gehouden door de feodalisering (tiende-

twaalfde eeuw) via een patrilineaire lignage-strategie. Dit was een patrimoniale constructie die af-

stamming in de mannelijke lijn bevoordeelde.424 Het ging om een typisch adellijk model, maar vond al 

snel weerklank in de stedelijke patricische milieus, alsook onder de latere stedelijke burgerij.425 Vanaf 

ca. 1300 groeide het patriarchaat voornamelijk onder impuls van een veranderende sociale en eco-

nomische realiteit en met name de toenemende differentiatie die het groeiende (proto-)kapitalisme 

teweegbracht. Tegen de zestiende eeuw had het patriarchaat zich ten volle ontwikkeld in de maat-

schappij en werd het door de vorsten in hun staatsvorming handig opgepikt.426 Met de opkomst van 

het vroegmoderne absolutisme groeide het beeld van de vorst die als een goede huisvader over zijn 

onderdanen heerste verder. Vele historici hebben het laatmiddeleeuwse en (vroeg)moderne patriar-
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chaat als dusdanig aan de groei van het kapitalisme en de staatsvorming gekoppeld.427 Sindsdien 

leefde het patriarchaat eigenlijk tot op vandaag verder – het patriarchale overleeft bijvoorbeeld in de 

uitdrukking ‘goede huisvader’ in het Burgerlijk Wetboek428 of in de blijvende structurele loononge-

lijkheid tussen mannen en vrouwen;429 Pierre Bourdieu spreekt van een “transhistorical continuity of 

the relation of masculine domination”.430 Die mannelijke dominantie was vooral een ‘zachte’ en dus 

ook zeer efficiënte vorm van repressie. Bourdieu noemde die seksuele onderdrukking ‘symbolisch 

geweld’, namelijk “een verdoken vorm van symbolische onderdrukking die op de ‘instemming’ of het 

‘aanvaarden’ van de onderdrukte partij kan rekenen.”431  

De basismetafoor van de patriarchale ideologie was het (kern)gezin, waarin tussen de familie-

leden hiërarchische verhoudingen bestonden: aan het hoofd stond de vader die als voogd optrad 

voor zijn vrouw en kinderen. Het kerngezin, dat in de laatmiddeleeuwse steden van de Nederlanden 

al duidelijk domineerde,432 was bovendien het belangrijkste centrum van economische productie, 

zelfs in omvangrijke sectoren als de lakennijverheid, want werk zowel voor de markt als voor het 

levensonderhoud vond vaak plaats binnen het huishouden.433 Het huishouden was in deze house-

hold-strategie de basiseenheid van maatschappelijke, economische en biologische productie en re-

productie.434 Die strategie was conjugaal en begon dus met het huwelijk. Via het huwelijk, als onder-

deel van de sociale reproductiewijze, verkreeg de man de maritale macht over zijn echtgenote, net 

zoals hij een ouderlijke macht over zijn kinderen had.435 De metafoor van het gezin werd soms door-

getrokken tot de corporatie, waar een egalitaristische groepssolidariteit benadrukt werd, maar tege-

lijk een legitimerend discours over het aanvaarden van een sociale hiërarchie werd verkondigd.436 De 

vergelijking tussen het gezin en de corporatie wordt wellicht het best vormgegeven via de relaties 

tussen de leerlingen en gezellen enerzijds en de meester anderzijds, die zich als een ‘goede huisva-

der’ over hen diende te erbarmen. 

Het middeleeuwse patriarchaat uitte zich nog niet echt op juridisch vlak. In theorie ging men 

immers uit van het gelijkheidsbeginsel, ook tussen mannen en vrouwen.437 Zo waren vrouwen in 

principe niet uit de gilden uitgesloten. De realiteit week hier wel sterk van af. Zoals gezegd, was de 

exclusie van vrouwen uit de ambachtswereld zo goed als volledig – onze prosopogafie bevat geen 

enkele vrouw. Het werk werd doorgaans door mannen uitgevoerd, zeker harder en belangrijker 

werk. Vooral wanneer bepaalde nijverheden een steeds hogere status kregen, werden die beroepen 
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ook steeds meer door mannen gedomineerd.438 Dat patriarchale gold niet alleen binnen de ambach-

ten, maar ook in de publieke stedelijke ruimte werden vrouwen zoveel mogelijk geweerd. (Gehuwde) 

Vrouwen waren in Vlaanderen in principe wel handelings- en rechtsbekwaam, maar waren meestal 

handelingsonbevoegd – ze moesten onder de puissance maritale eerst toestemming krijgen van hun 

echtgenoot – en werden vaak bijgestaan door een mannelijke voogd.439 Deze tendensen versterkten 

doorheen de late middeleeuwen: de economische rol en participatie van vrouwen daalde.440 Ze wer-

den geacht zich in het huishouden in te zetten en aldus hun taken te beperken tot het grootbrengen 

van de kinderen en andere huishoudelijke plichten.441 Vrouwen werden wel ingezet voor kleinere of 

minder intensieve ambachtstaken die een lagere status genoten of zij speelden een grote rol in de 

schaduw, als ‘vrouw van’. Meestersvrouwen hielden zich bijvoorbeeld bezig met de verkoop van de 

producten die hun man fabriceerde of ontfermden zich over de inwonende leerlingen en knech-

ten.442 Maar ook sommige nijverheidstaken die evenwel een lagere status genoten, zoals het spin-

nen, kammen en kaarden, bleven voornamelijk vrouwelijke bezigheden.443 En onder de Gentse we-

vers traden vrouwen soms op in de publieke stedelijke ruimte: we traceerden zes gevallen waarin de 

vrouw van een weversmeester uit onze prosopografische lijst ooit de functie van kredietverschaffer 

(vijfmaal) of lakenleverancier (eenmaal) uitvoerde.444 Ook in deze gevallen worden ze in de stadsre-

keningen als ‘vrouw van’ vernoemd, zonder vermelding van hun eigen naam – men vermeldt hoog-

stens hun voornaam. Als een vrouw al in de publieke sfeer verscheen, bleef ze dus altijd gebukt gaan 

onder het juk van haar man. 

Recent (in 2011) wijdde Shennan Hutton nog een omvangrijke studie aan de economische en 

maatschappelijke rol van vrouwen in het veertiende-eeuwse Gent op basis van de registers van der 

Keure. Haar bevindingen waren dat in bijna de helft van alle ‘economic acts’ – pacht- en verkoopcon-

tracten en rechterlijke akten – minstens één vrouw optrad, al dan niet bijgestaan door een man.445 

De andere en grotere helft viel volledig in de “men only”-categorie.446 Ook het absolute aantal vrou-

wen die in de registers voorkomen, woog niet op tegen het veel hogere absolute aantal mannen. Die 

meerderheid van mannen in de schepenregisters bewijst op zich al dat mannen en vrouwen geen 

gelijke deelnemers van de stedelijke economie en het maatschappelijk leven waren.447 Opmerkelijk 

was wel dat binnen de groep van de vrouwen de categorie “women in their own names” de grootste 

vertegenwoordiging kende.448 Indien vrouwen in de registers van der Keure voorkwamen, dan traden 

ze met andere woorden het vaakst zelfstandig op en niet onder een of andere patriarchale voogdij, 

via hun echtgenoot of een andere mannelijke vertegenwoordiger. Hierbij moet wel vermeld dat het 
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overgrote deel van die groep vrouwen een adellijke of patricische naam droeg en dus een elitaire 

achtergrond had. Het optreden van vooral vrouwen uit de meest prominente families van de stad, 

indiceert dat deze ‘zelfstandige’ vrouwen in geen geval in de marge van de maatschappij leefden.449 

Vervolgens bekeek Hutton de echtelijke status van deze vrouwen, waaruit bleek dat de meeste van 

deze vrouwen weduwen waren.450 Dit is niet zo toevallig, aangezien middeleeuwse weduwen het 

recht hadden op een levenslang vruchtgebruik van het patrimonium en de goederen van haar over-

leden man: het zogenaamde doarium.451 Zo kon de vrouw van een ambachtsmeester via dit weduwe-

recht het bedrijf na de dood van hun man als meesteres of meestrigghe verder zetten.452 De dood 

van de echtgenoot werkte voor de vrouw dus in zekere zin emanciperend. In onze prosopografie 

traceerden we vijf gevallen waarin de weduwe van een weversmeester zich in de publieke en eco-

nomische ruimte vertoonden. Deze weversweduwen traden allen op als lakenleverancier van de 

stad,453 wat hun recht op de voortzetting van het bedrijf na de dood van de man onder de wevers 

bevestigt, al gebeurde dit kennelijk heel weinig. 

De omgang met vrouwen was in de patriarchale middeleeuwen dus dubbel. Aan de ene kant 

genoot ze in de hoofse roman een grote waardering en zelfs verering. Aan de andere kant werd ze in 

diezelfde fictieliteratuur aanzien als een passief, afwachtend en hopeloos voorwerp.454 In de maat-

schappij reflecteerde dit zich in haar gelimiteerde rol en public en in haar ondergeschikte positie ten 

opzichte van de man, zij het haar vader, zij het haar echtgenoot. Tegelijk echter hadden vrouwen in 

het maatschappelijk leven een niet te onderschatten functie. Ze bekleedden specifieke (am-

bachts)taken, konden het bedrijf van hun overleden man voortzetten, enzovoort. De sociale rol bij 

uitstek van vrouwen in de late middeleeuwen bleef evenwel fundamenteel dezelfde als die in alle 

premoderne maatschappijen: “[h]et grootste belang van haar gender was haar inzetbaarheid als 

sociaal bindmiddel, als verhandelbaar ‘netwerkbouwend’ object eerder dan als bewust subject”, in 

de schaduw van de dominante mannenwereld.455 Die dialectische spanning, zich weerspiegelend in 

de ambigue metafoor van de hoofse vrouw, was typisch voor het middeleeuwse patriarchaat. 
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HOOFDSTUK 6 

Sociale netwerken en relaties 
 

« Ontbiedt u vriende ende u maghe / 

Daer toe en sijt niet traghe; 

Vraghet hen raet / dats goet. 

Dat si u raden / dat doet. »
456

 

(Jan van Boendale, veertiende eeuw) 

 

Het maatschappelijke succes van een sociale groep of klasse hangt af van de mate van haar ‘sociaal 

kapitaal’, dit wil zeggen het aantal sociale relaties waarop ze kan terugvallen. Dit kapitaal genereert 

macht en rijkdom, maar ook omgekeerd impliceert macht en rijkdom een grotere omvang van ie-

mands sociale netwerk. Het succes in een samenleving en het sociaal kapitaal van een persoon zijn 

dus op elkaar inwerkende factoren. Die wisselwerking beantwoordt ook aan de behoefte van een 

individu of sociale groep om zich maatschappelijk te produceren en te reproduceren. Dit wordt de 

maatschappelijke reproductiewijze genoemd, die meer is dan louter de seksuele en affectieve ver-

langens van de mens om zich te reproduceren. In dit hoofdstuk staat het sociaal kapitaal van de we-

ver centraal. Het gaat hier natuurlijk vooral om zijn ‘vriende ende maghe’, zijn vriendschappelijke en 

verwantschappelijke relaties – het sociaal kapitaal bij uitstek van de middeleeuwer. We kiezen hierbij 

op een eclectische en symbiotische manier voor zowel een individualistische als holistische methode, 

geïncorporeerd in bredere historiografische en theoretische inzichten. Netwerktheorieën dreigen 

immers al gauw te vervallen in een louter methodisch individualisme, “waarbij net zoals in het klas-

sieke economisch denken, de individuele (‘rationele’) actoren de enige zinvolle analysecategorieën 

zouden zijn.”457 Dat is natuurlijk nonsens en negeert volledig de onderliggende sociale structuren, 

processen en verhoudingen van een maatschappij. Door niet alleen op zoek te gaan naar individuele, 

maar ook structurele reproductiestrategieën, en naar zowel ‘verticale’ als ‘horizontale’ sociale ban-

den, proberen we die tegenstelling tussen individualisme en holisme, tussen actor en structuur 

enigszins te overstijgen. Hierbij zal een vrij uitgebreid theoretisch kader geschetst worden. Dit is no-

dig, omdat netwerken complexe structuren waren, die niet alleen voor de historicus/a, maar ook 

voor de tijdgenoot zelf niet altijd even ‘zichtbaar’ waren. Toch hoeft dit niet te betekenen dat die 

structuren minder reëel waren. De relationele sociologie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu, 

die Jan Dumolyn op de laatmiddeleeuwse ambtenaren van het Bourgondische hof toepaste, leent 

zich hier perfect voor.458 Het werk van Bourdieu en Dumolyn vormt dan ook het uitgangspunt en 

hebben we toegepast op het lagere en meer lokale niveau van de wevers in de stad Gent. 
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1. Pierre Bourdieu en het concept sociaal kapitaal 
 

“Sociaal kapitaal is ‘in’”, zo stelt Jelle Haemers.459 Historici en andere sociale wetenschappers sprin-

gen er de laatste tijd inderdaad lustig mee om. Ook hier zal de term gebruikt worden – sociale net-

werkanalyse en ‘sociaal kapitaal’ zijn nauw verwant. De term sociaal kapitaal blijft echter een theore-

tisch, ideaaltypisch en analytisch instrument. Daarom is het noodzakelijk eerst en vooral de precieze 

definiëring ervan van dichterbij te bekijken. Het concept is onlosmakelijk verbonden met de figuur 

van Pierre Bourdieu. Hoewel het begrip en vergelijkbare concepten oudere wortels hebben, heeft 

deze Franse socioloog ‘sociaal kapitaal’ geijkt.460 Hij omschreef het als volgt: “La notion de capital 

social s’est imposée comme le seul moyen de désigner le principe d’effets sociaux qui […] ne se lais-

sent pas réduire à l’ensemble des propriétés individuelles possédées par un agent déterminé.”461 Het 

‘sociaal kapitaal’ van Bourdieu bevond zich op het fundamentele snijvlak tussen twee tegengestelde 

denkrichtingen in de sociologie: het subjectivisme en het objectivisme.462 Het was Bourdieus bedoe-

ling deze tegenstelling op te heffen en de twee visies met elkaar te verenigen. Aan de ene kant was 

hij in die zin beïnvloed door Jean-Paul Sartre en zijn ‘voluntarisme’. Aan de andere kant heeft het 

‘structuralisme’ van Claude Lévi-Strauss een grote rol gespeeld in het denken van Bourdieu. “Terwijl 

Sartre in zijn geschriften de vrije wil en creativiteit van het individu benadrukte als hij individueel 

handelen verklaarde […], legde Lévi-Strauss de klemtoon op de causale verklaring van onafhankelijk 

opererende structuren die het individu sturen […].”463 In zijn poging deze twee schijnbaar onver-

zoenbare denkrichtingen te verenigen, beweerde Bourdieu dat individuen of subjecten enkel begre-

pen kunnen worden in relatie met de objectieve positie die zij in een sociale ruimte innemen.464 In 

die sociale ruimte of het ‘veld’ (champ) zijn sociologische eigenschappen niet enkel toe te schrijven 

aan individuele agenten (essentialisme). Die agent wordt zelf gevormd via de sociale positie die hij 

inneemt binnen het veld en dus binnen een bredere structuur die ook over een eigen realiteit be-

schikt en bepaald wordt via de relaties tussen onderling verbonden elementen of de subjecten (rela-

tionisme): het individu is geen zelfstandige entiteit, maar een knooppunt in een netwerk.465 Een soci-

ale ruimte is meer dan louter de optelsom van de delen. De som (het veld) beschikt als een soort 

“uitwendige, maar onzichtbare, dwingende structuur” die zelf over sociologische kenmerken die de 

relaties tussen posities van de delen bepaalt.466 Maar anderzijds kan de structuur niet bestaan zonder 

het individu. Structuren worden immers constant gereproduceerd via de individuele agency van (his-

torische) actoren.467 Agenten ‘beslissen’ – hoewel hun beslissing op zich niet kan bestaan zonder de 

structuur – met andere woorden collectief om steeds opnieuw een structuur te herhalen. Structuren 

zijn dus paradoxaal genoeg zowel duurzaam/dwingend als fragiel: ze ‘zijn’ er en ze ‘zijn’ er niet.468 

Kort gezegd, is er een continue wisselwerking tussen het subject en het object. Die wisselwerking 
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manifesteert zich in de creatie van een ‘habitus’.469 Een habitus kan begrepen worden als de in het 

individu geïnternaliseerde vorm van het veld: “[v]ia waarneming en waardering incorporeert een 

individu een zekere habitus, die zijn praktisch handelen beïnvloedt.”470 Niet alleen de sociale positie 

bepaalt het individu, maar ook de manier waarop hij of zij de objectieve condities ervan heeft verin-

nerlijkt: “[e]en individu wordt […] gedeeltelijk gestuurd door zijn omgeving, maar zal steeds eigen 

accenten aan dat handelen toevoegen.”471 Een dergelijke denkwijze noemt men het ontologisch ho-

lisme. Bourdieu heft het agency vs. structure-debat op. Met zijn dialectische benadering bevindt hij 

zich tussen subjectivisme en objectivisme, tussen voluntarisme en structuralisme, tussen essentia-

lisme en relationisme. 

Op de verschillende maatschappelijke velden waarop een individu zich begeeft, kan hij ‘kapi-

taal’ verzamelen. ‘Kapitaal’ is “accumulated labor (in its materialized form or its ‘incorporated’, em-

bodied form) which, when appropriated on a private, i.e. exclusive, basis by agents of groups of 

agents, enables them to appropriate social energy in the form of reified or living labor.”472 Het is een 

bestaande of potentiële hulpbron – ‘kapitaal’ is functioneel – die een persoon een plaats geeft op 

een corresponderend veld.473 ‘Kapitaal’ geeft dus rekenschap aan de sociale positie van een persoon. 

Het determineert zijn relatie tot een sociaal netwerk. Hoe groter iemands kapitaal, hoe sociaal ‘rijker’ 

iemand is. De sociale positie van een individu wordt dus via zijn ‘kapitaal’ afgezet op een sociale 

waardeschaal; ‘kapitaal’ bepaalt of het individu hoog of laag op de sociale ladder staat. De hoeveel-

heid van kapitaal van een individu staat niet vast. Men kan immers kapitaal verwerven via bepaalde 

sociale strategieën – door bijvoorbeeld vriendschappelijke of familiale allianties te sluiten –, wat 

Bourdieu het kapitaalaccumulatieproces noemde.474 ‘Kapitaal’ vloeit als dusdanig voort uit het bezit 

van een “min of meer geïnstitutionaliseerd duurzaam netwerk van relaties van onderlinge bekend-

heid en erkentelijkheid, ofwel uit het lidmaatschap van een groep.”475 Bourdieu onderscheidde ver-

schillende vormen van ‘kapitaal’: economisch kapitaal, cultureel kapitaal, symbolisch kapitaal en so-

ciaal kapitaal. Bij economisch kapitaal gaat het om het concrete individuele bezit, dus concrete ruil-

goederen, zoals geld of onroerende goederen.476 Cultureel kapitaal betreft kennis, vaardigheden, 

opleiding, etc.477 Symbolisch kapitaal verschaft een individu sociale legitimiteit. Het geeft hem, via 

bijvoorbeeld officiële titels of sociale status, de autoriteit te handelen in een bepaalde context.478 

Sociaal kapitaal ten slotte ontspruit uit de sociale relaties van een individu; het slaat op zijn sociale 

‘aanhang’, zijn vrienden en magen bijvoorbeeld, op wie hij kan rekenen.479 De som van de verschil-

lende kapitaalsvormen determineren dan de sociale positie van een individu in de maatschappij. 

Sinds Bourdieu hebben tal van sociale wetenschappers het concept verder uitgewerkt en veel-

al een eigen invulling gegeven. Zoals vaak kunnen begrippen met een zekere terminologische vaag-

heid, wat ‘sociaal kapitaal’ is, op een uitgebreid succes in de wetenschappelijke wereld rekenen. Die 

vaagheid werkt echter ook nadelig: ‘sociaal kapitaal’ is een “paraplubegrip” dat verschillende visies 
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op het concept verenigt.480 Sommige zelf vermeende aanhangers van ‘sociaal kapitaal’ wijken daar-

om heel sterk af van de eigenlijke betekenis van het begrip. De belangrijkste kritiek op de term is dan 

ook op zijn vaagheid gericht. Daarnaast wijzen critici op het ahistorische karakter van het concept 

sociaal kapitaal. Bourdieus subject is een hedendaagse homo economicus die rationeel denkt en han-

delt.481 Het is echter allerminst zeker dat historische actoren, zoals de middeleeuwer, op eenzelfde 

wijze ageerden.482 Een andere belangrijke kritiek is voorts de metafoor ‘kapitaal’ zelf. Het spreekt 

voor zich dat het denken van Bourdieu sterk geïnspireerd is op een Westers begrippenapparaat: 

[d]iens marktmetaforen zoals ‘kapitaal’ impliceren een economische, ‘kapitalistische’ visie op de sa-

menleving”, aldus Haemers, die het verder een “ideologisch paard van Troje” noemt.483 Ondanks die 

fundamentele kritieken hoeft het werk van Bourdieu door historici en andere sociale wetenschap-

pers niet gebannen worden. Iedere (sociale) wetenschapper vertrekt immers vanuit een theoretisch 

kader, dat hem of haar in staat stelt een specifieke probleemstelling empirisch te benaderen, be-

schrijven en verklaren. We moeten Bourdieus concept van sociaal kapitaal dan ook zien als een heu-

ristische tool, die geen universele waarheden verkondigt, maar waarmee we een empirische analyse 

van de (historische) werkelijkheid kunnen voeren – een tool die we op basis van die empirische bil-

lijkheid indien nodig kunnen aanpassen, relativeren of zelfs onderuit halen. 

 

2. Sociale netwerken onder de wevers: vriende ende maghe 
 

Een eerste, concreet zichtbare vorm van sociaal kapitaal binnen de groep der wevers was natuurlijk 

de corporatie zelf, wat we het corporatieve veld kunnen noemen. Via de ambachtsstatuten kon dan 

een soort habitus gevormd worden. We zouden deze vorm van sociaal kapitaal als formeel kunnen 

bestempelen, omdat het gaat om een duidelijk formeel georganiseerde institutie, met een mooi af-

gelijnde interne juridische en politieke structuur. Centraal in dit corporatieve veld stond de wevers-

deken die via de stadswijken en hun respectieve gezworenen kon teruggrijpen op een breed netwerk 

dat zich over de hele stad uitstrekte. Hoewel solidariteit en egalitarisme belangrijk waren binnen de 

gilde, gaat het hier vooral om een verticale variant van sociaal kapitaal. De indeling in meesters, ge-

zellen en leerlingen veronderstelt een prominente professionele hiërarchie. En in het vorige hoofd-

stuk zagen we dat ook op sociaal-economisch vlak een verticale ongelijkheid binnen het weversam-

bacht bestond: er waren ‘hogere’ en ‘lagere’ klassen. De corporatie verschafte, kort gezegd, een for-

meel netwerk van relaties tussen sociaal ongelijken. 

De corporatie was een heel ‘zichtbare’, want formele vorm van sociaal kapitaal. Om de minder 

‘zichtbare’, informele, sociale allianties tussen weversfamilies op te sporen, zijn we via de schepenre-

gisters van der Keure en van Gedele op zoek gegaan naar het sociaal kapitaal, de ‘vrienden en ma-

gen’, van de leden van onze prosopografie. We zochten in de eerste plaats naar hun echtgenotes om 

te kijken welke families aan elkaar gelieerd zijn. Een belangrijk heuristisch probleem is hier natuurlijk 

de grote ondervertegenwoordiging van vrouwen in het bronnenmateriaal en als zij al genoemd wor-

den dan gebeurt dat vaak in de schaduw van de man, namelijk als ‘vrouw van’, zonder dus haar fami-

lienaam en bijgevolg haar familiale achtergrond te kennen. Ten tweede gingen we op zoek naar de 

‘vrienden’ van de wever. Vriendschappelijke relaties mogen in dit opzicht heel ruim opgevat worden. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om een persoon die ooit als borg optrad (bij pachtcontracten of bij von-
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nissen in de registers van der Keure), een collega uit de stedelijk politieke sfeer, iemand met wie men 

economische transacties onderhield, of simpelweg iemand met wie men sociale contacten hand-

haafde. Een vervelend bronmethodologisch probleem is dat een historische sociale netwerkanalyse 

zich doorgaans beperkt, want noodgedwongen door het precaire karakter van de bronnen, tot de 

hogere klassen van een maatschappij of sociale groep. Voor de modale wevers kan een sociaal net-

werk dan ook niet gereconstrueerd worden, al kunnen we natuurlijk wel veronderstellen dat de om-

vang van hun ‘kapitaal’ het geringst zal zijn geweest, in alle opzichten: deze proletariërs hadden wei-

nig macht (politiek kapitaal), waren weinig vermogend (economisch kapitaal), werden vaak als mar-

ginaal beschouwd en genoten dus een lage status (symbolisch kapitaal) en het aantal sociale relaties 

waarop ze konden rekenen was klein (sociaal kapitaal). De verhouding tussen de ‘onderdrukkende’ 

en ‘onderdrukte’ klassen kenmerkte zich dus door het verschil in ‘kapitaal’. De hogere klasse was in 

vergelijking drager van veel meer politiek, economisch, sociaal en symbolisch kapitaal. Elitegroepen 

bezetten als dusdanig vaak ook de maatschappelijke bronnenproductie – wat we bij hun cultureel 

kapitaal kunnen rekenen –, zowel de materiële als schriftelijke cultuur van een samenleving, waarop 

historici steunen. Vanuit die optiek is onze probleemstelling er vooral op gericht bepaalde sociale 

strategieën bij de elite bloot te leggen. 

De belangrijkste vorm van sociaal kapitaal waren in de middeleeuwen en waarschijnlijk in elke 

premoderne samenleving de familiale relaties van een individu. De basis van de familie was de hou-

sehold, die volgens Martha Howell de basiseenheid was voor maatschappelijke, economische en 

biologische productie en reproductie.484 De household beperkte zich tot het gezin en met name het 

kerngezin of de nuclear family, die in laatmiddeleeuws Vlaanderen reeds een realiteit was.485 Het 

huishouden verschafte (en verschaft) een persoon als het ware van nature uit een zekere mate van 

sociaal kapitaal. In essentie gaat het om wat Lawrence Stone486 in zijn toonaangevend werk over de 

geschiedenis van de Engelse familie de kin of ‘maagschap’ noemde. Dit omvat de “levende bloed- of 

aanverwanten van wie dankzij hun onderlinge relatie wordt erkend dat ze recht hebben op loyaliteit, 

gehoorzaamheid of steun.”487 Om meer sociaal kapitaal op te doen, was de kin echter niet voldoen-

de. Belangrijker in dat opzicht was de lineage (lignage of ‘geslacht’) – eveneens een aan Stone ont-

leende term. Stone definieert de lineage als “relatives by blood or marriage, dead, living, and yet to 

be born, who collectively form a ‘house’.”488 De lineage koppelde dus meerdere bestaande (via 

bloedverwantschap) en potentiële (via huwelijk) households aan elkaar, die werd samengehouden 

door “een sterke zin voor loyaliteit aan de voorouderlijke (meestal agnatische) bloedbanden.”489 

Het lineage-model wordt vooral geassocieerd met de adel. Georges Duby beschreef dit feno-

meen namelijk in zijn studie van de verwantschapspatronen in de aristocratische familie van de elfde 

eeuw.490 Een patrilineair systeem, waarbij de oudste mannelijke erfgenaam volgens de primogeni-

tuur de gehele nalatenschap kreeg, moest de continuïteit en totaliteit van het familiaal patrimonium 

verzekeren.491 Niettemin vond het lineage-model al snel weerklank bij het stedelijke patriciaat en in 
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de loop van de late middeleeuwen bij de ruimere hogere klassen van stad en staat.492 Wel dunde het 

‘stamvadergehalte’ enigszins uit en evolueerde de lineage naar een cognatisch model. Hierbij cen-

treerde de verwantschap zich rond een (levend) individu, van wie de verwantschapslijnen uitgingen, 

waardoor de grenzen van de cognatio per generatie wijzigden.493 Door de toenemende dominantie 

van het kerngezin en het opkomende kapitalisme in de late middeleeuwen daalde de ‘expliciteit’ 

evenwel van de lineage.494 De stedelijk-burgerlijke lineage was minder zichtbaar. Zo gold het eerst-

geboorterecht in principe niet in Vlaamse stad van de late middeleeuwen, de leengoederen evenwel 

buiten beschouwing gelaten (hierop gold wel de primogenituur).495 Anderzijds bleef de lineage ‘im-

pliciet’ van groot belang voor de hogere stedelijke klassen. Achter de familienaam kon immers een 

enorm symbolisch kapitaal verschuilen. Zo verkreeg een persoon via zijn naam, die bijvoorbeeld refe-

reerde naar een al dan niet overleden, machtig en rijk familielid, zijn primaire sociale identiteit en 

status.496 

De familie kon in de eerste plaatse een inter-generationele sociale mobiliteit verzekeren. Het 

hebben van een machtige vader of ander familielid kon bijvoorbeeld de ultieme doorslag geven om 

zelf een succesvolle carrière na te jagen. Toen Pieter de Clerc bijvoorbeeld in 1343-1344 schepen 

was, leverde zijn broer Seger in datzelfde schepenjaar laken aan de stad.497 Ook Gerard van Huse, die 

een zoon was van het politieke en kapitaalkrachtige zwaargewicht Willem van Huse,498 kon wanneer 

die laatste in 1338-1339 ontvanger was als lakenleverancier optreden. Ook Jan van den Zomple, die 

vier keer schepen van der Keure en eenmaal schepen van Gedele is geweest, had zijn rijkelijke poli-

tieke carrière wellicht ten dele aan zijn vader Jacop te danken, die in 1347 schepen van Gedele was 

geweest.499 Hetzelfde gold voor Lievijn en Jan van Wettere, die vader en zoon waren en allebei een 

mooie politieke carrière wisten uit te bouwen.500 Verder kende de familie Wittebroet een opvallende 

politieke integratie. Verspreid over drie familieleden (Joes, Lievin en Pieter Wittebroet) had die sa-

men vijf politieke mandaten opgenomen.501 Machtige stedelijke families bestendigden dus bepaalde 

nepotistische tendensen en vormen van corruptie. 

Via de jacht op sociaal kapitaal probeerde de hogere klasse haar elitaire status en macht – en 

dus haar lignage – over de lagere klassen te bestendigen en te vergroten. Ze probeerde met andere 

woorden haar sociale positie steeds opnieuw maatschappelijk te reproduceren. Die objectieve struc-

tuur van socio-culturele productie en reproductie gebeurde in een vrij letterlijke en biologische zin, 

want één van de voornaamste strategieën in deze was het zogenaamde matrimoniale kapitaalaccu-

mulatieproces, waarbij via huwelijkstrategieën de vrouw als een verhandelbaar object fungeerde.502 

Het huwelijk was dus, los van zijn seksuele en affectieve verhoudingen, een materialistische overwe-

ging, een onderdeel van de sociale reproductiewijze.503 Deze “stratégies matrimoniales” om de ver-

werving van ‘kapitaal’ werden voor het eerst beschreven door Pierre Bourdieu in een artikel uit 1972 
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en later in een boek uit 1998 over de “domination masculine”, waarin hij dergelijke strategieën iden-

tificeerde bij de Berbers van Kabylië.504 Dumolyn heeft dit in 2003 vervolgens op een kritische en 

eclectische manier toegepast op laatmiddeleeuws Vlaanderen. Het grootste belang van de vrouw 

was volgens hem haar inzetbaarheid als “sociaal bindmiddel, als verhandelbaar ‘netwerkbouwend’ 

object”.505 Ze was dus essentieel in het smeden van banden tussen families. Een prestigieuze achter-

naam of een interessante familie kon bijvoorbeeld haar “marktwaarde” verhogen.506 Een huwelijk 

was dan eigenlijk een transactie van economisch kapitaal – de bruidsschat – en sociaal en symbolisch 

kapitaal – de sociale positie en het aanzien van de betrokken families.507 

Gezien de dialectische aard van Bourdieus benadering waren de vermelde familiale structuren 

en strategieën niet zomaar alles determinerende grondfactoren, maar kozen handelende actoren op 

een voluntaristische wijze voor dergelijke strategieën, weliswaar binnen een bepaald kader. Ze gaven 

hen namelijk tal van maatschappelijke voordelen die de positie van een individu of familie verzeker-

de of verbeterde, maar de precieze invulling van dit sociaal produceren en reproduceren hing op zich 

af van de structurele ‘onderbouw’ van de samenleving in kwestie; het actieterrein van de mens was 

(en is) gelimiteerd. In die zin was Bourdieu sterk door het marxisme – zij het op onorthodoxe wijze – 

geïnspireerd: “mensen maken hun eigen geschiedenis, maar zij maken die niet uit vrije wil, niet on-

der zelfgekozen, maar onder rechtstreeks aangetroffen, gegeven en overgeleverde omstandighe-

den.”508 Zoals gezegd, hief hij de tegenstelling voluntarisme-structuralisme op. De matrimoniale stra-

tegieën vormen met andere woorden een onderdeel van de biologische en socio-culturele reproduc-

tiestrategieën, waarvoor individuen min of meer bewust en rationeel kiezen, maar verschijnen even-

zeer als een habitus, een soort ‘sociaal geïnterioriseerd instinct’.509 

Bij de Gentse wevers was dat niet anders. Ook hier konden matrimoniale reproductiestrate-

gieën floreren. Zo was Robbrecht van Eecke via zijn (eerste) vrouw Clare van Huse aan Willem van 

Huse gekoppeld.510 Op die manier waren twee sociaal-politieke reuzen familiaal aan elkaar gelieerd. 

Willem van Huse, die tijdens het Artevelderegime van 1338-1345 hoofdman was geweest, had name-

lijk negen politieke mandaten en acht financiële functies waargenomen; Robbrecht van Eecke had er 

respectievelijk negen en dertien op zijn palmares staan. Ook Jan van der Stickele (met zeven politieke 

en één financiële functie) en Jan uten Hove (van elk vijf) waren aangetrouwde familie van elkaar. De 

moeder van Van der Stickele, Kateline, was immers gehuwd met Jan uten Hove.511 Jan van de Velde 

(vijf politieke mandaten en drie financiële functies) was via zijn huwelijk met Lysbet van der Eeken en 

aldus via zijn schoonvader Gheraerd  familie geworden van Jan van der Eeke (twee en vijf).512 En het 

huwelijk tussen Lievin van der Erloe en Amelberghe van Westvoerde consolideerde een coalitie tus-

sen beide vooraanstaande families.513 Deze individuen behoorden allemaal tot de hogere wevers-

klasse. Deze machtige en rijke wevers wisten succesvol hun sociaal kapitaal via conjugale weg uit te 

breiden. De kapitaalaccumulatiestrategieën van de oude adel en het stedelijk patriciaat nam de 
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nieuwe elite van wevers en andere ambachtslieden dus gemakkelijk over. Bij de keuze van een huwe-

lijkspartner was liefde ook bij hen niet de enige parameter. Het huwelijk was in de hogere kringen 

van de samenleving geen louter individuele aangelegenheid, maar beruste op het collectieve besluit 

van familie of verwanten.514 Hierdoor ontstonden binnen het ambacht uiteindelijk machtige facties. 

Matrimoniale kapitaalaccumulatie was een strategie die vooral de hogere klasse zich had toe-

geëigend en beperkte zich dan ook meestal tot die klasse, al hoefde dat niet per se. Jan van den 

Berghe en Jan de Hase, twee lieden uit de middenklasse, waren bijvoorbeeld schoonfamilie van el-

kaar, via Aneese, de vrouw van Jan van den Berghe en een verwante met Jan de Hase.515 En nog een 

middenklasser, Boudijn huut Meeram, was via het huwelijk van zijn dochter Liesbette verbonden met 

Jan van der Hoyen, die met zes politieke en tien financiële functies een prominent lid van de hogere 

weversklasse was.516 Sociale, matrimoniale relaties konden zich dus zowel in horizontale (onder soci-

aal gelijken) als in verticale (onder sociaal ongelijken) richting manifesteren. Via het huwelijk geslo-

ten, sociale banden konden klassenoverschrijdend zijn; klasse-endogamie kwam onder de wevers 

van Gent wel voor, maar was niet onvoorwaardelijk. 

Vrouwen en het huwelijk waren ook belangrijke factoren voor mannelijke opwaartse sociale 

mobiliteit.517 Zo was de dochter van de wever Jan van Ghent gehuwd met Willem van Leuwerghem, 

een bekende Gentse edelman.518 Dat huwelijk had op die manier de lignage van de familie Van Ghent 

tot de adelstand verheven. De toenadering tussen welgestelde wevers en de adel was dan ook niet 

zo uitzonderlijk. Zo was Pieter van der Hasselt, een Gentse wever, bevriend met de ridders Jan en 

Goessin vanden Moure.519 Ook Jan uten Hove, de Rof, had contacten met de ridder en landheer Wil-

lem van Leeuwerghem.520 Deze Willem kon het blijkbaar wel goed vinden met de Gentse wevers, 

want ook hij werd op 8 januari 1349, net voor de Goede Disendach, bij de gezelaars van graaf Lode-

wijk van Male gerekend.521 Zoals gezegd in hoofdstuk vijf, lieten nieuwe nobiliteringsprocessen in de 

late middeleeuwen zich niet in het minst bij de stedelijke elite van ambachtslieden gelden:522 enkele 

wevers uit onze prosopografische populatie waren edellieden (cf. supra). Bij dat proces van verede-

ling hoorde ook de aankoop van buitensteeds grondbezit. Grondbezit werd altijd al geassocieerd met 

de adellijke elite en was in die zin zeker een vorm van conspicuous consumption: het bezit van leen-

gronden moest het sociale prestige van een individu promootten. Anderzijds was het ook een ratio-

nele en speculatieve investeringsstrategie om het (economische) kapitaal uit te breiden.523 Grond 

leverde immers mooie opbrengsten. Dit fenomeen van stedelijke investeringen op het platteland 

werd traditioneel voorgesteld als de bezigheid van rijke handelbedrijvende burgers die graag hun 

vette winsten inruilden voor de sociale erkenning als grondheer.524 Zo noemde Pirenne dit “la tra-
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hison de la bourgeoisie”.525 Ondertussen is het duidelijk dat ook de meer welgestelde ambachtslie-

den vanaf de veertiende eeuw in plattelandsgronden investeerden. Een ideale bron voor dergelijk 

onderzoek zijn de Gentse schepenregisters van Gedele, die ook wel de Staten van Goed worden ge-

noemd. De schepenen van Gedele hadden immers de bevoegdheid bij ieder sterfgeval in hun stad de 

nalatenschap (met roerende en onroerende goederen) van de erflater en de bijhorende verdeling 

over de erfgenamen te inventariseren. De Staten van Goed bieden dus eigenlijk een directe kijk in de 

materiële rijkdom van een persoon.526 Op die manier hebben we enkele voorbeeldjes ontdekt, die 

van toepassing zijn op de prosopografische populatie. Zo beschikte Jan Hondertmaerc over grond in 

Gijzegem, Heurne en Hofstade.527 Jan van der Hoyen had grond in Wondelgem en Herzele.528 Grond-

bezit hoefde zelfs niet altijd buitensteeds te zijn. Zo bezat dezelfde Jan van der Hoyen grond aan de 

Overschelde.529 Ook ging het niet altijd om direct grondbezit. Men kon namelijk ook grond in pacht of 

cijns houden. Robbrecht van Eecke bijvoorbeeld had een landcijns te Zottegem in eigendom.530 Dit 

zijn maar enkele voorbeelden. Op meer systematische wijze heeft Boone in dit opzicht aangetoond 

dat de middeleeuwse mentaliteit, waarbij grondbezit als onderdeel van het vivre noblement sterk 

verbonden was met sociaal succes, mede in stand werd gehouden door de nieuwe, zowel ambachte-

lijke als mercantiele, elites van de laatmiddeleeuwse stad.531 

Naast familiale banden (magen) waren ‘vriendschappelijke’ banden een belangrijke vorm van 

sociaal kapitaal van de middeleeuwer. Zoals gezegd, vatten we de categorie ‘vrienden’ heel ruim op. 

Het gaat eigenlijk om mensen met wie men in brede zin sociale contacten onderhield, maar op wie 

men toch enigszins kon rekenen, mensen die bepaalde maatschappelijke carrières konden verge-

makkelijken, die sociale steun boden en die een zekere reciproque loyaliteit en solidariteit garan-

deerden. Dit sociaal kapitaal ontsproot in belangrijke mate uit de sociale positie die een individu be-

kleedde. Zo was een politieke carrière een duurzame garantie voor sociaal kapitaal. De personen die 

men kende uit het schepencollege werden bijvoorbeeld ‘vrienden’ of toch kennissen die voor be-

paalde gunstbewijzen of (weder)diensten in konden staan. Of als weversdeken kon men via de wij-

ken en gezworenen terugvallen op een over de hele stad reikend netwerk van politiek en sociaal 

kapitaal. Politiek kapitaal zette men met andere woorden gretig om in sociaal kapitaal. Ook de socia-

le klasse waartoe men behoorde, creëerde banden. Een hogere klasse verleende op zich reeds heel 

wat aanzien en dus symbolisch kapitaal, wat vaak een belangrijke factor was om zich bij maatschap-

pelijk vooraanstaande personen in te werken. De sociale positie van een individu in de samenleving 

bepaalde tevens de mate van zijn cultureel kapitaal. Jan uten Hove de Rof bijvoorbeeld had, als lid 

van de hogere weversklasse en vanaf het schepenjaar 1335-1336 als stadsklerk, zijn buitenlandse 
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studies op kosten van de stad kunnen doen.532 Zijn politiek en sociaal kapitaal genereerde hem dus 

cultureel kapitaal in de vorm van een diploma. Ook economisch kapitaal, waarover wevers uit de 

hogere klasse rijkelijk beschikten, kon in sociaal kapitaal worden omgezet. Zo bleek uit onderzoek 

van Marc Boone dat de vennootschappen en bijhorende borgen van pachters vaak bestonden uit niet 

alleen familieleden, maar ook mensen die elkaar zonder familiale basis heel goed kenden – ‘vrienden’ 

dus.533 Een pachtcontract kon dus meer zijn dan een louter formeel kader dat twee personen via een 

transactie van economisch kapitaal met elkaar verbond. Het contract ratificeerde meteen ook een 

duurzame relatie van sociaal kapitaal. De verschillende vormen van ‘kapitaal’ waren ten slotte op 

elkaar inwerkende factoren. Hoewel een causaal verband tussen deze diverse vormen bestond, is het 

veelal moeilijk oorzaak van gevolg te onderscheiden. Sociaal kapitaal kon ontspruiten uit politiek, 

economisch, symbolisch of cultureel kapitaal, maar dat causaliteitsproces kon ook worden omge-

draaid. Concreet kon dit bijvoorbeeld betekenen dat iemands politieke carrière aan zijn sociale posi-

tie te wijten was of omgekeerd, dat hij zijn sociale positie aan zijn politieke carrière te danken had. 

De richtingen in dit puur dialectisch sociaal proces waren dus niet altijd even duidelijk. 

Zoals gezegd, was de groep der wevers niet van nepotisme ontdaan. Dat nepotisme kon soms 

aanleiding geven tot patronage. Wim Blockmans definieert het concept ‘patronage’ als 

“[p]ersoonlijke, dyadische verhoudingen tussen ongelijken, waarbij de hoger geplaatste (de patroon) 

bescherming en materiële steun biedt, en de lagere (de cliënt) eerbetoon, volgzaamheid en dien-

sten”.534 Patronage was dus een sociaal-politiek verticaal verschijnsel waarbij tussen een patronus en 

een cliens een wederkerige interactie plaatsvond. De patroon kon dan op zijn cliënten beroep doen 

en van hen talrijke gunsten verwachten. Cliënten moesten dus de (hogere) sociale positie van de 

patroon vrijwaren en vormden aldus een belangrijk onderdeel van het sociale kapitaal van een per-

soon. In ruil kregen de cliënten bescherming en steun, waardoor hun wegen naar maatschappelijk 

succes werden geplaveid. Zij wilden immers zelf carrière maken of het verder schoppen in de maat-

schappij.535 Op hun beurt konden ook cliënten als patroon optreden van het eigen cliënteel. Een cen-

trale figuur in het patronagenetwerk was de zogenaamde (machts)makelaar. Makelaardij of brokera-

ge komt als sociale actie voor in “situaties waarin tussenpersonen hun toegang tot machtige perso-

nen of tot openbare middelen gebruikten om anderen van zich afhankelijk te maken”.536 De Gentse 

wever Louwereins van Westvorde was zo’n machtsmakelaar. Zelf behoorde hij tot de lagere toplaag 

van de wevers. Via zijn (familiale en vriendschappelijke)537 contacten met de absolute top (Willem 

van Huse, Robbrecht van Eecke en Jan Hondertmaerc) wist hij heel wat personen van zowel de lagere 
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topklasse als de middenklasse aan zich te binden. Louwereins van Westvorde was dus cliënt ten op-

zichte van de sociale topgroep, maar hij was zeker ook zelf een patroon ten opzichte van zijn sociaal 

gelijken uit de lagere toplaag en van de weversmiddenklasse. Hij koppelde als machtsmakelaar de 

cliques van de hogere en middenklasse aan elkaar. Het patronage- en cliënteelnetwerk rond zijn fi-

guur werd hieronder gevisualiseerd (Figuur 1538). 

 

 

Bovendien beperkten relaties zich sociaal gezien niet tot de wevers zelf, noch geografisch ge-

zien tot Gent. We zagen reeds hoe bepaalde wevers contacten met edellieden onderhielden, maar 

ook tussen verschillende ‘burgerlijke’ bevolkingsgroepen konden banden worden gesmeed. Willem 

van Huse bijvoorbeeld, die hoofdman was geweest tijdens het Artevelderegime, bleef na de dood 

van de Wijze Gentenaar goed bevriend met diens zoon en makelaar Willem van Artevelde.539 Jan 

Hugeszone handhaafde banden met de befaamde patriciërsfamilie Van Vaernewijc.540 Connecties 

tussen verschillende ambachtsgroepen werden eveneens aangegaan. Zo was de wever Lievin van 

Cleenpitte verwant met de voldersfamilie Van Lens, met onder meer de bekende, machtige Gelnoot 

van Lens als telg,541 die samen met de Willem van Huse van hierboven de tweede ambachtsman was 

in het hoofdmannenbewind onder Jacob van Artevelde. Het sociaal kapitaal van de wever hoefde 

zich tot slot niet binnen de Gentse stadsmuren te houden. Naast intra-stedelijke netwerken – die 

natuurlijk wel het meest talrijk waren – waren er ook inter-stedelijke netwerken. Zo was Lievin van 

Waes, een wever uit onze populatie, in 1361 een zekere “man van Brugge” nog geld verschuldigd.542 

Jan van Wettre zocht zijn ‘kapitaal’ nog verder, buiten Vlaanderen. Ieder jaar reisde hij immers naar 

Londen.543 Die band tussen Engeland en de wevers van Gent was eigenlijk niet zo speciaal. Vanaf zijn 
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Figuur 1. Het patronage- en cliënteelnetwerk rond de machtsmakelaar Louwereins van Westvorde.
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troonsbestijging in 1327 voerde Edward III van Engeland in de aanloop naar de Honderdjarige Oorlog 

een actieve immigratiepolitiek, die Vlaamse textielarbeiders naar zijn land moest lokken.544 Wanneer 

eerst onder Jacob van Artevelde (1338-1345) en later onder de weversdictatuur (1345-1349) te Gent 

voor een zogenaamd anglofiel bewind werd gekozen, werd de relatie tussen Engeland en Gent ver-

der geoptimaliseerd. Na de Goede Disendach, die het Gentse lid der weverij van zijn troon stootte, 

vluchtten een heleboel wevers dan ook naar Londen en andere Engelse steden en stadjes.545 

Samenvattend, kon het sociale netwerk van de (rijke en machtige) wever er als volgt uit zien. 

Hieronder hebben we het (ideaaltypische) netwerk van een politiek en financieel zwaargewicht bij de 

wevers, Willem van Huse, gevisualiseerd als illustratie (zie Figuur 2546). Een eerste deel van zijn ‘kapi-

taal’ haalde Van Huse bij de corporatie zelf. Via reciproque diensten en allianties tussen de leden van 

het ambacht werd zijn sociaal kapitaal binnen het corporatieve veld verruimt. Als drapenier kon hij 

van het weversproletariaat laken en andere economische goederen afromen en vervolgens verder 

verkopen. Dit genereerde hem economisch kapitaal. Zelf kon hij via zijn positie het politiek kapitaal 

van bepaalde gildeleden vergroten. Als gatekeeper en via een soort corporatieve patronage kon hij 

de sociale mobiliteit van wevers die onder hem stonden kanaliseren. In de schepenjaren 1361, 1362 

en 1365 is Willem van Huse deken van de weverij geweest. Als hoofd van de stadswijken en hun res-

pectieve gezworenen had hij zo een sociaal netwerk ter beschikking, dat zich over gans Gent ver-

spreide. Ten tweede heeft Willem van Huse zesmaal laken geleverd en tweemaal krediet geleend aan 

de stad. Dat maakte hem een speler binnen de stedelijke klasse van ‘kapitalisten’, namelijk mensen 

die zich met het grote geld bezig hielden. Die status gaf hem in de eerste plaats natuurlijk econo-

misch kapitaal (inkomsten), maar ook heel wat sociaal prestige en dus symbolisch kapitaal. Ook bin-

nen dit veld van het letterlijke kapitaal, van leveranciers, handelaars, pachters, grondbezitters, enzo-

voort, bestonden wederzijdse relaties van diensten en allianties. Ten derde was Van Huse een politi-

cus. In 1338-1345 is hij hoofdman geweest onder Jacob van Artevelde en nam daarnaast drie keer 

het ambt van schepen van der Keure en drie keer het ambt van ontvanger op zich. Op die manier 

behoorde hij tot de politieke elite van Gent. Dit gaf hem logischerwijs macht (politiek kapitaal) en 

aanzien (symbolisch kapitaal). Voor zijn politieke postjes had een Gents politicus recht op een bezol-

diging en op ambtskledij (economisch kapitaal). Opnieuw werd het sociaal kapitaal uitgebreid via 

onderlinge relaties binnen de politieke klasse als ‘één grote familie’ en door het aangaan van factio-

nele allianties.547 Ten slotte was Willem van Huse een patroon. Dankzij zijn maatschappelijk succes en 

via machtsmakelaars zoals Louwereins van Westvorde, met wie hij bevriend was,548 kon hij verschil-

lende personen (cliënten) van zich afhankelijk maken. In ruil voor diensten (sociaal kapitaal), eer en 

loyaliteit (symbolisch kapitaal) kon Van Huse de deuren naar de macht voor zijn cliënteel openen – of 

juist gesloten houden (politiek kapitaal).549 
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3. Relaties tussen de stad en haar hinterland 
 

Al te vaak wordt nog uitgegaan van een strikte dichotomie tussen de stad en haar hinterland, alsof 

dit twee verschillende werelden waren. In een poging die dichotomie in een anders volledige stads-

historische studie toch enigszins te doorbreken, gaan we hier wat dieper in op de relatie tussen stad 

en platteland. Het klassieke onderscheid stad-platteland gaat terug op Max Webers werk over die 

Stadt. In dit model levert het platteland de voedselbevoorrading en het surplusinkomen van cijnzen, 

pachten en renten aan de stad, die in ruil daarvoor nijverheidsgoederen en diensten afstaat.550 Dit 

duale model draagt echter een sterke zwart-witbril: een nederzetting is óf stedelijk óf ruraal. Boven-

dien is hij zeer teleologisch van aard: de stad is ‘modern’ en ‘(proto-)kapitalistisch’, het platteland 

‘primitief’ en ‘feodaal’.551 Deze typologie is niet alleen ongenuanceerd en evolutionistisch, maar te-
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vens niet voor de Vlaamse laatmiddeleeuwse stad toepasbaar. Tegenwoordig wordt de stadstypolo-

gie opengetrokken en gaat men uit van een grote complementariteit tussen stad en platteland. De 

middeleeuwse stad was niet zomaar een ‘democratisch’ eiland in een feodale wereld, zoals Pirenne 

het stelde.552 Het is daarom noodzakelijk te werken met een driehoeksmodel, naar het voorbeeld van 

Paul M. Hohenberg. Deze Amerikaanse econoom onderscheidde drie basissectoren in het stedelijk 

netwerk: bovenaan de driehoek stond de urbane sector; aan de basis vond men de landelijk-rurale 

sector en de landelijke nijverheidssector (gevisualiseerd in Figuur 3553, hieronder).554 De rurale sector 

blijft in dit model instaan voor de bevoorrading van de stad en voor de investering van het surplusin-

komen van renten, die dan voor diensten en luxueuze nijverheidsgoederen van de stad worden inge-

ruild. Maar nu stroomt, in tegenstelling tot het duale model van Weber, een aanzienlijk deel van het 

voedsel naar de plattelandsnijverheid zelf, die op haar beurt goedkope fabricaten ter beschikking 

stelt.555 De belangrijkste flow die het driehoeksmodel introduceert, is echter de alternatieve stroom 

tussen de landelijke nijverheids- en stedelijke sectoren. Net als voor de landelijk-rurale sector voor-

ziet de stad in die stroom diensten, maar daarnaast zorgt ze ook voor de nodige kennis, infrastruc-

tuur en technologie, terwijl de plattelandsnijverheid een golf van winsten en vakkundige migranten 

cultiveert.556 De onontbeerlijke schakel tussen de urbane en rurale nijverheden waren dan de secun-

daire steden en hun tussenmarkten die als een soort kleinschalige en lokale gateways dienstdeden 

en op die manier een regionaal-perifere economie koppelden aan een interregionale of internationa-

le core economy.557 
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Figuur 3. Schematische voorstelling van het driehoeksmodel van Hohenberg.
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Hoewel het model van Hohenberg in essentie is opgesteld voor achttiende- en negentiende-

eeuwse proto-industriële economieën, is het bijzonder goed toepasbaar op het laatmiddeleeuwse 

Vlaanderen. Het Vlaamse laken beperkte zich immers niet tot de stad. Ook in secundaire en kleinere 

stadjes en op het platteland werd een textielnijverheid gecultiveerd. Vanaf de crisis van de jaren 

1270 en 1280,558 de eerste grote crisis die de ‘klassieke’ of ‘zware’ luxedraperieën (op basis van 

hoofdzakelijk Engelse wol) van Gent, Brugge en Ieper trof, betekende zowat het algemene startschot 

van de kleinere textielsteden in Vlaanderen die konden profiteren van de stadsvlucht van textielar-

beiders. Opkomende stadjes waren onder meer Poperinge, Diksmuide en Roeselare in westelijk 

Vlaanderen; de Dendersteden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraadsbergen; en in Zuidwest-

Vlaanderen en aan de Leie Kortrijk, Wervik, Komen en Armentières.559 Deze stadjes gingen zich spe-

cialiseren in de productie van de goedkopere (met Spaanse merinowol gefabriceerde), doch kwali-

teitsvolle, zogenaamde ‘nieuwe’ of ‘lichte’ draperie, vaak enigszins afgekeken (‘namaaklaken’) van 

een grotere buur.560 Ook dit laken was exportgericht en vond via de Brugse gateway haar weg naar 

de internationale Europese markt.561 Wat later, voornamelijk in de loop van de vijftiende en zestien-

de eeuw, won ook de rurale lakennijverheid aan belang, dewelke vooral saailaken fabriceerde (Hond-

schoote aan de Vlaamse westkust en Ronse in Zuidoost-Vlaanderen).562 Dit was de goedkoopste la-

kensoort, gemaakt van inlandse wol van inferieure kwaliteit. Ook de saaiproductie richtte zich op de 

export: de gedeeltelijke verschuiving en ontvluchting van de lakennijverheid van de stad naar het 

platteland in de late middeleeuwen hadden te maken met een nieuwe marktrealiteit.563 In de loop 

van de veertiende en vijftiende eeuw groeide immers de vraag naar het ‘nieuwe’ en saailaken. Dit 

laken was goedkoper en kon dus door meer mensen worden geconsumeerd. 

Het hier geschetste beeld van het Vlaamse laken in de middeleeuwen betreft – het moet ge-

zegd – een vrij algemene en ietwat karikaturale omschrijving, die teruggaat op de bevindingen van 

Georges Espinas en Henri Pirenne.564 In realiteit was de situatie echter veel complexer. De grote dy-

namiek, flexibiliteit en complementariteit van de lakennijverheid en het stedelijke netwerk in Vlaan-

deren moet dan ook worden benadrukt. Niettemin blijft het beeld van Espinas en Pirenne, hoewel 

het ondertussen een niet onaanzienlijke kritiek over zich heen heeft gekregen,565 mijns inziens een in 

essentie juist en ideaal vertrekpunt voor al wie op een of andere manier de geschiedenis van het 

Vlaamse laken aansnijdt. 
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Naast laken kende Vlaanderen nog een andere textielbedrijvigheid die al langer in de landelijke 

nijverheidssector werd onderhouden, namelijk de linnennijverheid. Die concentreerde zich op het 

platteland van Centraal-Vlaanderen, langsheen het stroomgebied van de Schelde, Leie en Dender, en 

in de noordelijke regio’s van Gent.566 De productie van linnen (op basis van vlas) door de Vlaamse 

boer was voor een stuk bedoeld om in het eigen onderhoud te voorzien, maar ze oversteeg zeker ook 

dat subsistentieniveau. De linnennijverheid was namelijk veelal een winterberoep, dat de plattelan-

ders na de drukke seizoensarbeid op het veld van extra inkomsten moest voorzien.567 Bovendien 

gingen sommige boeren zich ook specialiseren in de vlasteelt en linnennijverheid. Het is vooral in 

deze context dat linnen van op het platteland werd verkocht en geïntegreerd in een regionale markt 

via (stedelijke) tussenpersonen: de zogenaamde ‘proto-industrialisering’568 van de rurale nijverheid 

(in Vlaanderen vanaf 1300 ongeveer).569 Een belangrijke vraag naar linnen kwam bijvoorbeeld vanuit 

de stad. Een groot deel van het rurale linnen ging immers als goedkoper alternatief voor laken naar 

het stedelijke proletariaat.570 

In veertiende- en vijftiende-eeuws Vlaanderen moet er een vrij intensief heen-en-weergeloop 

tussen stad en platteland en tussen steden onderling geweest zijn, aangedreven door factoren als 

hoop op betere bestaansmiddelen, arbeidsplaatsen en hoger loon, en vlucht voor in verval rakende 

centra;571 migratiepatronen voeren op de golven der economische conjunctuur. De interactie tussen 

de urbane en rurale textielnijverheden beperkte zich dan ook niet tot het loutere economische spel 

van de producten zelf. Ze had ook haar effecten op de arbeidsmarkt. De in Vlaanderen dikwijls goed 

ontwikkelde nijverheid op het platteland en een daarmee samenhangende groeiende overbevolking 

creëerden een belangrijke voedingsbodem voor nieuwe, rurale en vakkundige ambachtslieden voor 

de stad. Tengevolge van het urban graveyard-effect lag de levensverwachting in de stad aanzienlijk 

lager dan op het platteland, en werd een deficitaire stedelijke populatie met de instroom van lande-
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lijke migranten genivelleerd.572 In dit verband werkte de overbevolking op het platteland als push-

factor, de werkgelegenheid in de steden als pull-factor.573 Stedelijke ambachtsgilden lieten hun lan-

delijke collega’s in sommige gevallen zelfs toe zich in de corporatie in te schrijven. Op die manier 

konden landelijke textielarbeiders een degelijke opleiding volgen en de geldende gildeprivileges ge-

nieten. Er was dus een duidelijke, door stedelijke gildestructuren gegenereerde stimulans van de 

nijverheid over een ruimer hinterland. Wel konden stedelijke ambachtsmeesters hun ‘textielvrien-

den’ op het platteland bepaalde voordelen ontzeggen. Zo mochten Gentse landelijke tapijtwevers 

geen leerlingen hebben, wat hen van een makkelijke vorm van goedkope arbeid beroofde.574 

Naast stadsimmigratie moet er bepaald ook een belangrijke stadsemigratie geweest zijn.575 Ze-

ker in tijden van de typische ‘stadscrises’, zoals epidemieën of massale sociale opstanden, vluchtte 

men de stad uit richting het platteland. Ook tussen verschillende steden (bovenal van de kleine naar 

de grote stad) werd er gemigreerd.576 In deze inter-stedelijke migratie betrof het vooral (armere) 

ambachtslieden uit de textielsector, wevers in het bijzonder, die samen met de onder steden door-

gegeven fakkel der sociaal-economische prosperiteit rondtrokken. We toetsten dit aan de hand van 

een confrontatie tussen onze prosopografie en de zogenaamde issuwe. Dit was een belasting die 

geheven werd ingeval van overlijden (betaald door de hoyre of erfgenaam) en emigratie (“die ute 

voer”), waarvan de inkomsten jaarlijks werden opgesomd in de stadsrekeningen. De issuwe is daar-

om de belangrijkste bron voor de reconstructie van de laatmiddeleeuwse stadsemigratie. Jammer 

genoeg werd de issuwe enkel geheven op uittrekkende stadspoorters – in de betekenis van het bur-

gerschap –, waardoor we voor een aanzienlijke groep migranten in het donker blijven tasten. Zeker 

(vrije en onvrije) gezellen, die het meesterschap en dus het poorterschap nog niet hadden bereikt, 

moeten in hun zoektocht naar werk een heel mobiele groep geweest zijn, een groep echter die de 

bronnen ontglipte. We konden 53 wevers van de populatie aanduiden als migrant; zij betaalden ooit 

de issuwe.577 Op vijf gevallen na kwamen deze migranten allemaal uit de lagere of middenklassen van 

het weversambacht; respectievelijk 23 en 25 van hen behoorden tot de lagere en middenklasse. Het 

kleinere aantal voor de lagere klasse ten opzichte van het aantal van de middenklasse is ondanks het 

kleine verschil enigszins verrassend. Men zou immers eerder het omgekeerde verwachten. Toch is dit 

mijns inziens slechts schijn, want opnieuw te wijten aan het bronnenmateriaal, waarin lagere klassen 

proportioneel ondervertegenwoordigd worden. De verwachte indruk dat de migratie onder bevol-

kingsgroepen toenam naarmate men de sociale ladder afliep, wordt zodoende wél versterkt. Logisch, 

aangezien deze mensen natuurlijk crisisgevoeliger waren in vergelijking met rijkere groepen. Wan-

neer werk schaars werd, waren zij de eersten die het ondervonden. Deze wevers kozen aldus sneller 

voor migratie, in de hoop hun heil elders te (her)vinden. Sommige individuen betaalden meerdere 

keren de issuwe (7 individuen)578 of namen later een politiek ambt of financiële functie waar te Gent 

(14 individuen). Emigratie was dus niet definitief. De terugkeer naar Gent was zeker niet uitgesloten. 
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De migratie in en uit de stad blijkt ook uit een grafelijke ordonnantie van 1367: “[…] mids dat 

alrehande liede [over wevers] van buten commen haer ambocht doen ende hem bevrijen in tam-

bocht, dat zij haer broot niet ghewinnen connen metten ambochte ende dat zij daghelix mids desen 

moeten sijn sonder werc ende bi rechter noot rumen ende trecken uute onser stede.”579 Er kwamen 

met andere woorden dagelijks tijdelijke migranten – of eerder pendelaars – naar de stad om hun 

werk aldaar te verrichten, maar ook omgekeerd trokken mensen de stad uit op zoek naar werk el-

ders, hetzij op het platteland, hetzij in andere steden. Stadsgrenzen waren allesbehalve juridische en 

sociale barrières. Werklieden konden ze makkelijk oversteken. De stad was dus helemaal geen Piren-

niaans eiland, namelijk een ‘democratisch’ en door de stadsomwalling fysiek gesloten gemeenschap. 

De stad stimuleerde de nijverheid in het omringende platteland – stad en platteland in harmo-

nie –, maar anderzijds kon ze die ook verlammen – stad en platteland in conflict. De lakennijverheid 

was in de vroege veertiende eeuw op het platteland reeds sterk teruggedrongen – in de dertiende 

eeuw bestond er inderdaad een rurale, ‘deeltijdse’ (i.e. aanvullend, naast de primaire agricultuur) 

lakennijverheid – en dit heeft te maken met de toenemende spanningen tussen de stad en haar hin-

terland in Vlaanderen.580 De grote Vlaamse steden en de stedelijke textielambachten wilden hun 

belangrijkste en meest lucratieve exportnijverheid uiteraard niet zomaar weggeven en ondernamen 

daarom protectionistische maatregelen. Tengevolge van de dertiende-eeuwse economische erfenis 

stonden Gent, Brugge en Ieper aan de top van Vlaanderens politieke stedelijke hiërarchie. Tot hun, 

zelf vermeende, prerogatieven behoorden onder andere het verbod op de imitatie van hun eigen 

laken en de eliminering van alle textielbedrijvigheid op plaatsten die geen expliciete keure daartoe 

hadden verworven.581 Het verlenen van protectionistische privileges bleef echter het recht van de 

Vlaamse graaf. Daarenboven hadden tal van kleinere centra tegen het begin van de veertiende eeuw 

reeds keures aangaande hun textielproductie van de graaf gekregen. Dit betekende dat de drie ste-

den hun hinterland dus niet zomaar een textielverbod konden opleggen; overleg en onderhandeling 

met de graaf bleven vereist.582 Het is bovendien ook ten zeerste de vraag of dit de ambitie van Gent, 

Brugge en Ieper was, aangezien de interactie tussen de stedelijke en rurale textielnijverheid hen ver-

schillende voordelen opleverde.583 Het protectionisme van de grote steden moet dan ook vooral 

gezien worden als een op zelfbehoud gerichte reactie op de crisis rond het jaar 1300. In 1314 wist 

Gent – Brugge en Ieper in 1322 – het monopolie op de productie van laken ten aanzien van hun hin-

terland bij de graaf te bewerkstelligen.584 Het door Robrecht van Bethune aan Gent verleende charter 

van 1314 spreekt voor zich: “[…] dat men neghene lakene no sticke en bringhe te Ghend te venten no 

up de halle, no te enegher stede van Ghend, bij eneghen engien, zij en zijn bijnnen Ghend geweven 

ende gevolt […] bynnen vijf mile naer der stede van Ghend […].”585 Of hoe de stad en de stedelijke 

gildestructuren hun ruraal hinterland verlamden. 
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HOOFDSTUK 7 

De formele politiek 
 

« A change was then made in the polity or civic constitution of Ghent. From 

ancient times there had been in it thirty-nine échevins from the patricians 

and nobles, who grievously oppressed the common folk, and ruled the town 

for three years on end; once, indeed, they remained échevins for life. But 

now, on the petition of the commonalty, thirteen échevins were chosen by 

them and from among them on the king’s behalf, to rule the town for one 

year and no longer, unless elected a second time. »
586

 

(Fragment uit de Annales Gandenses, begin veertiende eeuw) 

 

De ambachtsgilde had een sociaal-economische basis: hij moest een economisch-organisatorisch 

kader bieden, waarbinnen arbeid en productie konden plaatsvinden, en hij moest een sociaal-

organisatorisch kader creëren, dat de handwerkers beschermde en hun verlangens behartigde. 

Daarnaast was de Vlaamse ambachtsgilde in de periode 1280-1302 geleidelijk aan een echte political 

guild geworden, een gilde die aan politiek deed. Meer zelfs: “‘[g]uild politics’, with its typical reper-

toires and ideology, was the primary determinant of late medieval Flemish popular politics”, aldus 

Jan Dumolyn.587 Volgens Antony Black was deze vorm van popular government bovendien mede ver-

antwoordelijk voor de (parlementaire) democratie van de moderne politieke wereld.588 Op vlak van 

die corporatieve politiek was het graafschap Vlaanderen uniek ten opzichte van andere middeleeuws 

Europese regio’s. De Italiaanse stadstaten bijvoorbeeld, waar toch ook een heuse corporatieve cul-

tuur was ontstaan – de compagnie d’arti –, bleven in essentie geregeerd door oligarchische en fami-

liale politieke structuren, gedomineerd door de mercantiele elite (het bekendste voorbeeld zijn ui-

teraard de Medici uit Florence). Italië had geen Guldensporenslag gekend. 1302 was voor Vlaanderen 

(en enkele andere regio’s in de Zuidelijke Nederlanden, zoals het hertogdom Brabant) dan ook een 

cruciaal jaar. Het bezegelde de sociaal-politieke emancipatie van de ambachten, die vanaf dan in het 

bestuur waren toegelaten. Het fragment van hierboven uit de Annales Gandenses beschrijft de poli-

tieke veranderingen in Gent na 1302: de oligarchie van de XXXIX scabini werd afgezet en vervangen 

door een bewind waarin de schepenen worden verkozen door het volk en onder het volk. De ‘demo-

cratische’ revolutie – zoals Pirenne het noemde – van de Guldensporenslag bracht een nieuwe socia-

le en politieke cultuur, waarin het corporatisme een centrale rol speelde. Het regime nam eigenlijk 

zelf een corporatieve structuur aan. Zo ontstond in Gent een stedelijk politiek corporatisme, wat 

Boone als een idéologie pre-républicaine omschreef. Hij doelde hiermee op een politieke cultuur “des 
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manifestations de l’éthique des corporations où les notions d’honneur collectif, de vertu […], de soli-

darité et de responsabilité communes”589 – de stad als ‘één grote gilde’ dus. Het streven naar politie-

ke autonomie was hierin heel belangrijk – het ideaal was de Italiaanse stadstaat. In dit opzicht waren 

de ambachten de dragers van het stedelijke particularisme. De Vlaamse political guild beleefde in de 

veertiende eeuw zijn hoogdagen, met Gent als grootste stad van Vlaanderen op kop. De (corporatie-

ve) ‘stadstaat-droom’ werd echter geen realiteit en vanaf ca. 1400 moest het particularisme van de 

Vlaamse stad steeds meer gaan opboksen tegen de staatsvorming van de Bourgondische vorst. 

In dit laatste, politieke gedeelte willen we de guild politics van de wevers bespreken. We willen 

nagaan hoe hun politieke participatie en integratie in de stad gedurende de veertiende eeuw precies 

in elkaar zat. In welke mate waren de wevers als groep of lid in de Gentse politiek vertegenwoor-

digd? En in welke mate gebeurde dat op een ‘democratische’ – hoge participatiegraad van de volle-

dige groep – dan wel ‘oligarchische’ – lage participatiegraad van de groep – manier? We willen dus 

weten op welke manier de Gentse wevers aan politiek deden en wie deze ‘weverspolitici’ precies 

waren.  Dat doen we door eerst, in dit hoofdstuk, de eerder  formele politiek te bekijken, namelijk de 

concrete politiek die binnen een institutioneel kader plaats had, waarin de politieke cultuur officieel 

werd erkend. Het gaat dus vooral om een top down-politiek. Vervolgens, in hoofdstuk 8, gaan we in 

op de ‘informele’ politiek, meer bepaald sociaal-politieke bewegingen, die geen institutionele basis 

hadden en van onderuit werden voortgestuwd, maar wel politieke repercussies hadden of konden 

hebben. 

 

1. Interne politiek: de deken en zijn gezworenen 
 

Naast hun sociaal-economische structuur, ingedeeld in meesters, gezellen en leerlingen, kenden gil-

den een politieke structuur. De centrale figuren waren hierin de deken en zijn gezworenen die het 

bestuur van de corporatie op zich namen. Zij beslisten dan over de corporatieve statuten, het pro-

ductieproces, de arbeidsorganisatie, het materiële patrimonium en dergelijke meer. Zo hield het 

bestuur zich bezig met de praktische regeling van het ambacht, zoals de inschrijvingsvoorwaarden 

van hun leden, het leercontract van de leerling, de rechten en plichten van de meesters, de organisa-

tie van de lakenproductie binnen de stad, het gildemaal, het godshuis, enzovoort. Hiertoe lobbyde 

men bij de stad of de graaf, die corporatieve beslissingen in laatste instantie moesten ratificeren. De 

deken en de gezworenen sanctioneerden ook hun leden wanneer dat nodig was. Vooraleer een von-

nis te vellen, overlegden ze met elkaar, zich baserend op de costumen, en redetwisten ze over een 

toepasselijke straf. Meestal ging het dan om een geldelijke boete of een verbanning. Voorts verte-

genwoordigden ze het ambacht in de stedelijke, publieke ruimte. Zo bepaalden zij meestal het ‘offi-

ciële’ standpunt van de corporatie in bepaalde openbare discussies of conflicten. Het gildebestuur 

besliste bijvoorbeeld om in een opstandig milieu te mobiliseren of net niet te mobiliseren (cf. infra). 

Ook incarneerden ze het ambacht en stonden ze derhalve in de centrale belangstelling tijdens stede-

lijke processies en andere civic events. De ambachtseed of het bestuur van het ambacht regelde met 

andere woorden zowel het interne reilen en zeilen als de bredere politieke organisatie en het publie-

ke imago van een corporatie. Bij de wevers was de deken overigens tegelijk overdeken van het over-

koepelende lid der weverij en had hij dus ook de macht over de afhankelijke textielambachten. 
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Ambachtsgilden hielden doorgaans boeken bij waarin het jaarlijkse bestuur werd opgetekend. 

Voor de wevers van Gent echter is een dergelijk boek niet overgeleverd. Daarom is een systemati-

sche analyse van het corporatieve bestuur van de wevers uitgesloten. Een lijst van de weversdekens 

in de veertiende eeuw is wel te vinden in het Recueil van Espinas en Pirenne.590 Die lijst werd samen-

gesteld door een Gents oud-stadsarchivaris, Victor van der Haeghen, op basis van de stadsrekenin-

gen. De gezworenen daarentegen worden in de bronnen slechts sporadisch genoemd, waardoor we 

zeker voor deze ondergeschikte politici van de corporatie in het donker tasten. 

Deken was men in principe twee jaar, gezworene één jaar. Jaarlijks vond dan ook de verkiezing 

van de eed plaats, behalve in de periode 1348-1358 wanneer tengevolge van de Goede Disendach de 

aanstelling van een intern corporatief bestuur voor de wevers niet was toegelaten. In het reglement 

van 10 oktober 1359, dat we eerder al aanhaalden in verband met de toelatingsvoorwaarden voor de 

leerlingen, wordt ook de werking van deze verkiezing meegedeeld, wat een complexe procedure 

bleek te zijn. Bij de verkiezing speelden de parochiale indeling van de stad en de wijken van de we-

vers een grote rol, waartussen een organische band bestond.591 Als deken werd om de twee jaar 

“eenen goeden man die gheen gheswoerne en es” verkozen door een kiescollege van zes meesters en 

zes knapen.592 Dat college van twaalf werd op zijn beurt aangeduid door de 23 stadswijken van de 

wevers, maar – “alsoot het dien scepenen goet sal dinken” – uiteindelijk formeel benoemd door de 

uittredende schepenen van de stad.593 De verkiezing van de deken gebeurde, zoals gezegd, in princi-

pe om de twee jaar, al kon het ambt door omstandigheden voor sommigen reeds na één jaar beëin-

digd worden. Jan Hondertmaerc bijvoorbeeld was maar één jaar deken, in het jaar 1369. Het kon 

overigens ook voorvallen dat men drie opeenvolgende jaren deken van de wevers was. Zo nam Jan 

van de Velde het dekenambt in 1346, 1347 en 1348 op zich. 

Bij de verkiezing van de gezworenen beruste het initiatief bij de weversdeken. Die duidde vijf 

ambachtsleden aan, één uit elk van de vijf parochies in het centrum van de stad. Vervolgens kozen 

deze vijf, na het afleggen van een eed, op hun beurt samen met de deken zestien personen, vier in 

elk van de parochies van Sint-Jans, Sint-Michiels, Sint-Jacobs en Sint-Pieters.594 Ook zij legden een 

eed af en gingen daarna met de uittredende gezworenen in hun respectieve parochie rond om er per 

wijk vier gezworenen te verkiezen, van wie twee meesters en twee knapen. Voor de Sint-

Niklaasparochie was een eenvoudiger procedure voorzien, omdat er slechts één wijk in gelegen was. 

In deze parochie werd de allereerst aangeduide kiezer automatisch gezworene van de wijk en ver-

koos samen met een meester en een knaap uit het uittredende college van gezworenen zijn drie 

toekomstige collega-gezworenen.595 Indien er bij de verkiezing van de gezworenen onenigheid zou 

optreden, had de deken het laatste woord. 

Het reglement van 1359 vermeld vier gezworenen per wijk. Op een totaal van 23 stadswijken, 

komt het aantal weversgezworenen dus op 92 te liggen. In een lijst van 23 april 1457, die Boone ge-

bruikte voor zijn reconstructie van de weverswijken (cf. supra: hoofdstuk 3) en waarin de namen van 

alle per wijk verkozen gezworenen worden opgesomd, blijken sommige wijken echter slechts twee 

gezworenen te tellen. In de opsomming komen zestien wijken met vier en zeven wijken met twee 
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gezworenen voor, wat een totaal van 78 gezworenen voor de hele stad oplevert.596 Jammer genoeg 

wordt dit verschil in het document nergens gespecificeerd. Boone veronderstelt dat dit op een rudi-

mentaire wijze rekening zou houden met het aantal wevers in de betrokken wijken.597 Die veronder-

stelling lijkt inderdaad aanlokkelijk, maar strookt bijvoorbeeld niet met de wijken die in de Sint-

Michielsparochie waren gelegen. Hoewel volgens de lijst van 1457 slechts twee van de vijf wijken in 

deze parochie vier gezworenen telden, bleek op basis van onze prosopografie het percentage van 

wevers die in de Sint-Michielsparochie woonden (ca. 35%) het grootst te zijn. Volgens mij gaat het 

verband tussen het aantal gezworenen en het aantal wevers per wijk dan ook niet op, of toch zeker 

niet als enige factor. Ik meen dat het verschil in aantal gezworenen van jaar tot jaar kon afwijken. Het 

maximale aantal gezworenen van 92 (indien iedere wijk vier gezworenen kreeg) was mijns inziens 

eerder een soort institutioneel ideaaltype dat in de praktijk wel als leidraad diende, maar waarvan 

toch enigszins afgeweken werd. Misschien was er een verband met de mate van proletarisering in de 

betreffende wijken. Men hield met andere woorden niet zozeer – of niet alleen – rekening met het 

numerieke aantal wevers van de wijk, als wel met hun vermogen en dus macht. Deze hypothese is 

echter moeilijk te funderen, maar zou alleszins inpassen in de oligarchische structuur die het am-

bachtsbestuur consolideerde. 

De aanstelling van de deken en zijn gezworenen verliep dus volgens een ‘verkiezing’. Die ter-

minologie doet onmiddellijk aan een soort ‘democratisch’ proces binnen de corporatie denken, alsof 

alle wevers via de wijken hierin hun zegje hadden. Bovendien was er ook sprake van een (schijnbaar) 

vrij grote medezeggenschap van de knapen of gezellen.598 Zo zagen we dat ze een gelijk aandeel had-

den in de verkiezing van de eed, namelijk in het kiescollege van zes meesters en zes knapen, en dat 

ze zelf als gezworene konden verkozen worden (iedere wijk had vier gezworenen, bestaande uit twee 

meesters en twee knapen). De realiteit was echter helemaal niet zo ‘democratisch’, en wel door de 

aard van de verkiezingsprocedure zelf. Bij die verkiezing hadden de schepenen en vooral de overde-

ken te veel inspraak – die laatste had trouwens ook zijn zegje bij de aanstelling van de in functie van 

de weverij zetelende schepenen.599 En vermits de verkiezing van de deken traditioneel op Pasen 

doorging, en niet op 15 augustus zoals bij de wetsvernieuwing van de stad, hadden zij bovendien 

ruim de tijd om elkaar te consulteren en aldus te overleggen over het potentiële nieuwe ambachts-

bestuur.600 Boone concludeert: “[d]e interne verkiezingen die de gezworenen van de wijken aanduid-

den, waren […] dermate getrapt dat het voor de aan de macht zijnde groep en vooral voor de zete-

lende overdekens niet erg moeilijk moet geweest zijn om eventuele opposanten te weren.”601 De 

wijkorganisaties van de wevers waren volgens hem dan ook eerder controle-instrumenten in handen 

van de machthebbers, dan “hefbomen voor de emancipatie van een geproletariseerde basis.”602 

Wanneer we kijken naar het sociale profiel van de dekens, dan blijkt dat zij steeds uit de meer ge-

goede klassen stammen. In de prosopografie komen negen dekens voor. Op één na – die uit de mid-

denklasse kwam – waren deze wevers allemaal uit de hogere klasse afkomstig.603 Kortom: ook al 
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waren de ambachten sinds 1302 op een rechtvaardiger manier in het politieke leven van de stad 

opgenomen, de oligarchische tendens van de middeleeuwse maatschappij werd eigenlijk al vanuit de 

corporatie zelf in stand gehouden. 

 

2. Vertegenwoordiging in het Gentse stadsbestuur 
 

Het jaar 1302 mocht dan wel een nieuw regime hebben gebracht, een op punt gesteld politiek sys-

teem was dit nieuwe regime nog helemaal niet. De Guldensporenslag betekende een eindpunt in de 

sociaal-politieke geschiedenis van het graafschap Vlaanderen, maar was tegelijk een prelude voor 

wat de veertiende eeuw nog zou brengen. Gedurende deze eeuw bleef de macht van de ambachten 

immers continu gecontesteerd. Nieuwe conflicten tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ regime, tussen 

machthebbers en onderdrukten bleven dan ook niet uit. De ambachten vormden geregeld een nieuw 

gezamenlijk front tegen de autoriteiten, maar stonden nu vaak ook elkaar naar het leven.604 Dit bete-

kende dat de strijd om politieke integratie met vallen en opstaan verder ging. 

In onze prosopografie zijn we per wever nagegaan welke politieke ambten hij in de periode 

1320-1385 heeft opgenomen. Dit zijn met name de ambten van herenkiezer, stedekiezer, deken der 

weverij, schepen van der Keure, schepen van Gedele en ontvanger. Sinds het charter van Senlis605, 

dat in november 1301 door de Franse koning Filips de Schone uitgevaardigd werd, had het Gentse 

stadsbestuur voor de veertiende-eeuwse en Bourgondische periode haar definitieve juridische en 

institutionele vorm aangenomen. Het charter gold zelfs zowat als de “enige geschreven constitutio-

nele basis voor de Gentse politieke ordening”.606 Gent zou voortaan twee schepenbanken met elk 

dertien leden krijgen, die jaarlijks op 15 augustus werden vernieuwd. Bij de verkiezing van de nieuwe 

schepenen werden kort voor 15 augustus door de uittredende schepenen vier kiezers, de zogenaam-

de stedekiezers, aangeduid. Hierbij konden de overdekens vaak ook hun stem laten gelden. Voorts 

benoemde de vorst – de Franse koning of de Vlaamse graaf, naargelang het geopolitieke milieu – vier 

kiezers, de herenkiezers geheten.607 Indien de vorst hierbij in gebreke bleef, dan konden de uittre-

dende Gentse schepenen alle acht kiezers aanduiden.608 Deze kiesheren konden zelf in het daarop-

volgende jaar niet tot schepen verkozen worden en mochten onderling ten hoogste tot de derde 

graad met elkaar verwant zijn. Drie dagen voor 15 augustus moesten ze onder ede en in volstrekte 

afzondering over de aanstelling van de nieuwe schepenbanken delibereren.609 Bij onenigheid dien-

den de kiesheren door stemming een beslissing te nemen. Eens de nieuwe schepenen gekend waren, 

deelden de kiesheren deze personen in twee colleges van dertien in en werd vervolgens door de 

vorst (of zijn vertegenwoordiger) beslist welk dertiental de bank van de Keure en welk de bank van 

Gedele zou gaan uitmaken.610 Bij ontstentenis van de vorst, werd deze laatste beslissing opnieuw 

doorgeschoven naar de acht kiesheren, die dan hun politieke taak hadden volbracht.611 Het ambt van 
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kiesheer was dus essentieel in de uiteindelijke vormgeving van het Gentse bestuur. Opvallend en 

belangrijk voor de verdere politieke geschiedenis van Gent is verder de grote inspraak van de vorst in 

de samenstelling van het Gentse bestuur. De vorstelijke rechten op dit vlak zouden voor het stedelij-

ke particularisme namelijk dikwijls een vervelende doorn in het oog blijken te zijn, zeker wanneer de 

Bourgondische hertog en zijn centraliserende ambities in 1384 ten tonele verschenen.612 

De schepenbanken zelf, die zoals gezegd elk dertien personen telden, hielden zich bezig met 

de effectieve politiek van de stad; het schependom was de kern van het stedelijke politieke bedrijf. 

Ook hier werden maatregelen getroffen om de oligarchisering (in de theorie) tegen te gaan. De 26 

schepenen mochten namelijk geen volle neven of dichtere verwanten van elkaar zijn.613 Daarnaast 

moesten uittredende schepenen van der Keure eerst twee jaar wachten, alvorens zij opnieuw sche-

pen kon worden. Voor de schepenen van Gedele gold een wachttijd van een jaar.614 Het schepen-

ambt ging in op 15 augustus en liep op 14 augustus het daaropvolgende jaar af.615 Bij regimewissels 

konden de banken evenwel vervroegd vervangen worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het schepen-

jaar 1348, wanneer na de Goede Disendach een nieuw schepencollege werd aangesteld en dat jaar 

dus uitzonderlijk twee wetsvernieuwingen telde. Ook het jaar 1379 telde met de aanvang van de 

Gentse Opstand twee ‘schepenjaren’. De bevoegdheden van de schepenbanken uitten zich op be-

stuurlijke, rechterlijke en wetgevende aard. Op bestuurlijk en wetgevend vlak ontfermden de sche-

penen zich dan onder meer over het uitvaardigen van normatieve teksten van hogerhand, zoals vor-

stelijke ordonnanties, akten en reglementen, maar ook van eigen stedelijke voorschriften, reglemen-

ten en verordeningen, en over het toezicht op de naleving ervan.616 Verder voerden ze het financiële 

beleid, namelijk het vinden van inkomsten en het verrichten van uitgaven, waaruit de stadsrekenin-

gen ontsproten.617 Op gerechtelijk vlak bezaten de schepenbanken in principe de volledige rechts-

macht, van de hoge over de middelbare tot de lage justitie. Ook waren ze actief in de vrijwillige 

rechtspraak. In die hoedanigheid hielden de schepenen zich bezig met burgerlijke geschillen en straf-

zaken binnen het rechtsgebied van hun stad.618 In Gent had iedere schepenbank zijn eigen bevoegd-

heden. De bank van der Keure was de belangrijkste en usurpeerde de feitelijke politieke macht. Haar 

bevoegdheid was vrijwel ongelimiteerd. De belangrijkste bevoegdheid van de bank van Gedele was 

het zich inlaten met erfenis- en voogdijkwesties.619 Wie in Gent de macht wou grijpen, moest zich dus 

richten op de schepenbank van der Keure. 

De functie van ontvanger was van groot belang voor de stadsfinanciën. Een ontvanger hield 

zich namelijk bezig met de inning van de tot zijn bevoegdheid behorende stedelijke belastingen. Ie-

der jaar vijf ontvangers aangeduid: drie “ontfanghers van den zoeneghelde” en twee “ontfanghers 

van der renten”.620 De eersten inden de inkomsten uit de indirecte belastingen (ook wel assizen, 

zoengeld of ongeld genoemd), de laatsten haalden de inkomsten uit het stedelijke domein op. 
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De deken ten slotte hebben we hierboven al besproken, als de interne politieke leider van de 

wevers, maar zullen we ook onder deze paragraaf betrekken, omdat voor deze figuur eveneens een 

belangrijke rol als overdeken in het politieke bedrijf van de stad was weggelegd. De overdeken had 

namelijk eveneens inspraak in de aanduiding van de kandidaat-schepenen voor het lid der weverij, 

uit wie de acht kiesheren dan moesten kiezen.621 

Het charter van Senlis had dan wel de institutionele basis van de Gentse politiek gelegd, de in-

houdelijke invulling ervan stond voor ca. 1360 lang niet vast. Wie of welke bevolkingsgroepen (de 

zogenaamde leden) de effectieve politieke mandaten opnamen, was dan ook geregeld voorwerp van 

al dan niet bloedige discussie. De politieke integratie van de ambachten of van bepaalde ambachten 

kon op die manier snel – positief of negatief – veranderen. Op Grafiek 5 hebben we het aantal poli-

tieke functies die de wevers uit de prosopografie gezamenlijk opnamen, afgezet tegen het jaar waar-

in deze ambten werden uitgeoefend. Daarnaast hebben we de schepenambten van de andere man-

daten gescheiden. Het schependom was immers de belangrijkste vorm van politieke integratie en 

laat bovendien toe op een gemakkelijke en systematische manier het gewicht van de wevers in het 

politieke bestuur (op een jaarlijks totaal van 26 schepenen) te berekenen. Een lijst van het absolute 

en relatieve aantal schepenambten die de wevers tussen 1320 en 1385 per jaar hebben opgenomen, 

is in de bijlagen te vinden.622 De cijfers die er gegeven worden, zijn minimale cijfers, daar ze enkel 

betrekking hebben op de prosopografische populatie en dus geenszins alle voor de weverij actieve 

schepenen van Gent overschouwen. 

Het grillige verloop van Grafiek 5 illustreert mooi hoe de politieke integratie van de wevers in 

de veertiende eeuw allesbehalve een constante was. Samen met de lijst van weversschepenen past 

ze trouwens perfect binnen de bredere politieke geschiedenis van Gent.623 De grafiek begint flauw en 

getuigt van een geringe politieke integratie van de wevers. In de loop van de jaren 1310 waren de 

spanningen tussen de ambachten en het patriciaat namelijk opnieuw opgelaaid.624 De allianties, die 

in 1302 nog golden, waren ondertussen omgedraaid. De nieuwe graaf, Robrecht van Bethune, die 

zich in het wederom luwende Frans-Vlaamse conflict geen door interne spanningen verzwakte posi-

tie kon veroorloven, koos de kant van de poorters.625 Een opstandige massa van wevers en volders 

werd op 4 augustus 1311 op zijn bevel neergeslagen.626 In 1312 installeerde graaf Robrecht een door 

poorters gedomineerd regime, dat in 1319 uitgroeide tot het eerste bewind der Gentse hoofdman-

nen.627 Daarmee werd het regime van voor 1302 in feite heringevoerd. De hoofdmannen viseerden in 

het bijzonder de wevers, die vanaf 1326 een weversgeld (tot 1333) en een weversleerknapengeld 

(tot 1335-36) moesten betalen.628 Het oligarchische hoofdmannenbewind hield formeel in 1329 op te 

bestaan, maar leefde informeel verder tot in het jaar 1337.629 Op de grafiek valt die onderdrukking 

duidelijk af te lezen. Tijdens dit hoofdmannenbewind was de integratie van de wevers in het regime 

heel beperkt: van 1320 tot 1337 komt het aantal mandaten niet boven de vijf te liggen. In deze peri-

ode ligt het gemiddelde van het aantal schepenambten op 8% of ongeveer 2 op 26. 
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Vanaf de jaren 1337-1338 begint de integratie van de wevers toe te nemen. Het aantal manda-

ten ligt constant boven de vijf en overschrijdt vanaf ca. 1343 zelfs de grens van tien. Het globale per-

centage schepenambten ligt nu op 24% (ongeveer 6 ambten op 26). Dit valt natuurlijk samen met het 

Artevelderegime van 1338-1345. Jacob van Artevelde was in de context van de Honderdjarige Oorlog 

opgekomen, die door het Engelse embargo nefast was voor de Gentse economie. Van Artevelde koos 

de kant van Engeland en rukte zich daarmee los van de graaf. Hiermee was een ‘revolutionair’ be-

wind ingevoerd. Jacob van Artevelde wou de sociale spanningen en tegenstellingen tussen de ver-

schillende Gentse bevolkingsgroepen elimineren.630 Een evenredige integratie van de vier leden (we-

vers, volders, kleine neringen en poorters) moest hierin voorzien.  Zo zaten naast handelaars twee 

ambachtslieden (een wever631 en een volder) bij de vijf hoofdmannen die onder Van Arteveldes be-

wind waren aangesteld. Samen met de drie dekens van de wevers, volders en kleine neringen, die 

ook een belangrijke politieke rol kregen toebedeeld, waren de ambachten in dit regime van acht zelfs 

in de meerderheid.632 

Na 1345 stijgt het aantal door de wevers waargenomen mandaten verder. Het aantal ligt stee-

vast boven de tien en ligt vanaf 1347 boven de vijftien. Het gemiddelde percentage weversschepe-

nen bedraagt 39%. Het absolute hoogtepunt valt in 1348. In dat jaar namen de wevers (enkel uit 

onze prosopografie) maar liefst 22 politieke ambten op. Op 17 juli 1345 hadden de wevers Jacob van 

Artevelde vermoord en zich in de komende periode (van 1345 tot 1349) op een dictatoriale wijze de 

Gentse politiek volledig toegeëigend.633 De climax werd abrupt afgebroken op 13 januari 1349, die de 

geschiedenis als de Goede Disendach inging. Bij dit gewelddadig treffen tussen wevers en volders 

dolven de eersten het onderspit. De brutale monopolisering van overheidsambten tijdens hun dicta-

tuur moesten de wevers in de volgende jaren dan ook bekopen. Al even brutaal werden de wevers 

opnieuw sociaal en politiek onderdrukt: ze kregen wederom een discriminerende belasting opgelegd, 

ze werden het recht op een deken ontzegd, en ze konden zich nog nauwelijks sociaal manifeste-

ren.634 Zo werd een verbod ingevoerd die de wevers ervan belette zich met meer dan drie personen 

in de Gentse straten te begeven.635 Tussen 1349 en 1359 schommelde het aantal politieke mandaten 

van de wevers tussen nul en twee. Enkel in de jaren 1355 en 1357 werden vier ambten opgenomen. 

Het gemiddelde schepenambten ligt op 6%. 

In 1359-1361 kwamen de wevers opnieuw in opstand. Na een zoveelste treffen tussen wevers 

en volders, waren het nu de laatsten die een nederlaag opliepen. Vanaf ca. 1360 stabiliseerden de 

Gentse politieke machtsverhoudingen min of meer. Het gemiddelde aantal schepenfuncties komt nu 

definitief rond de 24% te liggen. Ook op de grafiek lijkt de politieke vertegenwoordiging van de we-

vers zich enigszins te stabiliseren, met ups en downs weliswaar. Het aantal mandaten schommelt 

globaal gezien tussen de vijf en de tien. Enkel in 1374 en 1383-84 zijn er twee inklinkingen merkbaar. 

Die eerste was wellicht te wijten aan een nieuw conflict tussen de wevers en volders in 1373, die 

tweede aan de sociaal-politieke troebelen van de Gentse Opstand van 1379-1385, die in 1382 een 

hoogtepunt had bereikt met de Slag bij Westrozebeke, waarin de Gentse leider Filips van Artevelde 

(zoon van) sneuvelde. Met het nieuwe regime van de drie leden, dat het einde van de middeleeuwen 
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haalde, ontstond een modus vivendi tussen wevers, poorters en kleine neringen. De schepenbanken 

werden geleidelijk aan geüniformiseerd. In principe hadden de wevers jaarlijks recht op vijf schepen-

functies in elke bank (dus 10 op 26).636 Hetzelfde gold voor de kleine neringen. De poorters hadden 

recht op drie zetels per bank. Voor de volders, één van de belangrijkste en talrijkste textielarbeiders, 

betekende hun nederlaag een blijvende uitsluiting uit het politieke bedrijf van de stad.637 

Grosso modo kunnen, kortom, vijf periodes onderscheiden worden in de politieke integratie 

van de wevers tijdens de veertiende eeuw: (1) het hoofdmannenbewind van 1319-1337 (lage partici-

patie), (2) het Artevelderegime van 1338-1345 (evenredige participatie), (3) de weversdictatuur van 

1345-1349 (dictatoriale participatie), (4) het regime van volders, poorters en kleine neringen in 1349-

1359 (geen participatie) en (5) het regime der drie leden van 1360 af (evenredige participatie, exclu-

sief volders). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
636

 BOONE, Gent en de Bourgondische Hertogen, p. 38. Zie ook onder meer: Victor FRIS, Les Origines de la Réfor-
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Grafiek 5. Aantal politieke mandaten per jaar (1320-1385) 

1 = Hoofdmannenbewind 1319-1337 (lage participatie) 
2 = Artevelderegime 1338-1348 (evenredige participatie) 
3 = Weversdictatuur 1345-1349 (dictatoriale participatie) 
4 = Regime van volders, poorters en kleine neringen 1349-1359 (geen participatie) 
5 = Regime der drie leden 1360-1385 (evenredige participatie, exclusief volders) 
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Tot hiertoe hebben we de politieke integratie en participatie van de wevers in de veertiende eeuw in 

haar geheel besproken. We zijn nagegaan hoe de groep der wevers als corporatie of als lid in het 

Gentse regime werd opgenomen. Deze benadering miskent echter de integratie van de individuele 

modale wever. We moeten ons dan ook afvragen in welke mate de gewone wever aan politiek kon 

doen, in welke mate met andere woorden het nieuwe regime na de Guldensporenslag een ‘democra-

tische’ dan ‘oligarchische’ invulling had. Het volstaat hier terug te verwijzen naar hoofdstuk 5. Daar 

hebben we besproken hoe voor de lagere klasse van de wevers enige participatie in het bestuur zo 

goed als uitgesloten was (zie tabel 5). De macht waarover de middenklasse beschikte, werd nog 

enigszins genivelleerd. Maar bij de hogere klasse staken duidelijke oligarchische tendensen de kop 

op. 

Ook de structuur van het stedelijke regime was helemaal niet democratisch opgebouwd. De 

terminologie van de ‘verkiezingsprocedure’ is dan ook misleidend. Het karakter van de procedure 

was zoals bij de corporatie namelijk van die aard dat het voor de machthebbers niet erg moeilijk was 

bepaalde politici te integreren of juist te weren. Omdat de uittredende schepenen en de overdekens 

een belangrijke stem hadden in de aanstelling van de kiesheren en dus van de nieuwe schepenen, 

kon het stadsbestuur continu zijn voorkeur bij de wetsvernieuwing laten gelden. Op die manier kon 

de continuïteit in de schepenbank worden verzekerd. Dat verklaart hoe sommige politici (à la Willem 

van Huse, Robbrecht van Eecke, Jan van der Hoyen of Heinric Goethals bij de wevers) steeds opnieuw 

‘verkozen’ konden worden en hoe de oligarchie in stand werd gehouden. Zoals gezegd in het vorige 

hoofdstuk hadden middeleeuwse politici een groot sociaal kapitaal, dat makkelijk kon worden omge-

zet in (meer) politiek kapitaal. 

Dat de oligarchie van machtige en vermogende lieden niet was verdwenen, bewijst tot slot het 

beleid zelf. Het eigenlijke gevoerde beleid veranderde maar weinig. Zo wees het onderzoek van het 

fiscaal regime door Boone op het blijvende primaat van de indirecte en dus asociale belastingen: 

“[p]aradoxaal genoeg vertaalde de participatie aan de politieke macht door de ambachten zich […] 

niet in een vervanging van het ene fiscale regime door het andere. De te verwachten verschuiving 

van indirecte taxatie naar directe heffingen op het vermogen bleef uit.”638 De Guldensporenslag was 

dan ook geen democratische revolutie: [t]he revolution of 1302 thus merely broadened political par-

ticipation among the wealthy”, aldus David Nicholas.639 Ik sluit mij op basis van de bevindingen uit de 

vorige hoofdstukken op dit vlak bij deze auteur aan. 1302 had verandering gebracht, maar veel van 

het oude bleef overeind en veel van het nieuwe bleef zweren bij oude strategieën. Niettemin mis-

kent Nicholas dat deze nieuwe elite van ambachten wel de belangen van een grote achterban verte-

genwoordigde en behartigde, een terechte nuance die Dumolyn in zijn recente artikel over “Guild 

politics and political guilds” geeft.640 De Guldensporenslag heeft voor vele ambachtslieden geen uit-

sluitsel gegeven – de socio-politieke strijd duurde voort –, maar had het monopolie van het patriciaat 

wel doorbroken en de weg voor de ambachten – zij het nog met putten en bulten – geëffend.  
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HOOFDSTUK 8 

Socio-politieke bewegingen: opstanden 
 

« Ic ben die onnosel suver maght, 

Die dore tghelove dese veede draecht 

Ende doer der werelt commun algader. »
641

 

(Boudin van der Lore, eind veertiende eeuw) 

 

Vlaanderen kent een lange rebelse traditie. Die traditie was in 1127 aangevat, wanneer de Vlaamse 

graaf Karel de Goede door de Brugse Erembalden werd vermoord.642 De veertiende eeuw hield de 

traditie van opstandigheid zeker in ere. Ze was begonnen met de Guldensporenslag, die het opstan-

dig bewustzijn van de Vlamingen pas echt deed groeien. De Slag bij Kortrijk had namelijk een enorme 

voorbeeldfunctie. Het was de eerste keer dat een ridderleger verslagen werd door een stel am-

bachtslui en boeren.643 Dergelijke gebeurtenissen, maar ook personen zoals Pieter de Coninck, wer-

den reeds door tijdgenoten gemythologiseerd. Die gecultiveerde, Freudiaanse historische waarheid 

speelde een grote symbolische rol in het collectieve geheugen van de massa; ze zette haar acties 

kracht bij. Dat deed ten andere het historisch bewustzijn van de burgers groeien.644 Voor de Gente-

naren waren de voorbeelden uiteraard Jan Borluut, die in 1302 de Gentenaren had geleid, Jacob van 

Artevelde of de opstandelingen van 1379-1385 en hun metafoor van de Gentse maagd. Behoed door 

Boudin van der Lore’s Maghet werd het Gentse volk gesterkt in hun socio-politieke bewegingen, zo-

als stakingen, wapeninghen645 en opstanden. Dergelijke bewegingen waren essentieel in de middel-

eeuwse corporatieve politiek. Niet alle politiek kon namelijk in het stadshuis plaatsvinden. Om zijn 

eisen door te drukken, moest het volk soms op straat samenkomen. 

Charles Tilly definieert sociale bewegingen als rationele, doelbewuste en georganiseerde col-

lectieve acties.646 Het gaat meer bepaald om een collectief van mensen die samen ageren en een 

gedeeld doel hebben, gericht op het veranderen van de maatschappij.647 Het collectief is echter rela-

tief diffuus en heeft een relatief laag niveau van formele organisatie.648 Ook de actie kent een grote 

spontaniteit en neemt meestal een niet-geïnstitutionaliseerde en onconventionele vorm aan.649 Soci-

ale bewegingen lieten zich dus meer dan alleen op het sociale vlak gelden. Ze willen actief ingrijpen 

in de samenleving en meer bepaald in de machtsverhoudingen van de samenleving. Tilly heeft in dit 

opzicht een polity model ontwikkeld, waarmee hij sociale bewegingen heeft proberen te verweten-

schappelijken en zelfs te kwantificeren. Volgens dit model bestaat een maatschappij of population 
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altijd uit groepen die deelnemen aan het bestuur (de members) aan de ene kant en uit groepen die 

van het bestuur worden uitgesloten (de challengers) aan de andere kant.650 Collectieve actie treedt 

dan op wanneer de bestaande machtsverhoudingen in het gedrang komen te liggen, wanneer met 

andere woorden de challengers de macht proberen te verwerven of wanneer de machthebbers (een 

deel van) hun macht worden ontnomen.651 

Hoewel sociale bewegingen geen zuiver politiek fenomeen zijn, worden ze wel gestuurd door 

vaak heel politiek gerichte motieven: “[…] the fact that the mob is a pre-political phenomenon does 

not mean that it had no implicit or explicit ideas about politics”, aldus Eric Hobsbawm.652 In de mid-

deleeuwen was de ambachtsgilde een belangrijk mobiliseringsvehikel om dergelijke sociaal-politieke 

bewegingen aan te wakkeren. De veertiende-eeuwse ambachtsgilden waren volgens Dumolyn zelfs 

bijna “the only institutions for popular mobilisation.”653 Collectieve acties vormden in die zin een heel 

belangrijk onderdeel van de guild politics van de ambachten. Middeleeuwse opstanden waren erop 

gericht sociaal-economische en politieke veranderingen teweeg te brengen. Maar opstanden waren 

geen revoluties. Middeleeuwse opstandelingen hadden vaak heel concrete motieven. Ze wilden de 

macht grijpen, maar geen fundamentele sociale, politieke of economische systemen omverwer-

pen.654 De middeleeuwse maatschappij bleef daarom een ‘middeleeuwse’ maatschappij, ook wan-

neer nieuwe elites aan de macht kwamen. Het beleid bleef, zoals gezegd, in essentie hetzelfde. 

In dit laatste hoofdstuk gaan we dieper in op hoe de wevers via opstanden het politieke milieu 

in de veertiende eeuw op een informele of niet-geïnstitutionaliseerde manier vormgaven. Opstanden 

waren natuurlijk niet de enige vorm van sociale bewegingen. Bij gebrek aan tijd en plaats echter wil-

len we deze specifieke en wellicht meest daadkrachtige vorm van collectieve actie als casus gebrui-

ken om het informele aspect van de gildepolitiek van de wevers te illustreren. Het is dus niet onze 

bedoeling de sociale bewegingsruimte van de wevers (of andere ambachten) hiertoe te reduceren. 

Ambachten hadden namelijk verschillende, ook minder gewelddadige, sociaal-politieke strategieën 

ter beschikking. Zo gingen werklieden in de eerste plaats meestal over tot stakingen, protestbewe-

gingen of wapeninghen om hun eisen af te dwingen. Een opstand was dan ook veelal hun laatste, 

maar ultieme wapen. 

Zoals gezegd, namen sommige opstanden of opstandige figuren reeds onder de tijdgenoten 

mythische proporties aan. Die historische mythen leefden nog lang verder, ook in de ‘verweten-

schappelijkte’ historiografie van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. De Vlaamse 

opstand van de middeleeuwen werd dan veelal in een patriottisch jasje gestoken. Zo werd (en wordt) 

de Guldensporenslag als een vroege expressie van het zich ontluikende ‘Vlaams-nationalistische’ 

gevoel tegen de Franstalige onderdrukker gezien. Denk bijvoorbeeld aan het werk van Henri Consci-

ence die als flamingant én belgicist de Vlaamse cultuur op de kaart wilde zetten voor de Belgische 

zaak. Ook nu wordt de Guldensporenslag, het feest van de Vlaming, in bepaalde rechts-populistische 

milieus soms nog – ten onrechte – als een vroege Vlaams-nationalistische revolutie bejubeld. Zulke 

mythes moesten reeds voor ca. 1950 opboksen tegen het positivisme van bijvoorbeeld Henri Pirenne 

aan de Gentse Historische School. Maar het was vooral pas vanaf de jaren zestig en zeventig dat de 

geschiedwetenschap van dergelijke mythes ontdaan werd. Onder invloed van de Annales-school 
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kregen historici meer en meer aandacht voor de theorieën en methodes uit andere sociaalweten-

schappelijke disciplines zoals de sociologie en de antropologie. Die toenemende interdisciplinariteit 

vond ook zijn weg naar de sociale geschiedenis van collectieve acties. De geschiedenis van de Vlaam-

se opstand werd ‘onttoverd’. Sedert de jaren negentig zijn ook heel wat diepgaande, prosopografi-

sche studies van de middeleeuwse opstanden verschenen. Toonaangevende werken kwamen hierin 

van Jan Dumolyn (over de Brugse Opstand van 1436-1438)655 en Jelle Haemers (over de Gentse Op-

stand van 1449-1453)656 voor de vijftiende eeuw. Ook voor de veertiende eeuw is heel wat literatuur 

ter beschikking,657 al is de prosopografische analyse voor deze periode minder doorgedrongen. Op 

basis van onze prosopografie, waarvan de lijsten van 1348 en 1362 uit een opstandig milieu stam-

men, proberen we deze lacune enigszins op te vullen. We willen vooral nagaan in welke mate de 

groep der wevers tijdens opstanden werd geïntegreerd en of er eventueel sprake was van een mid-

deleeuwse klassenstrijd dan wel van een verticale gildesolidariteit. 

 

1. De Gentse wevers in de opstandige veertiende eeuw 
 

De wevers van de laatmiddeleeuwse stad waren samen met andere textielarbeiders, zoals de vol-

ders, wellicht de rebellen van hun tijd. Doorheen de veertiende eeuw revolteerden de Gentse wevers 

of waren zij bij opstandige conflicten betrokken onder meer in de jaren 1301-1302, 1311, 1325, 1328, 

1332, 1337, 1345, 1349, 1353, 1359-1360, 1373 en 1379-1385.658 In opstandige scenario’s konden de 

wevers alleen of in alliantie met andere groepen optreden. In de conflictenreeks van 1301-1302, die 

culmineerde in de Guldensporenslag, waren de tegen elkaar strijden partijen enerzijds het kamp van 

het patriciaat – in Gent, de XXXIX – en de volkklasse der ambachten, die gesteund werd door de 

graaf. Die alliantie van de ambachten verspreide zich zelfs als een inter-stedelijk samenwerkingsver-

band over verschillende Vlaamse en Brabantse steden. Ook de Gentse wevers speelden mee. Zij 

werden aangevoerd door Jan Borluut, een patriciër die de kant van de ambachten had gekozen. Na 

1302 werd het stadsbestuur gedomineerd door een collectief van ambachten. Al snel, echter, infil-

treerden de patriciërs/poorters de politiek opnieuw. Tegen die verrijzenis van de poorters kwamen 

op 4 augustus 1311 de ambachten (waarschijnlijk wevers en volders) opnieuw gewapend samen.659 

De revolte (de Quade Woensdach) werd neergeslagen door graaf Robrecht van Bethune, die dit keer 

de kant van de poorters had gekozen. De opstand van 1311 was aldus een soort nieuwe Guldenspo-

renslag, namelijk een conflict tussen ambachten en patriciaat, dat deze keer echter in het voordeel 

van die laatste partij werd beslecht. 

In 1325 en 1328 waren er weversoproeren die gericht waren tegen het door de poorterij ge-

domineerde hoofdmannenbewind. Dit bewind viseerde de wevers in het bijzonder. Tijdens deze pe-

riode werden de wevers sterk onderdrukt. Zoals gezien, lag hun politieke participatie heel laag (8% 

van de schepenambten). De wevers waren opnieuw challengers geworden die de macht van de 

members in 1325 trachtten te heroveren. De weversopstand van 1325 mislukte echter, waardoor de 

repressie nog verstrengde. Vanaf 1326 werd het weversgeld ingevoerd, waarbij wekelijks een belas-
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ting van één inghelsche op elke wever werd geheven.660 Van 1327 tot 1336 kwam daar nog het we-

versleerknapengeld van 20 schellingen parisis bij, dat iedere leerling eenmalig bij de aanvang van zijn 

leercontract diende te betalen.661 In 1328, 1332 en 1337 waren er gelijkaardige weversoproeren die 

tegen dit ondrukkende regime waren gericht. Ook in 1323-1328 sloten de Gentse wevers zich aan bij 

de ‘boerenopstand’662 van Kust-Vlaanderen. 

Ook in 1345, 1353 en 1359-1360 kwamen de wevers op straat. Daar waar de wevers in 1325, 

1328, 1332 en 1337 zich voornamelijk nog richtten tot de poorterij en hun hoofdmannen – een ‘klas-

senstrijd’ tussen de volksklasse en de elitaire klasse –, revolteerden ze nu tegen alle andere bevol-

kingsgroepen van Gent, dus ook de corporatieve leden van de volders en de kleine neringen. Sedert 

1301-1302 en 1311, waarin een verenigd volksfront van alle ambachten het tegen het patriciaat had 

opgenomen, liep het snijvlak van de sociale strijd in Vlaanderen inderdaad niet alleen meer tussen 

plebei en majores, tussen de werklieden en de burgerij van handelaars, grondbezitters en onderne-

mers. Of zoals Dumolyn het stelde: “The simple dichotomy of artisans and merchants was crossed by 

vertical solidarities, such as client-patron relationships, factional cleavages and lineages, by the social 

contradictions within the craft guilds themselves and by economic conflicts between different guilds, 

such as the conflicts between weavers and fullers […]. The craft guilds clearly did not always act in 

political unity.”663 Er ontstond een nieuw antagonisme, waarbij ook de ambachten geregeld elkaars 

politieke legitimiteit gingen contesteren. 

Het corporatieve conflict bij uistek was dat tussen de textielambachten van de wevers en de 

volders. De volders waren van het weversambacht loonafhankelijk. Zij werden door de wevers uitbe-

taald. De conflicten tussen wevers en volders waren dan ook vooral loonconflicten, waarbij de vol-

ders een beter loon eisten. Op 2 mei 1345 kwam het tot zo’n loonconflict: de zogenaamde Quade 

Maendach. De volders werden neergeslagen en verloren vervolgens hun deken.664 Na het wevers-

complot tegen Jacob van Artevelde wisten de wevers aansluitend een dictatoriaal bewind in te voe-

ren, waarbij ze zoveel mogelijk ambten probeerden te monopoliseren. De challengers waren mem-

bers geworden. Door hun gulzige en brutale coup joegen de wevers alle andere Gentse bevolkings-

groepen in het harnas. Hun overwinning van 1345 leidde eigenlijk een nieuw, nog latent, conflict in, 

dat vroeg of laat zou uitbarsten. Die uitbarsting kwam er op 13 januari 1349 met de Goede Disen-

dach.665 De wevers werden verslagen door een menigte van vooral volders, die zich gesteund zag 

door de graaf Lodewijk van Male. Deze jonge en sterke graaf was in 1348 begonnen met de herove-

ring van zijn graafschap. Vooral de ‘radicale’ wevers zag hij daarin als een bedreiging.666 

De rollen waren na 1349 weer omgedraaid. De volders hadden zich samen met de poorterij en 

de kleine neringen terug in het bewind genesteld; de sociaal-politieke repressie van de wevers werd 

opnieuw ingevoerd. Het wevers- en weversleerknapengeld werd heringesteld. De wevers mochten 

geen deken meer kiezen en werden onder controle van twee beleeders gesteld. Ook tijdens de 

Vlaams-Brabantse oorlog van 1356 mochten ze geen soldaten leveren, maar ze werden wel verplicht 
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financiële hulp te leveren aan de graaf.667 In 1353 kwamen de wevers twee keer in opstand tegen de 

onderdrukking. Hun optreden bleef toen onsuccesvol. In 1359-1360 waren er nieuwe weversoproe-

ren. De aanleiding hiervan was een opstand in Parijs in het jaar 1358. Deze opstand werd aangevoerd 

door Etienne Marcel, die een oproep deed aan de Gentse wevers om ook in hun stad op straat te 

komen.668 Dat gebeurde in 1359, wanneer niet alleen in Gent, maar over heel Vlaanderen een golf 

van weversoproeren uitbrak. Op 12 juli versloegen de wevers te Gent de volders. De wevers werden 

hierin gesteund door de Vlaamse graaf. Die laatste vreesde namelijk dat de oproep van de Parijze-

naar Etienne Marcel die ook de Brugse en Ieperse wevers ophitste, een groot collectief van alle 

Vlaamse wevers zou veroorzaken: “[o]m het spookbeeld van een interstedelijk beleid niet werkelijk 

te laten worden, koos de graaf onverbloemd partij voor de wevers.”669 Netwerken en sociaal kapitaal 

speelden bij opstanden dus ook een grote rol. Reeds in 1359 werden de Gentse wevers opnieuw in 

het stadsbestuur opgenomen samen met de andere bevolkingsgroepen, inclusief volders. Op 10 ok-

tober 1359 bekrachtigde de Vlaamse graaf de statuten van het weversambacht en het weversgeld 

werd zelfs terugbetaald.670 Op 1 februari 1360 brak een nieuw treffen tussen wevers en volders uit. 

De volders verloren en betaalden hun nederlaag dit keer met de volledige en definitieve exclusie uit 

het bestuur. 

De decennia na 1360 heerste tot het einde van de veertiende eeuw behoorlijke eendracht on-

der de Gentse inwoners. Het regime der drie leden werkte als een conflictbeheersingsysteem, zoals 

Marc Boone aantoonde.671 Enkel in 1373 kwamen de volders op straat en in 1379 stonden de wevers 

en de volders opnieuw tegenover elkaar.672 Die confrontatie had echter weinig gevolgen: de volders 

bleven van medebestuur uitgesloten. Op het einde van de veertiende eeuw brak er een laatste grote 

opstand uit. De Gentse Opstand van 1379-1385 ‘besmette’ het hele graafschap.673 Na de Guldenspo-

renslag en de Opstand van Kust-Vlaanderen (1323-1328) was dit de derde grote opstand van de veer-

tiende eeuw. In tegenstelling tot de volders, die door het toenemende belang van de ‘nieuwe’ of 

‘lichte draperie’ minder belangrijk werden in het productieproces van het laken,674 bleven de wevers 

een heel politiek bewuste groep, “ready to answer attacks on their rights”.675 Hoewel de Vlaamse 

graaf in eerdere opstanden al betrokken was als derde partij en alliantiepartner bij binnenstedelijke 

conflicten, was de opstand van 1379-1385 het eerste grote conflict waarin de vorst een echte hoofd-

rolspeler werd.676 De Gentse Opstand was namelijk een strijd tussen de graaf en de Vlaamse steden 

om de macht over het graafschap. Aan de ene kant wou de graaf en vanaf 1384 de Bourgondische 

hertog de macht van de Vlaamse steden terugschroeven en zijn centralisatiepolitiek doordrukken. 
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Aan de andere kant stonden de steden, die aangevoerd door een nieuwe Artevelde (Filips, een zoon 

van Jacob van Artevelde) hun ‘stadstaat-droom’ bleven najagen en hun autonomie wilden bewaren. 

De vorstelijke staatsvorming zou vanaf nu geleidelijk aan gaan overwinnen. De Gentse Opstand be-

eindigde de “era van de ‘stadstaat’”.677 

De veertiende eeuw heeft dus tal van grote en kleine opstanden gekend. Op een of andere 

manier waren de wevers hier altijd wel van dicht of van ver bij betrokken. Vaak speelden ze de 

hoofdrol en dreven ze de opstand aan, strijdend voor hun sociale en politieke rechten. Anderzijds 

waren ze ook in andere opstanden betrokken, als onderdeel van een corporatief volksfront of als 

tegenstander in de vele loonconflicten met de volders. De associatie tussen de veertiende-eeuwse 

opstanden in Vlaanderen en de politiek is duidelijk: opstandelingen streden om medebestuur, om 

gelijke rechten, om rechtvaardigheid. Zelfs de conflicten tussen wevers en volders, in essentie loon-

conflicten en dus economisch geïnspireerd, hadden vaak een politieke inslag, want politieke macht 

impliceerde eveneens economische macht. Het economische raakte vaak aan het politieke en omge-

keerd. Zo had de toenemende proletarisering en verpaupering van de textielarbeiders door het op-

komende kapitalisme zeker ook een aandeel in het uitbreken van talrijke opstanden. Of economische 

crises, hongersnoden en pestuitbraken konden hiertoe aanleiding geven. Volgens Mollat du Jourdin 

en Wolff was de golf van sociale onrust in veertiende-eeuws Vlaanderen en Europa zelfs volledig te 

verklaren door de economische onderbouw.678 De economische conjunctuur mag echter niet te sterk 

benadrukt worden, want zo worden lokale verschillen al snel over het hoofd gezien. Bovendien vol-

doet ze niet helemaal als verklaring: “[…] natuurlijk kan een slechte conjunctuur meespelen in het tot 

stand komen van een opstand, maar als dit voldoende was, zouden de late middeleeuwen natuurlijk 

één grote opstand geweest zijn”, zoals Dumolyn opmerkte.679 Raf Verbruggen verklaart opstandige 

golven via mechanismen van beïnvloeding en nabootsing.680 Oproer in de ene stand kon met andere 

woorden oproer in de andere stad aanwakkeren. De functie van het voorbeeld was voor Verbruggen 

heel belangrijk. 

Het polity model van Tilly lijkt te kloppen. Opstanden en andere collectieve acties werden aan-

gewend om de machtsverhoudingen te veranderen. Wevers, die vaak onderdrukt werden, waren als 

dusdanig de challengers van hun tijd. Het model van Tilly verklaart waarom de wevers zich schijnbaar 

een heuse opstandige cultuur hadden geïnternaliseerd. De vele sociaal-politieke experimenten van 

na de Guldensporenslag hielden een aanhoudend labiel regime in stand en genereerden zo ook 

steeds nieuwe opstanden. Vanaf ca. 1360 werden de wevers definitief een member van de macht. De 

wevers hadden hun uiteindelijke overwinning te danken aan hun essentiële rol in de lakennijverheid. 

Hoewel de lakennijverheid meer en meer werd aangevuld door andere economische sectoren van 

belang, bleef die niettemin de basis van de stedelijke welvaart. De wevers waren daarom het belang-

rijkste ambacht voor de stedelijke economie. Dat werd pijnlijk duidelijk wanneer in 1349-1359 de 

wevers via stakingen, oproeren, opstanden of vrijwillige emigratie naar Engeland geregeld het werk 

neerlegden.681 De contacten met Etienne Marcel en met de Brugse en Ieperse wevers betekenden tot 

slot de ultieme doorslag, die nu ook de graaf overtuigde om de wevers in het stedelijke regime toe te 
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laten.682 Wanneer met het regime der drie leden, dat conflictbeheersend werkte, de machtsverhou-

dingen stabiliseerden, bleef sociale onrust grotendeels uit. De Gentse Opstand van 1379-1385 kwam 

er dan ook wanneer de graaf de bestaande machtsverhoudingen tussen stad en staat in vraag ging 

stellen. 

 

2. De organisatie en het sociale profiel van de opstandelingen: verticale gil-

desolidariteit of klassenbewustzijn? 
 

De mobilisatie voor collectieve actie kon soms zeer spontaan verlopen. Door het luiden van de stads-

klokken bijvoorbeeld wist het volk wat hen te doen stond.683 Toch was er vaak een voorafgaande 

organisatie nodig. Vooral de corporatieve instellingen van de ambachtsgilden waren hierbij basis-

structuren van maatschappelijke zelforganisatie. In kronieken worden daarom niet alleen algemene 

termen gebruikt zoals ‘het gemeen’, ‘het volk’ of ‘het gepeupel’ om opstandelingen aan te duiden, 

maar wordt vaak naar specifieke ambachten verwezen. Zo vermelde Boendale wevers en volders als 

strijdende ambachtslieden in de slag te Kortrijk van 1302: “Die van ridderscappe, ter waerheide, / Die 

beste waren van kerstenheide / Bleven verslaghen, tharen scanden, / Van volres ende van wevers 

handen.”684 Gerrijt Potter van der Loo verhaalt over het begin van de opstand van 1379-1385: “Ende 

de wevers metsgaders den ghemeente sloughen doodt den upperbailliu van Ghendt, Woutre van Out-

tervyve, die een zeere edel man was. Ende die wevers ende die ghemeente bleven VI daghen in de 

wapen staende, met huerlieder banieren ende standaerden.”685 Onder de opstandelingen namen de 

wevers naast het algemene volk duidelijk een heel prominente en leidende plaats in. Verder noemde 

dezelfde auteur de voornaamsten der Gentse opstandelingen smalend “[…] den volres, wevers ende 

alsulk cleen ende quaet geselscappe van der stede.”686 Het verband tussen opstandelingen en am-

bachten, speciaal textielarbeiders, werd door chroniqueurs gauw gemaakt. 

Bij de Gentse wevers speelden ook hun wijken vaak een belangrijke rol.687 De wijken waren 

immers een ideaal institutioneel systeem via hetwelk een efficiënte mobilisering over de hele stad 

kon worden ingezet. Tijdgenoten wisten dit ook. Zo was de sociale en politieke repressie soms ge-

richt tegen de wijkorganisaties. De volders, die in negentien wijken waren verdeeld, verloren in 1360 

bijvoorbeeld hun wijken.688 Na de Goede Disendach waren ook de wevers hun neringhuis in de wijk 

Inghelant kwijtgespeeld.689 Dat de gezworenen een essentiële rol speelden in het ronselen van men-

sen, blijkt uit een voorgebod van 1338: “Voert so welken tyden dat de gheswoerne van den hambach-

te tambacht te gader onbiede, diere niet en quame verbuerde XIJ d. par., hine adde noetsake van 

siecheden, of dat hi in de poert niet en ware.”690 De gezworenen hadden dus het recht alle leden sa-

men te roepen. Indien men niet opdaagde, dreigde men een boete te betalen, behalve wanneer men 

ziek was of buiten de stad verbleef. Het voorgebod werd niet toevallig uitgevaardigd aan het begin 

van het Artvelderegime. In deze opstandige situatie was eenheid onder de ambachten namelijk van 
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groot belang.691  Ambachtsgilden konden dus via hun deken en gezworenen op een heel efficiënte 

manier de leden mobiliseren. Voor de wevers droeg het grote aantal ambachtshuizen in de stad daar 

verder toe bij. Hier kon men gemakkelijk samen komen om ‘snode plannen’ te smeden. 

Anderzijds kon het ambachtsbestuur ook beslissen om juist niet te mobiliseren. In 1306 ver-

bood de Gentse weversgilde bijvoorbeeld hun leden het werk neer te leggen om deel te kunnen ne-

men aan een opstand of zich tegen de graaf at te zetten, op straffe van exclusie uit het ambacht: 

“Doe daden hem de ghesuoren van den ambochte te gadre, ende hadden raet, ende daden roupen 

van sambochts alven dat niemen die ambocht conste ende die werc hadden e liete te werckene, up 

sijn ambocht te verliezene, ende dat hem niemen ne sette jeghen den here ende jeghen sijnen lie-

den.”692 Hieruit blijkt ook hoe de mobilisering van gilden in de praktijk eraan toeging: het gildebe-

stuur kwam dikwijls eerst samen in het gildehuis, beslisten vervolgens om (niet) te revolteren, riepen 

hun leden bijeen en gingen tot slot de straat op.693 Hoewel ‘spontane’ sociale bewegingen vaak wor-

den gezien als bottom up-bewegingen, blijken middeleeuwse opstanden vaak van bovenaf aangedre-

ven. Niettemin stond of viel een opstand natuurlijk met een grote integratie van onderuit: het was de 

massa die met de kracht van de grote getallen de collectieve actie droeg. 

Een dergelijke organisatie impliceerde een grote en actieve participatie van het hele ambacht. 

In die zin waren opstanden een belangrijke vorm van popular politics: een ‘populaire’ of ‘democrati-

sche’ politiek, die voor een grote groep mensen toegankelijk was. De ambachten waren op dit vlak de 

centrale instellingen van zowel sociale als politieke integratie en zelforganisatie in de middeleeuwse 

steden.694 In tegenstelling tot de formele kant van de gildepolitiek integreerden opstanden wél het 

bredere volk. Dat was ook noodzakelijk natuurlijk, om de revolte succesvol te maken. De grote nume-

rieke macht van de Gentse wevers was daarom een enorme troef. De wevers, die meer dan een der-

de van alle ambachtsmannen van de stad uitmaakten, waren een grote sociale groep waarmee reke-

ning moest gehouden worden. Dat alle sociale geledingen van de corporatie meestreden tijdens op-

standen kan worden geïllustreerd aan de hand van onze prosopografie. Twee lijsten stammen uit een 

opstandig milieu. De eerste lijst is een gijzelaarslijst, daterend van januari 1349 (of schepenjaar 

1348).695 Op 8, 11, 13 en 15 januari liet graaf Lodewijk van Male in de periode rond de Goede Disen-

dach een groep wevers oppakken, die met hun opstandige en anglofiel weversbewind de macht van 

de graaf ondermijnde. De lijst stamt dus uit de context van een nieuw groot conflict tussen wevers en 

volders, waarbij de graaf de kant koos voor de volders. De andere lijst dateert van 1362. In dat jaar 

liet de graaf een driehonderdtal wevers een eed zweren “up haer lijf ende up haer goet, hem nem-

mermeer te wapine noch te stelne jeghen minen here van Vlaendren noch jeghen dbeleet van der 

stede”.696 Deze lijst volgt chronologisch op de weveropstand van 1359-1360. De graaf herkende 

hiermee de macht van de wevers, maar waarschuwde hen tegelijk dat een nieuwe opstand zou wor-

den afgestraft. We kunnen dus veronderstellen dat deze twee lijsten een directe inkijk geven in het 

sociale profiel van een opstand of conflict tussen verschillende sociale groepen. 

De lijst van 1349 bevat 177 wevers. De oorspronkelijke lijst telde nog enkele namen extra, 

maar deze behoorden niet tot het lid der weverij. Zo kwamen bijvoorbeeld de volder Gelnoot van 
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Lens of de ridder Hughe van Calkine er ook in voor, die door de graaf ook van anglofilie werden be-

schuldigd. Het voorkomen van andere socio-politieke leden in deze lijst wijst erop dat tijdens de we-

versdictatuur van 1345-1349 toch ook enige toenadering werd gezocht met andere bevolkingsgroe-

pen, zelfs met bepaalde volders. De niet-wevers uit de lijst van 1362 hebben we zoveel mogelijk eruit 

proberen te filteren – we willen het sociale profiel van opstandige wevers beschrijven. De lijst van 

1362 telt 313 wevers. We zijn het relatieve gewicht van de sociale geledingen binnen elke lijst nage-

gaan. Van de lijst uit 1349 kwam 72 procent uit de lagere weverklasse, 22 procent uit de middenklas-

se en 6 procent uit de hogere klasse. Voor de lijst van 1362 zijn de cijfers heel gelijklopend: 70 pro-

cent stamde uit de lagere klasse, 23 procent uit de middenklasse en 7 procent uit de hogere klasse. 

Dit betekent met andere woorden dat alle klassen, van proletariaat tot burgerij, in opstanden wer-

den geïntegreerd. De efficiënte rekrutering van mannen door de gilde wordt aldus bevestigd. Dat 

opstandelingen een heterogene groep beschreven, bleek ook uit onderzoek naar confiscatiedocu-

menten uit de opstand van 1379-1385, waaraan zo goed als alle sociale lagen van de stadsbevolking, 

behalve de volders, deelnamen.697 

Tijdens collectieve acties zoals opstanden leek een verticale gildesolidariteit – een soort ‘feo-

dale’ trouw als het ware – het dus te halen van een klassenstrijd, ondanks de groeiende klassente-

genstellingen onder invloed van het opkomende kapitalisme. Een strijd tussen de interne corporatie-

ve klassen, die de verschillende ambachtsgilden overschreed, bleef uit. Tussen dé twee geproletari-

seerde groepen van de stad, de wevers en de volders, kwam het zelfs geregeld tot een bloedige en 

hardnekkige gildestrijd, in plaats van een klassenstrijd tussen proletariaat en burgerij van zowel we-

vers als volders. De scherpe sociale tegenstellingen van de middeleeuwse samenleving werden be-

dwongen door een systeem van consociationalisme: “een pacificatiepolitiek bij politieke elites waar-

bij er overkoepelende contacten zijn tussen subgroepen van een verdeelde samenleving.”698 De we-

vers hebben deze strategie aangewend om het sociaal en politiek ongenoegen bij hun grote proleta-

rische achterban tegen te gaan. Het consiationalisme moest de verbondenheid binnen het ambacht, 

gesymboliseerd door de banier van de corporatie,699 sterk houden, ten nadele van de interne klas-

sentegenstellingen. Boone heeft voorts het consociationalisme bij het Gentse regime der drie leden 

vanaf 1360 vastgesteld. Dat consociationalisme kenmerkte zich volgens hem door “de nadruk op de 

gezamenlijke regering van een elite in wiens schoot alle geledingen van een gesegmenteerde, meer-

voudige politieke gemeenschap vertegenwoordigd zijn”, door “zijn proportionaliteit bij het toewijzen 

van politieke mandaten en een hoge mate van autonomie van elke maatschappelijke geleding.”700 

Het consociationalisme was dus conservatief en werkte conflictbeheersend en systeembestendigend. 

Het hield als het ware een echte revolutie tegen. In die zin hadden de marxisten toch gelijk: het cor-

poratisme verstoorde de klassenstrijd. 
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EVEN RECAPITULEREN 
 

De veertiende eeuw was een turbulente periode. In Vlaanderen was ze in het jaar 1302 begonnen 

met de Guldensporenslag, die de stedelijke emancipatie der ambachten (1280-1302) voltooide. Tege-

lijk hield de strijd in de stad echter aan: in de zoektocht naar een nieuw performant sociale en poli-

tieke cultuur bleven de complexe sociale tegenstellingen onopgelost en kwamen er nieuwe bij. Wan-

neer rond 1360 de stedelijke machtsbalans uiteindelijk stabiliseerde, brak vanaf 1379-1385 al een 

nieuw conflict aan, dit keer tussen stad en staat, tussen het stedelijke particularisme en de vorstelijke 

staatsvorming. Dit nieuwe conflict kondigde het einde van de korte veertiende eeuw (1302-1385) 

aan en deed de Bourgondische periode beginnen. De wevers van Gent speelden in die woelige veer-

tiende eeuw een grote en actieve rol. Zij hebben mee de geschiedenis vorm gegeven. Ze gingen de 

strijd aan, zowel met de andere stedelijke bevolkingsgroepen als met de graaf, en eisten sociaal-

politieke participatie. De Gentse wevers waren in de veertiende eeuw een mature, sociaal en politiek 

zelfbewuste groep geworden. 

Hun belang haalden de wevers in de eerste plaats uit de economie. Vlaanderen was tegen de 

late middeleeuwen namelijk uitgegroeid tot één van de meest welvarende en meest verstedelijkte 

regio’s van Europa. Dat had het graafschap vooral te danken aan de lakennijverheid, die in de vorige 

eeuwen enorm was gegroeid. Gebukt onder de zogenaamde ‘crisis van de late middeleeuwen’ stag-

neerde de nijverheid vanaf ca. 1300 weliswaar, maar niettemin bleef de Vlaamse economie voorna-

melijk op het laken gestoeld. Die onderbouw maakte dat de wevers het belangrijkste sociaal-

economische ambacht van hun tijd waren. Zeker in Gent, een traditionele draperiestad en na Parijs 

de grootste stad van Noordwest-Europa, waren deze textielarbeiders een grote sociale groep gewor-

den waarmee men rekening diende te houden. Zonder die economische onderbouw zou de geschie-

denis van de wevers er fundamenteel anders hebben uitgezien. 

Ondanks hun grote historische belang verscheen tot nog toe geen enkele studie waarin de we-

vers van Gent centraal stonden. Ook over de algemene geschiedenis van het veertiende-eeuwse 

Gent lijkt de historiografie de laatste tijd grotendeels te zwijgen, alsof ‘alles’ over deze eeuw al ge-

schreven is. Die lacune hebben we met deze scriptie trachten op te vullen. Aan de hand van de pro-

sopografische methode en sociale netwerkanalyse hebben we de groep der wevers uitgebreid be-

sproken op het sociale en politieke veld: de interne sociale dialectiek, strategieën en processen; en 

de tendensen van socio-politieke emancipatie, vertegenwoordiging in de stad en de politieke ‘cul-

tuur’ van de wevers. Het ging om een globale studie, van de hoogste sociale geledingen tot de onder-

ste. 

 

Corporatieve structuren waren in laatmiddeleeuws Vlaanderen één van de belangrijkste sociaal-

organisatorische en politieke instellingen geworden, wat in een Europese context uniek was. Daarom 

gingen we in het eerste hoofdstuk dieper in op de genese van het corporatisme in het algemeen en 

van het weversambacht in het bijzonder. 

Parallel met het ontstaan van de eerste steden en hun demografische en economische groei-

processen, kwamen nieuwe klassen op en dienden nieuwe klassenverschillen zich aan. Deze groepen 

hebben in dit opzicht vanuit een sociaal-economisch zelfbehoud gepoogd hun positie in het nieuwe 

stedelijke milieu te bestendigen en versterken. Het ideale instrument daartoe is uiteindelijk het ou-

dere broederschap gebleken – vandaar het blijvende belang van socio-culturele evenementen zoals 

de potacio en van de motieven van fraternitas en caritas. Het is mijns inziens fout dat verenigen der 
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ambachten als een collectieve manifestatie te beschouwen, zoals Mickwitz bijvoorbeeld doet. Van 

een onderling beroepsbewustzijn was immers geenszins sprake. Zeker in de laatmiddeleeuwse, ex-

portgerichte textielsector, die meer en meer een kapitalistische organisatievorm aannam, waren 

ambachten erg heterogeen samengesteld. Dit zorgde ervoor dat heel wat interne strubbelingen niet 

konden worden uitgesloten en dat bepaalde oligarchische tendensen binnen de ambachten zelf ze-

ker niet uitzonderlijk waren. Op basis van mijn inzichten was de corporatie vooral een machtsinstru-

ment, een soort elitaire Zunftzwang als het ware, van de ambachtselite, die economische machts-

verhoudingen vertaalde in concrete sociaal-politieke machtsverhoudingen tussen ‘kapitalist’ en ‘pro-

letariër’. 

Zoals gezegd, bepaalde de economische onderbouw van de lakennijverheid voor een groot 

deel de geschiedenis van de Gentse wevers. Hoe die economische organisatie in elkaar zat, had 

daarom een impact op de sociale en politieke structuren binnen het weversambacht. De economi-

sche transformaties van de twaalfde en dertiende eeuw hadden van het weven een belangrijke ex-

portgerichte bedrijvigheid gemaakt. Een werk dat voortaan in de stad door mannen werd verricht en 

steeds meer een gespecialiseerd en ambachtelijk karakter kreeg. 

Sinds Adam Smiths The Wealth of Nations van 1776 werd in het ‘moderne’ historiografische 

debat uitgegaan van een fundamentele tegenstelling tussen een ambachtelijke en kapitalistische 

arbeidsorganisatie, zowel bij liberale als marxistische denkers. Voor de ene vormden de protectionis-

tische gilden een belemmering voor het vrije ondernemerschap, de vrije markt en de burgerlijke de-

mocratie. Voor de andere vormden ze een obstakel voor de klassenstrijd. Ze waren kortom een op 

economische sclerose gerichte innovatieschuwe barrière voor de ontwikkeling van een echte kapita-

listische maatschappij. In hoofdstuk 2 hebben we op basis van recente inzichten in de economische 

geschiedenis die visie grondig genuanceerd. Vanuit nieuwe tendensen in de historiografie, onder 

invloed van bijvoorbeeld de New Institutional Economics, blijken gilden heel flexibele verenigingen te 

zijn geweest, eerder dan rigoureuze, protectionistische of ‘ambachtelijke’ organisaties, die juist een 

primaire drijfveer van economische verandering waren. Figuren zoals Stephan R. Epstein, Catherina 

Lis en Hugo Soly hebben het klassieke contrast van een ambachtelijke vs. kapitalistische productie-

wijze met de voeten getreden. Thans wordt het ambachts- en gildewezen evenzeer een fundamente-

le rol toegewezen in de ontplooiing van een moderne kapitalistische maatschappij – het corporatis-

me en het kapitalisme zijn geen tegenstellingen meer. 

Zeker de productie van exportgericht en hoogwaardig Gents laken vereiste een complexe or-

ganisatie, waarbij zeer gespecialiseerde socio-economische groepen dienden samen te werken. Dat 

werd gerealiseerd via het putting-out-systeem (ook wel Verlagsystem genoemd), een economisch-

organisatorisch systeem dat heel kapitalistisch aandoet. Volgens deze organisatievorm werd het pro-

ductieproces opgesplitst in loonarbeiders (in casu wevers, volders, scheerders, etc.) en tussenperso-

nen die de productiemiddelen in handen hadden (in casu handelaars, makelaars, ondernemers en 

wever-drapeniers). Deze laatsten verschaften de nodige grondstoffen (wol) die de gewone arbeiders 

verwerkten tot een (half) afgewerkt product, hetwelk vervolgens via surplus-extractie van hen werd 

afgeroomd om het op de markt te gooien. Dit systeem genereerde een hiërarchisch netwerk, met 

onderaan een grote groep proletariërs die meer en meer van hun arbeid waren vervreemd en bo-

venaan een klasse van ‘kapitalisten’, namelijk de wever-drapeniers – ondernemende en mercantiele 

of “geëvolueerde wevers”701 – die letterlijk het laken naar zich toe trokken. Tussenin bevond zich een 

middenklasse van ‘kleine zelfstandige’ meesters die echter vaak ook van loonarbeid moesten leven. 
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Deze inzichten, ontleed aan de marxistische theorie – de nadruk op economische processen, het 

historisch materialisme, de dialectiek, de klassentegenstellingen, de discrepantie tussen arbeid en 

kapitaal –, zijn essentieel voor dit werk en passen in het bredere proces van het zich ontluikende 

(handels)kapitalisme in de laatmiddeleeuwse steden van Europa vanaf ca. 1300, zoals beschreven 

door onder andere Maurice Dobb, Paul Sweezy, Robert Brenner, Immanuel Wallerstein en Fernand 

Braudel. 

Als belangrijkste ambacht hadden de wevers natuurlijk ook een grote demografische en geo-

grafische impact op de stad. Het Gentse bevolkingsaantal werd door Walter Prevenier geschat op 

ongeveer 64.000. De militielijsten uit het midden van de veertiende eeuw waarop hij zich hiervoor 

baseerde, zijn eveneens per ambacht gegroepeerd. Op die manier werd het demografisch gewicht 

van het weversambacht in Gent berekend. De Gentse wevers maakten ongeveer 36% van alle beroe-

pen uit en op de totale stedelijke bevolking waren zo’n 32% van alle gezinnen weversgezinnen. De 

wevers waren het belangrijkste ambacht van de stad en dat vertaalde zich ook in hun aantallen. 

De Gentse wevers verspreidden zich min of meer over de hele stad. Het Gentse weversam-

bacht was volgens 23 wijken over de stad georganiseerd. Hiermee kon de corporatie haar greep over 

de hele stad vestigen. Deze wijken hadden bovendien een belangrijke sociaal-politieke functie. Uit 

onze prosopografie bleek het grootste deel van de wevers zich in de Sint-Michiels-, Sint-Jans- en Sint-

Pietersparochie te vestigen. De concentraties bevonden zich vooral in de randwijken van deze paro-

chies, niet toevallig in de lager gelegen, meer perifere en meest geproletariseerde delen van Gent. 

De sociaal-economische toestand van Gent weerspiegelde zich met andere woorden ook enigszins in 

haar sociale geografie, waarbij bepaalde sociale groepen bepaalde stadsdelen duidelijk domineer-

den: de meeste wevers waren proletariërs en leefden ook in proletarische buurten. Zo had de wijk 

Overschelde, waar ook heel wat volders woonden, een echte proletarische reputatie. Naar het oude 

stadsgedeelte toe trof men dan weer vooral stenen en dus duurdere huizen aan – hier woonde een 

grondbezittende elite, de erfgenamen van de oude patriciërs. Opvallend in het rijke stadscentrum 

was de afwezigheid van een organisatie van weverswijken. 

 

Het beschrijven van een sociale groep zoals de wevers van Gent begint bij haar sociale identiteit: hoe 

werden zij als groep gepercipieerd en hoe manifesteerden zij zichzelf als groep in de publieke ruim-

te? In contemporaine bronnen zoals kronieken werden textielarbeiders, en het gewone volk in het 

algemeen, vaak gemarginaliseerd. Niet toevallig uiteraard, want de grootste bronnenproducenten 

waren de leden van een kleine maatschappelijke elite, met name clerici, de entourage rond het vor-

stelijke hof en de stedelijke burgerij, die door haar vooringenomen maatschappijvisie doorgaans een 

neerslachtige houding aannam tegen tcomun ende thgemeene – de elite deelde zichzelf dan wat 

lucratievere benamingen toe, zoals die heeren, li grant bourgeois en de goede lieden. Een dergelijke 

discursieve strijd weerspiegelde een sociale strijd (cf. Critical Discourse Analysis). Textielarbeiders, als 

prototype van ‘de arbeider’ of ‘de proletariër’, werden geassocieerd met sodomie, ketterij, rebellie 

en allerlei ander moreel en sociaal verderf – een soort tijdloos fenomeen, van de middeleeuwse we-

vers over de zestiende-eeuwse godsdienstopstandelingen tot de ‘atheïstische’ arbeiders van de ne-

gentiende eeuw. Verschillende contemporaine chroniqueurs zoals Jan van Boendale, Jean Froissart, 

Gerrijt Potter van der Loo of Olivier van Dixmude gebruikten vaak negatieve benamingen om deze 

lieden mee aan te duiden: “verraders ende meutemakers”702, “maufaitteurs”703, “lodders”704, “la ma-
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lice et mauvaistié des Gantois”705, “tquadie van Ghent”706, “lez horribles tisserans”707, etc. Niettemin 

kozen sommige auteurs de kant van het volk. Het meest bekende gedicht hieromtrent is uiteraard 

Boudin van der Lores Maghet van Ghend, waarin de maagd de behoedster voorstelt van “der werelt 

commun algader”708. 

Corporaties vormden op zich eigenlijk al een ideale infrastructuur om sociale identiteiten uit te 

bouwen. Religieus-liturgische en sociaal-culturele manifestaties zoals de potacio of het drinkgelag, 

liefdadigheid en armenzorg, vrijetijdsbeleving, een collectieve bekommernis om het zielenheil en een 

gemeenschappelijke devotie via de verering van een patroonheilige, het gezamenlijk bijwonen van 

missen, begrafenissen, processies (zoals de Onze-Lieve-Vrouwprocessie of het Auweet) en andere 

civic events, etc. moesten ambachtslieden dichter bij elkaar brengen, de sociale harmonie bevorde-

ren en de groepsidentiteit en het samenhorigheidsgevoel versterken. De erfenis van de broeder-

schappen kwam hier duidelijk aan bod, want dergelijke manifestaties bevonden zich op het snijvlak 

tussen de ambachtsgilden en de broederschappen. Tijd en ruimte waren belangrijke factoren in de 

performance van sociale identiteit: de periode rond het feest van de patroonheilige Sint-Leonardus 

vormde de belangrijkste periode van het jaar – de temporele dimensie – en het patrimonium van de 

gilde symboliseerde en materialiseerde zijn officiële erkenning – ruimtelijke dimensie. De materiële 

cultuur van een ambacht was trouwens een vorm van conspicuous consumption: ze moest het sociale 

belang en het sociaal aanzien ten opzichte van andere stedelijke bevolkingsgroepen uitdragen en 

versterken. 

Het is moeilijk om de participatiegraad bij evenementen van performance van sociale identiteit 

te meten. Daarom geldt de vraag in welke mate ‘de’ sociale identiteit van de Gentse wevers een gro-

tere of kleinere groep vertegenwoordigde, zeker in het licht van de discrepantie tussen de am-

bachtselite en de gewone werklieden. Van een absolute en collectieve solidariteit en sociale cohesie 

onder de wevers was volgens mij geen sprake. Zoals gezegd, zie ik de corporatie als een instrument 

van de elite, waardoor ook de typische socio-culturele manifestaties van de ambachten in de eerste 

plaats die elite vertegenwoordigden. Desalniettemin was de corporatie nog steeds de sociaal-

economische en politieke organisator bij uitstek van de middeleeuwen en het Ancien Régime. De 

corporatistische ideologie die daarmee gepaard ging, was maar moeilijk te doorbreken. In die ideolo-

gie was men een lid van een collectief en diende men zijn sociale positie te respecteren. Collectiviteit 

primeerde op individualiteit. 

De wevers kunnen we als één collectief beschouwen, een uniforme groep die zich verenigde 

rond een gemeenschappelijk kenmerk, namelijk het beroep. Dit betekent echter niet dat binnen een 

dergelijke sociale groep geen verschillende sociale structuren kunnen onderscheiden worden. In 

hoofdstuk 5 gingen we dieper in op de interne sociale hiërarchieën en verhoudingen binnen het 

Gentse weversambacht. 

De corporatieve arbeidsorganisatie begon uiteraard bij de klassieke indeling in meesters, gezel-

len en leerlingen, wat sociaal-juridisch werd vastgelegd met specifieke rechten en plichten. Aan de 

top stonden de meesters, onderaan de gezellen en de leerlingen. Alleen de eersten waren volwaardi-

ge leden. Anders dan kleinere ambachten kenden de Gentse wevers een aanvullend en informeel 

onderscheid tussen de gewone weversmeesters en een groep rijkere wevers (een midden- en hogere 

klasse) die de macht had binnen de gilde en een groter deel van de geproduceerde rijkdom afroom-
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den. Dit fenomeen is enigszins vergelijkbaar met het sociale onderscheid bij de Londense ambachten 

of livery companies tussen de gewone meesters (householders) en de elitemeesters (liverymen). On-

danks de formele en juridische scheiding tussen ambachtsmeesters en -gezellen, lag het essentiële 

onderscheid op sociaal-economisch niveau mijns inziens eerder tussen de ambachtselite en ‘de rest’. 

De gewone meesters leunden sociaal gezien veel dichter aan bij hun gezellen, terwijl de ambachtstop 

zich eerder aangetrokken voelde tot de stedelijke burgerij waarin ook de oude grondbezittende en 

mercantiele elite thuishoorde. 

Naast de traditionele hiërarchie tussen leerlingen, gezellen en meesters bestonden binnen het 

weversambacht inderdaad ook klassenverhoudingen. Om deze klassen bloot te leggen, hebben we 

onze prosopografie, de basis van deze studie, statistisch ontleed. De prosopografie was erop gericht 

de factoren macht en kapitaal onder de groep der wevers te belichten: welke wevers waren rijk en 

machtig; welke waren arm en onmachtig? Op die manier ontdekten we een grote sociale ongelijk-

heid binnen het ambacht. Grosso modo konden drie interne klassen worden onderscheiden. Ten 

eerste, een lagere klasse. Dit was de grootste klasse en kende een vertegenwoordiging van ongeveer 

75 procent. Deze klasse was arm en had zo goed als geen formele macht. Deze groep representeerde 

het middeleeuwse proletariaat. De wevers van de lagere klasse waren loonarbeiders die van iedere 

deelname aan de politiek waren uitgesloten en die slechts een gering deel van de rijkdom toebe-

deeld kregen. Ook de sociale mobiliteit was zo goed als nihil. Daarboven stond een corporatieve 

middenklasse van ongeveer 20 procent, dewelke men de lagere burgerij van de middeleeuwen zou 

kunnen noemen. Hier ging het om meesters die wel in de politiek wisten door te stoten en een zeker 

vermogen konden opbouwen. Op hun niveau was de oligarchisering evenwel nog beperkt. Deze 

mensen hadden doorgaans enkele jaren in de politiek gezeten en hun rijkdom bleef binnen de per-

ken. De sociale mobiliteit lag binnen deze klasse nog relatief hoog. Aan de top stond tot slot een ho-

gere klasse van ‘kapitalisten’ of wever-drapeniers. Deze 5 procent domineerde samen met de geves-

tigde aristocratie en mercantiele elite het maatschappelijke leven. De oligarchisering dreef op dit 

niveau ten top. Deze individuen slaagden er namelijk in heel wat politieke postjes te usurperen en te 

monopoliseren. En ze wisten een groot deel van de stedelijke welvaart en rijkdom af te romen; ze 

trokken letterlijk het laken naar zich toe. Zelfs nobiliteringsprocessen sneden deze groep aan. De 

wever-drapeniers vervoegden als echte homines novi een nieuwe adel die uit de laatmiddeleeuwse 

‘crisis’ was geboren en alzo de oude, feodale adel verving. Zo vervaagde het onderscheid tussen ede-

len en niet-edelen. Het vivre noblement richtte zich meer en meer op de tegenstelling tussen de bre-

dere maatschappelijke elite (i.e. de oude of feodale adel van het platteland, de stedelijke handelaars- 

en ambachtselite ofte de nieuwe adel van de stad en vanaf de Bourgondische periode ook steeds 

meer de hoofse adel) en ‘de rest’ – een soort middeleeuwse ‘klassenstrijd’ als het ware. Na 1302 

kwam er dus een symbiose tussen de oude en de nieuwe elite. 

Iedere sociale groep of klasse probeert zichzelf maatschappelijk te reproduceren. Haar maat-

schappelijk succes hangt dan af van de mate van haar ‘sociaal kapitaal’, namelijk de omvang van haar 

sociale netwerk en relaties. ‘Kapitaal’ geeft namelijk rekenschap aan de sociale positie van een per-

soon. Het determineert zijn relatie tot een sociaal netwerk en de maatschappij in haar geheel. In het 

vijfde hoofdstuk gingen we dieper in op de sociale reproductiestrategieën onder de wevers en het 

sociaal kapitaal die zij genereerden. We gebruikten daarbij de relationele sociologie van de Franse 

socioloog Pierre Bourdieu, die de Belgische historicus Jan Dumolyn op de laatmiddeleeuwse ambte-

naren van het Bourgondische hof heeft toegepast. 

Om sociale netwerken onder de Gentse wevers op het spoor te komen, zijn we via de schepen-

registers van der Keure en van Gedele op zoek gegaan naar het sociaal kapitaal van de leden van 
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onze prosopografie. Hierbij zochten we naar hun vriende ende maghe, vriendschappelijke en ver-

wantschappelijke relaties, het typische ‘kapitaal’ van de middeleeuwer. Het spreekt voor zich dat de 

mate van ‘kapitaal’ – letterlijk en figuurlijk – verschilde van klasse tot klasse. Zo kon voor de meeste 

wevers geen sociaal netwerk gereconstrueerd worden. Deze proletariërs hadden namelijk weinig 

macht (politiek kapitaal), waren weinig vermogend (economisch kapitaal), werden vaak als marginaal 

beschouwd en genoten dus een lage status (symbolisch kapitaal) en het aantal sociale relaties waar-

op ze konden terugvallen was klein (sociaal kapitaal). De hogere klasse was in vergelijking dan weer 

drager van veel meer politiek, economisch, sociaal en symbolisch kapitaal. De verhouding tussen de 

‘onderdrukkende’ en ‘onderdrukte’ klassen kenmerkte zich met andere woorden door het verschil in 

‘kapitaal’. Bij de elite konden we dan ook enkele interessante reproductiestrategieën blootleggen. 

Onder hen gold het model van de lineage of lignage (‘geslacht’ of ‘huis’), een maatschappelijke re-

productiestrategie waarbij zoveel mogelijk individuele gezinnen of households aan elkaar werden 

gekoppeld via bloedverwantschap of via huwelijk. Het lineage-model wordt vooral geassocieerd met 

de adel, maar vond al snel weerklank bij het stedelijke patriciaat en in de loop van de late middel-

eeuwen eveneens bij de bredere hogere klassen van stad en staat. De nieuwe ‘kapitalistische’ elite 

van na 1302 gebruikte dus heel oude ‘feodale’ reproductiestrategieën. De familie was in de middel-

eeuwen en waarschijnlijk in elke premoderne samenleving dus de belangrijkste vorm van sociaal 

kapitaal. De familie kon een inter-generationele sociale mobiliteit verzekeren. Zo kon het hebben van 

een machtige vader of ander familielid de ultieme doorslag geven om zelf een succesvolle carrière na 

te jagen. Nepotisme deed zich ook bij de hoogste ambachtslieden voor. 

De sociale productie en reproductie (de jacht op sociaal kapitaal) onder de hogere klasse ge-

beurde voorts op een vrij letterlijke en biologische wijze, want één van de voornaamste strategieën 

in deze was het zogenaamde matrimoniale kapitaalaccumulatieproces, waarbij via huwelijkstrategie-

en de vrouw als een verhandelbaar object fungeerde. De sociale rol bij uitstek van vrouwen in de late 

middeleeuwen bleef inderdaad fundamenteel dezelfde als die in alle premoderne maatschappijen: 

“[h]et grootste belang van haar gender was haar inzetbaarheid als sociaal bindmiddel, als verhandel-

baar ‘netwerkbouwend’ object eerder dan als bewust subject”,709 in de schaduw van de dominante 

mannenwereld, wat de corporatie was. De vrouw was essentieel in het smeden van banden tussen 

families. Zulke “stratégies matrimoniales”, zoals Bourdieu ze noemde, troffen we ook aan bij de 

Gentse wevers. Verschillende topfiguren waren via conjugale weg aan elkaar gelieerd. 

Samen met vriendschappelijke relaties konden familiale banden aanleiding geven tot patrona-

ge of cliëntelisme. Dit was een sociaal-politiek verticaal verschijnsel waarbij tussen een patronus en 

een cliens een wederkerige interactie plaatsvond. De patroon kon op zijn cliënten beroep doen en 

van hen talrijke gunsten verwachten. Cliënten moesten dan de (hogere) sociale positie van de pa-

troon vrijwaren en vormden aldus een belangrijk onderdeel van het sociale kapitaal van een persoon. 

In ruil kregen de cliënten bescherming en steun, waardoor hun wegen naar maatschappelijk succes 

werden geplaveid. Een centrale figuur in zo’n patronage-netwerk was de machtsmakelaar, een tus-

senpersoon die ‘hogere’ en ‘lagere’ personen met elkaar verbond. Een mooi voorbeeld van zo’n 

machtsmakelaar bij de wevers was Louwereins van Westvorde. Zelf behoorde hij tot de lagere top-

laag van de wevers. Via zijn contacten met de absolute top wist hij heel wat personen van zowel de 

lagere topklasse als de middenklasse aan zich te binden. Louwereins van Westvorde was dus cliënt 

ten opzichte van de sociale topgroep, maar hij was zeker ook zelf een patroon ten opzichte van zijn 

sociaal gelijken uit de lagere toplaag en van de weversmiddenklasse. Hij koppelde als machtsmake-
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laar de cliques van de hogere en middenklasse aan elkaar. Dergelijke machtsmakelaars waren de 

essentiële figuren om de macht over de hele corporatie, van de laagste klassen tot de hoogste, te 

bestendigen en te verstevigen. 

Via ‘vrienden en magen’, nepotisme, patronage en het formele netwerk van de corporatie kon 

het sociale netwerk van de (rijke en machtige) wever de omvang aannemen van het ideaaltype die 

we uitwerkten rond de figuur van Willem van Huse, een bekende wever en politiek en financieel 

zwaargewicht: als politicus, als ‘kapitalist’, als patroon en als deken. 

 

In het laatste deel van onze studie beschouwden we de wevers als een politiek actieve groep. We 

gingen ten eerste in op hun formele politiek. De Vlaamse ambachtsgilde was in de periode 1280-

1302 geleidelijk aan een echte political guild geworden, een gilde die aan politiek deed. Meer zelfs: 

“‘[g]uild politics’, with its typical repertoires and ideology, was the primary determinant of late me-

dieval Flemish popular politics”, aldus Jan Dumolyn.710 

Gilden hadden naast hun sociaal-economische structuur een politieke structuur. De gildepoli-

tiek begon bij zijn deken en gezworenen. Deze figuren namen het bestuur van de corporatie op zich. 

Zij beslisten over de corporatieve statuten, het productieproces, de arbeidsorganisatie, het materiële 

patrimonium en dergelijke meer. Via verkiezingen, waarin de 23 weverswijken een grote rol speel-

den, werd het gildebestuur – de deken tweejaarlijks en de gezworenen jaarlijks – aangesteld. Dankzij 

die terminologie van ‘verkiezing’ doet de interne gildepolitiek enigszins ‘democratisch’ aan, alsof alle 

wevers via de wijken hierin een evenredige stem hadden. Bovendien was er ook sprake van een 

(schijnbaar) vrij grote medezeggenschap van de knapen of gezellen. Zij hadden namelijk een gelijk 

aandeel in de verkiezing van de eed, met name in het kiescollege van zes meesters en zes knapen, en 

konden zelf als gezworene verkozen worden (iedere wijk had vier gezworenen, bestaande uit twee 

meesters en twee knapen). De realiteit was echter helemaal niet zo ‘democratisch’, en wel door de 

aard van de verkiezingsprocedure zelf. Die zorgde ervoor dat de aan de macht zijnde groep en vooral 

de zetelende dekens heel gemakkelijk eventuele opposanten konden weren. Dit strookt met de oli-

garchiseringstendensen die we in hoofdstuk 5 aan het licht brachten en met onze overtuiging dat de 

corporatie in de eerste plaats een machtsinstrument van de elite moet geweest zijn. 

Sinds het jaar 1302 werden de wevers samen met de andere ambachten vertegenwoordigd in 

het stadsbestuur. Een reeds op punt gesteld politiek systeem had de Guldensporenslag echter niet 

gebracht. Gedurende deze eeuw bleef de macht van de ambachten immers continu gecontesteerd, 

zeker die van de wevers. Dit betekende dat de strijd om politieke integratie met vallen en opstaan 

verder ging. Uit het jaarlijkse aantal schepenfuncties die de wevers hebben opgenomen en die we in 

onze prosopografie zijn nagegaan, bleek deze grillige evolutie in de politieke vertegenwoordiging van 

de wevers gedurende de veertiende eeuw bevestigd. Grosso modo konden vijf periodes onderschei-

den worden in de politieke integratie van de wevers tijdens de veertiende eeuw: (1) het hoofdman-

nenbewind van 1319-1337 met een lage participatiegraad voor de wevers, (2) het Artevelderegime 

van 1338-1345, waarbij een evenredige participatie van de vier leden (wevers, volders, kleine nerin-

gen en poorters) gold, (3) de weversdictatuur van 1345-1349, toen de wevers op dictatoriale wijze 

heel wat van het stedelijk politiek kapitaal naar zich toe trokken, (4) het regime van volders, poorters 

en kleine neringen in 1349-1359, waarbij de wevers na de Goede Disendach van iedere socio-

politieke integratie waren uitgesloten, en (5) het regime der drie leden van 1360 af, wanneer het 
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regime stabiliseerde en een duurzame modus vivendi tussen wevers, poorters en kleine neringen (de 

volders werden uitgesloten) ontstond. 

Ook de structuur van het stedelijke regime was helemaal niet democratisch opgebouwd. Om-

dat de uittredende schepenen en de overdekens een belangrijke stem hadden in de aanstelling van 

de kiesheren en dus van de nieuwe schepenen, kon het stadsbestuur continu zijn voorkeur bij de 

wetsvernieuwing laten gelden. Op die manier kon de continuïteit in de schepenbank worden verze-

kerd. Dat verklaart hoe sommige politici (à la Willem van Huse, Robbrecht van Eecke, Jan van der 

Hoyen of Heinric Goethals bij de wevers) steeds opnieuw ‘verkozen’ konden worden en hoe de oli-

garchie in stand werd gehouden. Middeleeuwse politici hadden een groot sociaal kapitaal, dat mak-

kelijk kon worden omgezet in (meer) politiek kapitaal. 

Tot slot kwamen in het achtste en laatste hoofdstuk de informele politiek van de wevers aan 

bod, namelijk de ‘cultuur’ van opstanden als collectieve socio-politieke bewegingen, sinds 1127 een 

typisch Vlaamse traditie. In dit hoofdstuk gebruikten we de theorie van Charles Tilly van het polity 

model dat een maatschappij fundamenteel interpreteert vanuit de dialectiek tussen members en 

challengers, respectievelijk groepen die deelnemen aan het bestuur en groepen die van het bestuur 

zijn uitgesloten. Collectieve actie, zoals een opstand, staking of wapeninghe, treedt dan op wanneer 

de bestaande machtsverhoudingen gecontesteerd worden, wanneer de challengers de macht probe-

ren over te nemen of wanneer de members (een deel van) hun macht worden ontnomen. 

De veertiende eeuw was een opstandige eeuw en de wevers waren hierin wellicht de rebellen 

van hun tijd. Verschillende keren kwamen ze in opstand tegen het regime, nu eens tegen het patrici-

aat, dan weer tegen andere corporatieve groepen (in de eerste plaats de volders), en nog een andere 

keer tegen de graaf. Socio-politieke integratie in de maatschappij was iets wat doorgaans op straat 

werd afgedwongen. 

Ondanks de sterke oligarchische tendensen binnen het ambacht bleek de participatiegraad bij 

opstanden uit onze prosopografie bijzonder groot te zijn. De verschillende sociale geledingen van het 

weversambacht, van de armste proletariërs tot de rijkste kapitalisten, namen er aan deel. De corpo-

ratie was in de eerste plaats de belangrijkste vorm van zelforganisatie tijdens de middeleeuwen en 

dus het ideale medium om mensen te ronselen. Zo konden de deken en de gezworenen via de wijken 

op een heel efficiënte manier een grote massa mensen mobiliseren – of net niet mobiliseren. Niet 

toevallig verwezen contemporaine chroniqueurs dikwijls naar specifieke ambachten in hun verslagen 

over bepaalde opstanden. 

Afgezien van de groeiende klassentegenstellingen onder invloed van het opkomende kapita-

lisme leek een verticale gildesolidariteit – een soort ‘feodale’ trouw als het ware – het te halen op de 

klassenstrijd tijdens middeleeuwse opstanden. Tussen de twee meest geproletariseerde groepen van 

de stad, de wevers en de volders, kwam het zelfs geregeld tot een bloedig en hardnekkig treffen. De 

scherpe sociale tegenstellingen van de laatmiddeleeuwse samenleving werden bedwongen door een 

systeem van consociationalisme. Dit systeem werkte conflictbeheersend en werd vanaf ca. 1360 ook 

aangewend in het Gentse regime der drie leden. Het zorgde voor een pacificatiepolitiek met een 

“nadruk op de gezamenlijke regering van een elite in wiens schoot alle geledingen van een geseg-

menteerde, meervoudige politieke gemeenschap vertegenwoordigd werden.”711 Het conservatieve 

consociationalisme en de corporatistische ideologie van de ‘feodale’ gildetrouw hield als het ware 

een echte revolutie tegen. 
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DE GENTSE WEVERS EN HET ‘GROTE VERHAAL’ 
 

1302 had in Vlaanderen het begin van een nieuw tijdperk ingeluid. Het jaar markeerde het begin van 

de sociaal-politieke integratie van de stedelijke ambachten die hun strijd om emancipatie hadden 

gewonnen. Zo verging het ook voor de Gentse wevers, het belangrijkste economische ambacht in dé 

draperiestad van toen en dus een geduchte factor binnen het sociaal-politieke milieu van Gent en het 

graafschap. Een echte ‘democratische’ omwenteling was de Guldensporenslag echter niet. In de 

zoektocht naar een nieuw performant regime hield de strijd aan. Oude conflicten laaiden opnieuw 

op, terwijl onder invloed van het ontluikende kapitalisme, dat uit de crisis van de feodaliteit was ge-

boren, nieuwe complexe sociale tegenstellingen de kop opstaken. Van de Guldensporenslag had 

vooral een nieuwe elite geprofiteerd, een ambachtselite dit keer die vanuit de corporatie een nieuwe 

oligarchie oprichtte. Via vaak traditionele sociale strategieën, zoals het belang van de lignage, de 

stratégies matrimoniales, patronage en processen van nobilitering, kon deze elite haar ‘kapitaal’ 

verder verruimen. Veel van het oude bleef na 1302 dus overeind en veel van het nieuwe bleef zwe-

ren bij een oude tactiek. Ook het oude corporatisme belemmerde de klassenstrijd. Zo genereerde het 

‘corporatistische kapitalisme’ – de twee productiewijzes konden perfect samengaan – een intense 

strijd tussen wevers en volders, het proletariaat bij uistek van de middeleeuwen. 

Desondanks zorgde de revolutie van 1302 niet louter voor een verbreiding van de “political 

participation among the wealthy”712, zoals David Nicholas het stelde. Via de corporatistische ideolo-

gie en het consociationalisme – een soort vroege vorm van ‘parlementaire’ volksvertegenwoordiging 

– werden de belangen van een grote achterban, een grote volksklasse die in toenemende mate pro-

letariseerde, behartigd. De Guldensporenslag heeft voor vele ambachtslieden geen uitsluitsel gege-

ven – de socio-politieke strijd duurde voort –, maar had het monopolie van het patriciaat wel door-

broken en de weg voor de ambachten – zij het nog met putten en bulten – geplaveid. Zo maakten 

processen van sociaal-politieke emancipatie het de ambachten mogelijk om tot “powerful craft 

guilds” te evolueren: “powerful in that they were able to act as political lobbies and to defend their 

industrial interests”, aldus Hugo Soly.713 1302 herschiep met andere woorden de economische 

machtsrelaties in de textielnijverheid tussen handelaar en ambachtsman: die laatste werd meer au-

tonoom op sociaal-politiek én economisch vlak. Ook kon de ambachtsgilde via zijn ‘feodale’ gilde-

trouw en -solidariteit aanleiding geven tot massale collectieve bewegingen zoals opstanden, wanneer 

hun maatschappelijke integratie en politieke macht gecontesteerd werden. De wevers waren een 

collectief, een politiek heel bewuste groep, “ready to answer attacks on their rights”714, waarin alle 

sociale geledingen, van de lagere tot de hogere klassen, werden geïncorporeerd. In die optiek bete-

kende de Guldensporenslag het begin van een lange strijd van de ‘arbeider’ – van 1302 tot het mo-

derne socialisme; van de strijd tegen een middeleeuwse elite van drapeniers tot de strijd tegen een 

moderne elite van businessmen in een tijd van neoliberale tendensen. Of hoe de geschiedenis van de 

wevers van het veertiende-eeuwse Gent plots heel actueel kan zijn. 

De ‘korte’ veertiende eeuw (1302-1385) was in Vlaanderen fundamenteel een eeuw van te-

genstellingen. Een eeuw tussen oud en nieuw. Een eeuw van nieuwe elites en oude machtstenden-

sen. Een eeuw van sociaal-politieke emancipatie en onderdrukking… Maar ook het begin van een 

lange strijd van het gewone volk. 
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BIJLAGE 1: PROSOPOGRAFISCHE LIJST (1320-1385) 
 

Onze prosopografie, die de basis van dit werk vormde, werd samengesteld op basis van drie bron-

nen: een gijzelaarslijst van januari 1349 (of schepenjaar 1348)715, het weversleernknapengeld van 

1351-1354 en 1357-1358716 en een lijst van 1362717, waarin een groep wevers aan de graaf zworen 

nooit meer hun wapens tegen hem op te nemen (over deze bronnen, zie p. 5 e.v.). De basispopulatie 

beslaat dus een de periode 1348-1362. Deze lijsten verschaften ons samen 1100 originele namen (na 

eliminatie van namen van niet-wevers). De individuen werden alfabetisch gerangschikt. Hierbij werd 

geen rekening gehouden met voorzetsels, zoals ‘van’ of ‘de’. De familienaam ‘de Wulslaghere’ komt 

daarom bijvoorbeeld bij de ‘W’ te staan; ‘van den Brouke’ bij de ‘B’. Ook hebben we geprobeerd de 

afzonderlijke families bijeen te houden en tegelijk zoveel mogelijk de oorspronkelijke schrijfwijze te 

respecteren, waardoor verschillende schrijfvariaties kunnen voorkomen. Zo staan de variaties ‘Bol-

laert’, ‘Bollard’ en ‘Ballard’ samen gegroepeerd. 

Het prosopografische onderzoek was erop gericht de invloed van de factoren macht en kapi-

taal onder de groep der wevers te belichten. Na de persoonlijke informatie volgen dan ook de func-

ties: herenkiezer, overdeken, schepen van Gedele, schepen van der Keure, stedekiezer en ontvanger 

voor de factor macht; lakenleverancier, kredietverschaffer en pachter voor de factor kapitaal. Voor 

meer uitleg over deze precieze functies, zie: p. 61 e.v. voor de factor macht, p. 65 e.v. voor de factor 

kapitaal. Alle jaren zijn uitgedrukt in schepenjaren (van 15 augustus tot 14 augustus het daaropvol-

gende jaar) en verwijzen enkel naar het jaar binnen de veertiende eeuw. ‘46’ verwijst dan naar het 

schepenjaar 1346-1347; ‘72’ naar het schepenjaar 1372-1373. Voor de jaren 1348 en 1379 bestaan 

twee schepenjaren (de wet werd toen vervroegd vernieuwd). Die jaren kregen respectievelijk de 

verwijzingen ‘48a’ en ‘48b’, en ‘79a’ en ‘79b’. De termini van de prosopografie werden vastgelegd op 

de schepenjaren 1320 en 1385. Sommige schepenjaren worden vergezeld van een (v) of een (w). Dit 

betekent dat respectievelijk de vrouw of de weduwe van het individu in kwestie in de publieke ruim-

te optrad. Er werd voorts voor geopteerd niet overal een afzonderlijke referentie te plaatsen. Onze 

informatie haalden we uit de stadsrekeningen718 en de schepenlijsten in de memorieboeken719 van 

Gent. Voor de algemene methodologie en bronnenkritiek, zie Bronnen en methode (pp. 5-10) 

 

De kolommen moeten als volgt gelezen en geïnterpreteerd worden: 

 Persoonlijke informatie 

o Nr.: het nummer van het individu, het alfabet respecterend. 

o Naam: de familienaam van het individu. 

o Voornaam: de voornaam van het individu. 

                                                           
715

 DE PAUW (ed.), Cartulaire Historique et Généalogique des Artevelde, pp. 133-137. 
716

 ESPINAS en PIRENNE (eds.), Recueil, I, 2, pp. 454-470. 
717

 Ibidem, pp. 503-510. 
718

 Voor de periode 1280-1336, zie: VUYLSTEKE (ed.), Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1336, 3 dln. 
Voor 1336-1349, zie: DE PAUW en VUYLSTEKE (eds.), De Rekeningen der Stad Gent: tijdvak van Jacob van Artevelde 
1336-1349, 3 dln. Voor 1351-1365, zie: VAN WERVEKE (ed.), Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1351-1365, 
688 p. Voor 1365-1376, zie: NICHOLAS en PREVENIER (eds.), Gentse Stads- en Baljuwsrekeningen (1365-1376), XXX 
+ 539 p. En voor 1376-1389, zie: VUYLSTEKE (ed.), De Rekeningen der Stad Gent: tijdvak van Philips van Artevelde 
1376-1389, XVI + 540 p. 
719

 VANDER MEERSCH (ed.), Memorieboek der stad Ghent: van ’t j. 1301 tot 1793, 4 dln. 
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o Extra informatie: extra informatie die in de bronnenlijsten wordt meegegeven of 

andere extra informatie die van belang is voor het onderzoek. 

o Bron: verwijzing naar de bronnenlijst of -lijsten waarin de naam van het individu in 

kwestie voorkomt of voorkomen. ‘48’ verwijst dus naar de gijzelaarslijst, ’51-58’ 

naar het weversleerknapengeld, en ‘62’ naar de lijst van het jaar 1362. 

o GS: de gildestatus van het individu, namelijk: ‘M’ voor meester, ‘L’ voor leerling en 

‘LZ’ voor meesterzoon. 

o Parochie: de parochie waarin het individu woonde (niet van toepassing voor de 

gijzelaarslijst van 1348). 

 Macht (politieke functies) 

o HrK: Herenkiezer; informatie gehaald uit de memorieboeken. 

o Dk: (Over)deken; informatie gehaald uit de stadsrekeningen. 

o SG: Schepen van Gedele; informatie gehaald uit de memorieboeken. 

o SK: Schepen van der Keure; informatie gehaald uit de memorieboeken. 

o StK: Stedekiezer; informatie gehaald uit de memorieboeken. 

o O: Ontvanger; informatie gehaald uit de stadsrekeningen. 

o AJ: totaal aantal jaren van waargenomen functies voor de factor macht. 

 Kapitaal (financiële functies) 

o LL: Lakenleverancier; informatie gehaald uit de stadsrekeningen. 

o KV: Kredietverschaffer; informatie gehaald uit de stadsrekeningen. 

o Pa: Pachter; informatie gehaald uit de stadsrekeningen. 

o AJ: totaal aantal jaren van waargenomen functies voor de factor kapitaal. 

 

Tot slot verwijzen een enkele asterisk (*) en een dubbele asterisk (**) na de familienaam naar 

personen die respectievelijk ooit eenmaal of meerdere malen de issuwe betaalden en aldus migreer-

den. 

  



 

155 
 

  



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

1 Van den Abeele Jan 58 L Sint-Jan

2 Van den Abeele Jan 48, 51 M Sint-Jan 64 1 48b 1

3 Van den Abeele Willem 53 L Sint-Jacob

4 Abelin Symon 48 M 48a 1

5 D'Abt Jan verwijst 48 M

6 Uten Ackere Annekin 51 L Sint-Jan

7 Adaems Baudine f. Jan Adaems 51 LZ Sint-Michiel

8 Van Adonc Boidin deken 51 M Sint-Michiel

9 Aelbrechte Gill[is] 51 L Sint-Michiel

10 Aenbec Jan 62 M Sint-Jan 77 1

11 Van den Afsande Willem 54 M Sint-Jacob

12 Amelric Jan 62 M Sint-Michiel 83 1

13 D'Amman Jan 48 M Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

55, 62 48b, 52, 55, 

57

6 37 49 2

14 Van Ansbeke Fierin 62 M Sint-Jan

15 Van Ansbeke Willem 62 M Sint-Jan

16 Appelman Willem 51 M Sint-Pieters

17 Van den Arde Rasen 51 L Sint-Pieters

18 Van Aersele Jacob 62 M Sint-Pieters

19 Van Arsele Jan sijn broeder 48 M

20 Van Arsele Wulf 48 M

21 Van Artevelde Jan 48 M

22 Asselmanne Pieter 51 L Sint-Jan

23 Van Atrect Gillijs 48 M

24 Van Audenarde Jan 51 M Sint-Pieters 25, 28, 31 3 48b 1

25 Audenarde Jan (niet ontvangen) 54 L Sint-Jacob

26 Auweel Moenkijn te Sente Baefs 48 M

27 Van Axle Jan 52 M Sint-Jan

28 Babbaerde Janne 51 L Sint-Michiel

29 Babbard Annin 53 L Sint-Jan

30 Backebroet Pieter 62 M Sint-Jan

31 De Backere Jacob 62 M Sint-Jacob 46 1

32 De Backere Jan 51 M Heilige Kerst

33 De Backere Jan 54 L Sint-Jan

34 De Backere Jan 51, 62 M Sint-Michiel 61, 85 67, 70 4 57, 80 2

35 De Backere * Sy[moen] 51 M Sint-Pieters 48b 1

36 De Backere Weyn 51 L Sint-Jan

37 De Backere Zegher f. Ghiselin 51, 62 M Sint-Michiel

38 Baerd Gillis 57 L Sint-Jan

39 Baerd Jan 57 L Sint-Jan

40 Baert Willem 48 M

41 Baerd Willem 57 L Sint-Jan

42 Baerde Heine 51 L Sint-Michiel

43 Van Baersele Gillis 62 M Sint-Michiel 44 1

44 De Baertmakere Jan 48 M

45 Baghelaerd Ghiselin 54, 62 M Sint-Michiel 65 1

46 Baligand Jan 48 M

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

47 Baraets Segher f. Mich. Baraets 51 LZ Sint-Michiel

48 De Bastaert Jan scepene 48 M 48a 1

49 Van Bastelaer Lievin over Schelde 48 M

50 Baterman Coppin 52 L Sint-Michiel

51 Baude Heinric 62 M Sint-Pieters 40, 41, 56 48b 40, 52, 53 7

52 De Beddecopere Jacop 48 M

53 Bekaert Jan die met den 

Bastaert ghine

48 M

54 Van over de Beke Cl[ais] 51 L Sint-Jan

55 Van der Beke Jan 51 L Sint-Jan

56 Van der Beke Yweyn 51 M Sint-Jan 55 1

57 Van der Beken Zeghere 48 M

58 Bekemanne Jan 51 L Sint-Pieters

59 Beleven Jan 62 M Sint-Jan

60 Beleven Rase 62 M Sint-Michiel

61 De Bels Heinric 62 M

62 De Bels Jan 62 M

63 Bendriesch Jan 62 M Sint-Jan

64 Van den Berge J[an] f. Jans 51 LZ Sint-Pieters

65 Uten Berghe Diederic 62 M Sint-Michiel

66 Van den Berghe Ghis[elin] 53 M Sint-Pieters

67 Van den Berghe ** Jan 51 M Sint-Pieters 56 1

68 Uten Berghe Joerijs 48 M

69 Van den Berghe Nijs 62 M

70 Van den Berghe Willem 51 L Sint-Pieters

71 Van Berghine Jan 62 M Sint-Pieters 68 1

72 Den Bermakere of 

bruwere

Annekin 51 L Sint-Jacob

73 Bernard Jan 53 M Sint-Pieters

74 Van der Berrent Pieter 53 L Sint-Michiel

75 Bette Heine 48 M

76 Beyard Jan 58 L Sint-Jan

77 Beyard Willem 58 L Sint-Michiel

78 Beyarde Jan 51 L Sint-Michiel

79 Uten Biesen Arnout 48 M

80 Van der Biest Jan 51 L Sint-Jacob

81 Van der Bilen Lievin 62 M 81 84 2

82 De Bisscop Coppijn verwijst 48 M

83 Bisscop Jan 51 M Sint-Michiel

84 De Blake Boudin 62 M Sint-Michiel

85 De Blake Wouter 51 M Sint-Michiel

86 De Blake Wouter 62 M Sint-Jan

87 Blancaerd * Jan 51, 62 M Sint-Michiel 39 1 30 70 2

88 Blancaerd Kerstiaen 52, 62 M Sint-Michiel

89 Blancaerd Pieter 62 M Sint-Michiel

90 Blancaert Boydijn scepenen garsoen 48 M

91 Blankerts Pieter f. Gillis 53 LZ Sint-Jan



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

92 De Blauwere Jan 62 M Sint-Michiel

93 De Blawere Gheeraert over den 

Zaercmakere

48 M

94 De Bliec Gillis Gillis zone, van 

Sottenghem

57 LZ Sint-Pieters

95 De Bliec Lievin Gillis zone, van 

Zottenghem

57 LZ Sint-Pieters

96 De Bliecsande Lievin 62 M

97 De Bloc Fierin 62 M

98 De Bloc Jacop 51 M Sint-Michiel 46, 48a 2 48b 1

99 Blondeel Annekin 52 L Sint-Michiel

100 Blondeele Willem 51 L Heilige Kerst

101 Bloume Lievin 62 M Sint-Pieters 70, 72, 81 3 75, 76, 82 3

102 Van Bochoute Boudijn 48 M

103 Van Bochoute Willem 62 M Sint-Jan 48b 1

104 Boele Jan de wevere 62 M Sint-Michiel 80 79b 2 48b 1

105 De Boem Jan 62 M Sint-Pieters

106 Boene Basin 62 M Sint-Michiel

107 Boengaerd Jan f. Woutter 62 M Sint-Michiel

108 Van de Boengarde Henri 62 M Sint-Michiel

109 Boidin Jan 51, 

54, 62

M Sint-Jan

110 Boidins Boidin Jans zone 54 LZ Sint-Jan

111 Bollaert Pieter Der 48 M 46 41 2 45, 46 48b (v) 3

112 Bollard Annekin 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

113 Ballard Annekine 51 L Sint-Michiel

114 Bollard Jan 54 L Sint-Jan

115 Bollard Math[eus] 51 M Sint-Michiel 48b 1

116 Bollard Willekin 57 LZ Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

117 Ballard Willem 51, 57 M Sint-Jacob

118 Bonin Gossin 53 L Sint-Michiel

119 Boonin Amin 51 L Sint-Jan

120 De Borchgrave Jan 62 M

121 Borchwael Jan 62 M Sint-Jacob 48b 1

122 Van den Borne Arend 62 M

123 Van den Borne Gillis 62 M

124 Bornebroet Lievine 51 L Sint-Jan

125 Van Bosc Jan 62 M

126 Bosscaert Jan 48 M 52 1

127 Van den Bossce Abin 54 M Sint-Jan

128 Van den Bossce Danin 51 L Sint-Michiel

129 Van den Bossce Ghenin 54 L Sint-Pieters

130 Van den Bossce * Gill[is] 51 L Sint-Pieters

131 Van den Bossce Gill[is] 51 L Sint-Pieters



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

132 Van den Bossce Moenin 54 LZ Sint-Jan

133 Van den Bossce Piet[er] 51 L Sint-Pieters

134 Van den Bossce Willem 51 L Sint-Michiel

135 Van den Bossche Pieter f. Jacops 48 M 48a, 54, 81 3

136 De Bosschere Boudin 62 M Sint-Niklaas

137 De Bosschere Lievin 51, 62 M Sint-Jan 62, 65, 67 60 4 60 1

138 Van Bost Heinric 51, 62 M Sint-Michiel

139 Van Botelaer Gill[is] 51 M Sint-Jan 53 1

140 Van Botelaer Jan 51, 54 M Sint-Jan

141 Van Botelaer Lievin 51 L Sint-Michiel

142 Boterman Henric 51, 62 M Sint-Michiel 63 1 55, 61 2

143 Bouderics Jan 51 M Sint-Jan

144 Boudiens Jan 51 L Sint-Jan

145 Boye Jan f. Ar. 53 M Sint-Jan

146 Boye Pieter 51 M Sint-Michiel

147 Van Brakele Piet[er] 54 M Sint-Jacob

148 Brancard Will[em] 51 L Sint-Pieters

149 Brancarde Jan 51 L Sint-Michiel

150 Van den Brande Gill[is] 51 L Sint-Michiel

151 Van den Brande Lievine 51 L Sint-Jacob

152 Van den Brande Maes 51, 62 M Sint-Michiel

153 Branterde Lievin 51 L Sint-Jacob

154 Brebaerd Jan 52 L Sint-Jan

155 Van den Breiel Jan 51 M Sint-Pieters

156 Brest Fierin 52 LZ Sint-Michiel

157 Brest Jan 53 M Sint-Michiel

158 Brest Segre 52 M Sint-Michiel

159 Brest Wouter 51, 62 M Sint-Michiel 55 1

160 Van den Briele * Pieterkin 51 L Sint-Michiel

161 Britsaerd Pieter 62 M Sint-Michiel

162 Britsen Jan 51 L Sint-Jan

163 Broedeloes Coppijn 48 M

164 Broetloes Jan 51 M Sint-Michiel 48b 1

165 Broucarde Pieter 51 L Sint-Michiel

166 Van den Brouke Annekine 51 L Sint-Jan

167 Van den Brouke Dierderic 51 LZ Sint-Pieters

168 Van den Brouke J[an] 51 L Sint-Pieters

169 Van den Brouke Jan 51 L Sint-Jacob

170 Van den Brouke * Jan 51 M Sint-Pieters 37 42, 47 3

171 Van den Brouke Janne 51 L Sint-Jan

172 Van den Brouke Lievin 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

173 Van de Brouke Meus 51 L Sint-Pieters

174 Van den Brouke Pieter 51 L Sint-Jacob 82 1

175 Van den Brouke Pieter 51 L Sint-Pieters

176 Van der Brucgen * Rasen 51 L Sint-Michiel

177 Van der Brucgen Zeger 51 M Sint-Michiel



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

178 Van der Brucghen Jacop 51, 62 M Sint-Michiel

179 Van der Brueghen Pauwels 48 M

180 Van Br[ugge] Ger[ard] 53 M Sint-Jacob

181 Van Br[ugge] Lievin 53 M Sint-Jan

182 De Brune Arnout 48, 51 M Sint-Michiel 47 1 55 55, 56, 57 4

183 De Brune Arnout 54, 57 M Sint-Jacob

184 De Brune ** Jan 48 M 48a 1 48b (v) 1

185 De Brune Maes 51, 54 M Sint-Jan

186 De Brune Vulf 48 M

187 Den Brunen Arnout 51 LZ Sint-Jan

188 Den Bruwere Andriese 51 L Sint-Jan 78 1

189 De Bruwere Willem 51 L Sint-Michiel

190 Den Buc Jan 51 L Sint-Pieters

191 Van Bughenzele Jan 62 M

192 Bullaerd Boudin 62 M Sint-Michiel

193 Bullaerd Danin 62 M Sint-Michiel

194 Bullaerd Jan 62 M Sint-Michiel

195 De Burcgrave Coppin 51 L Sint-Jacob

196 De Burgrave Lievin 51 L Heilige Kerst

197 Burghwal Jan 53 M Sint-Jacob

198 Burnebroet Annine 51 L Sint-Pieters

199 Burricke Gill[is] 51 L Sint-Jacob

200 Van den Bussce Danine 51 L Sint-Jan

201 Bustcole Lievin 51 L Sint-Jacob

202 Van Buveghem Gillis 62 M Sint-Jan

203 Cachtele Jan 51 L Sint-Michiel

204 Calant Lippin 53 L Sint-Jan

205 Calant Nijs Jans zone 51 M Sint-Michiel

206 Van den Calke Heinen 51 LZ Sint-Jacob

207 Van den Calke Jan 51 M Sint-Jacob

208 Van Calkine Piet[er] 53 M Sint-Michiel

209 Van den Cammen Jan 62 M

210 Van Caneghem Jan 62 M Sint-Pieters

211 Capelle Heinric 53 M Sint-Michiel

212 Capelle Jan 51, 62 M Sint-Michiel

213 De Carpentier Willem 51 M Sint-Michiel

214 Carthals Jan 57 M Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

215 Van den Castele Jan 54 M Sint-Jacob

216 Cautaert Jacop Sanctijn 48 M

217 Van Cayeghem Jan 51 M Sint-Pieters

218 Clais Henric 62 M Sint-Michiel

219 Van Claterbosch Jan deken 51, 62 M Sint-Pieters 48b 1

220 Clawarde Jan 51 L Sint-Michiel

221 Van den Cleempitte Gillis 57 L Sint-Michiel

222 Van Cleenpitte Lievin 48, 62 M Sint-Pieters 43 1 48b 1

223 Den Clerc Jan 51 L Sint-Michiel



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

224 De Clerc * Pieter up den 

Calandeberch

48 M 43 38 2

225 De Clerc Seger Zegher 54, 62 M Sint-Jan 43, 44, 48a, 

67

48b, 81 6

226 De Clerc Symoen 57 M Sint-Jan

227 De Clerc Zeger 51 L Sint-Michiel

228 Vanden Cleye Jan 51 L Sint-Pieters

229 Cloucaert Lievijn 48 M

230 Codin Moenin 51 L Sint-Jan

231 De Coerenbitere Annijn 48 M

232 De Coerenbitere Pieter Jans broeder 48 M

233 Coghe Clays 48 M 48a 1

234 Den Cok Gillis 51 L Sint-Michiel

235 Van der Colcke Heinric 62 M Sint-Jan

236 Van der Colet Heinric 54 M Sint-Jan

237 Van der Colet Jan 62 M Sint-Jacob

238 Colins Willem 51 L Sint-Michiel

239 Colpaert * Jan 48 M

240 Colparde Coppin 51 L Sint-Jan

241 De Coman Diederic 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

242 Conte Clays 48 M

243 Van Contelsvoerde Gillijs verwijst 48 M 48a 1

244 Den Costre Daneele 51 L Sint-Michiel

245 De Costre Jan 51 M Sint-Pieters

246 De Costre Jan 51, 62 M Sint-Michiel

247 De Costre Pieter 62 M Sint-Pieters

248 De Coteleere Jan over Scelde 48 M 39 1

249 Van Coudenberge Jan 53 L Sint-Jan

250 Van Coudenbrouc Gillijs 48 M

251 Van Coudenhove Ghiselijn 48 M

252 Van Coudenhove Willem 48 M

253 Van Coyeghem Jan 62 M Sint-Pieters 65, 73 79a 3 65, 67, 68, 

69

4

254 Crabben Jan 51 L Sint-Jan

255 Den Crane Zegren 51 L Sint-Pieters

256 Crauwel Boid[in] 54 M Sint-Jan

257 Criekersteen Gillis 62 M Sint-Jan 21, 23, 30, 

32

48b 5

258 Criekersteen Heinric 62 M Sint-Pieters

259 Crine Ghenin 51 L Sint-Pieters

260 De Croec Jan f. Heinrix 48 M

261 Croet Alaerd 62 M Sint-Michiel

262 De Crul Jan 48 M

263 Van der Crusen Daneel 51 M Sint-Pieters

264 Den Cupre Fierinc 51 L Sint-Pieters

265 Den Cupre Wouter 51 L Sint-Pieters



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

266 Cursel Jan 62 M

267 Cursel Willen 62 M

268 Van Daelpitte Heine 51 L Sint-Jan 57, 60 2 51, 55, 57 3

269 Daenbec Jan 51 M Sint-Jan

270 Daens Claus 62 M Sint-Michiel 42, 62 59, 65 4 65 48b 67, 77 4

271 Daens Gillis 51 M Sint-Michiel 43 48b 2

272 Daens Lievin 62 M Sint-Michiel

273 Den Dagh Claise 51 L Sint-Pieters

274 Van den Dale Willem f. van den Dale 51 LZ Sint-Michiel

275 Van Dambrouc Heinen 51 L Sint-Jan

276 Ute Dambrouc Jan 51 L Sint-Jan

277 Van den Damme * Jan 62 M Sint-Jan 69 1

278 Van den Damme Pieter 51, 62 M Sint-Michiel 45 60 2

279 Danc Pieter 51 M Sint-Michiel

280 Dauwere Jan 62 M Sint-Pieters

281 De Dene Willem 51 M Sint-Michiel

282 De Dene Willem 62 M Sint-Jacob 81 68, 83 3 65 48b 2

283 Van Dense Jan 48 M

284 Diede Gillis 51, 62 M Sint-Niklaas

285 Dierman Ar[nout] 51 M Sint-Michiel 53, 68 (w) 2

286 Dierman Arnout 57 M Sint-Jan

287 Van Diest Lievin 51, 62 M Sint-Michiel

288 Dietmare Jan 62 M Sint-Jan

289 De Dievel Annekijn 48 M

290 De Dievel Clais 51, 62 M Sint-Jacob

291 De Dievel Coppijn 48 M

292 Van den Dike Annekin 51 L Sint-Michiel

293 Dobbelere Arnelein 53 L Sint-Michiel

294 Dobbelere Wouter 53 L Sint-Michiel

295 De Dobbleere Arnekijn in de Borghstrate 48 M 48b 1

296 De Dobbleere Soy 48 M 41, 47 2

297 Doedekijn Rase 48 M

298 Van den Doerne Arnout 48 M

299 Van den Doerne Pieter 48 M

300 Van Doinse Heinric 51, 62 M Sint-Jan 81 58, 65, 71 4

301 Van der Donc Boidin 51 M Sint-Jacob

302 Van der Donc * Jan 48, 51 M Sint-Jacob

303 Doncker Pieterkijn 48 M

304 De Doncre Heine 52 L Sint-Michiel

305 Dordenthuun Jacob 62 M Sint-Jacob

306 Van Dorenzele Jan 53 L Sint-Jan 76 1

307 Van Dorincslar Boudin 51 L Sint-Jan

308 Dotter Willem doude 51, 62 M Sint-Michiel 79b, 82, 85 3 67 1

309 Doude Heinric 54 L Sint-Jacob

310 Drieghe Gillis 53 M Sint-Michiel



Nr. Naam Voornaam Extra informatie Bron GS Parochie HrK Dk SG SK StK O AJ LL KV Pa AJ

Persoonlijke informatie Macht Kapitaal

311 Drieghe Heine 48 M 39, 47, 57 3

312 Drieghe Soy 48 M

313 Van den Driessce Jan 51 L Sint-Michiel

314 Den Droeghe Andries 51 L Sint-Jan

315 Van Dronghine Maes 51 M Sint-Jan

316 Van Drustinclaer Gill[is] 51 L Sint-Michiel

317 De Duerpere Justaes 48 M

318 Van Duffele Ar[nout] 51 L Sint-Jan

319 Dullard Boidin 51 M Sint-Michiel

320 Dwingelant Louwereins 51 M Sint-Jacob 48b 1

321 Van Eckerghem Mich[iel] 51, 57 M Sint-Jacob

322 Van Eecke Boudin de jonghe 62 M Sint-Pieters

323 Van Eecke Jan 62 M Sint-Pieters 76 1

324 Van Eecke Robbrecht 51, 62 M Sint-Pieters 66, 69, 72, 

75, 80, 84

77 71, 74 9 51, 53, 60, 

61, 62, 69, 

72, 77, 78, 

81, 82

48b 71 13

325 Van der Eeke Jacop 51, 62 M Sint-Michiel 79a 62 2 67, 76, 78, 

80

48b 5

326 Van der Eeken Jan 51, 62 M Sint-Michiel 78, 81 2 44, 55, 78 48b 49 5

327 Van der Eeken Jan 51, 62 L, M Sint-Jan

328 Van der Eeken * Jan 53, 57 M Sint-Jacob

329 Van der Eeken Janne 51 L Sint-Jan

330 Van der Eeken Lodewijc 52 M Sint-Michiel

331 Van der Eeken Radol 51 M Sint-Pieters

332 Van der Eeken Wouter 51, 62 M Sint-Michiel

333 Van Eenam Boidin 51 M Sint-Pieters 48b 1

334 Uter Ellen Ghiselbr[echt] f. Ghiselbrechts 51 M Sint-Jan

335 Van der Elst Brecht 53 L Sint-Jacob

336 Uter Elst Math[ijs] 53 L Sint-Jan

337 Van der Elst Willem 53 L Sint-Michiel

338 Van Emelrike Willem 62 M Sint-Jan 61 (w) 48b 2

339 Erdekin Jan 62 M Sint-Michiel

340 Van der Erlo Lievin 53 M Sint-Jacob 44, 48b 2

341 Van der Erlo Willem 54 L Sint-Jan

342 Van der Erloe Jan 62 M Sint-Jacob 48b 1

343 Van der Erloe Lievin 48, 

51, 62

M Sint-Jan 82 79b, 85 3 36, 44 2

344 Van der Eront Jan 51 L Sint-Michiel

345 Erpolf Jan 51 L Sint-Michiel

346 Van Essce Jan 51 M Sint-Jan 67 1

347 Van Everghem Jan 48, 

51, 62

M Sint-Jacob 40 1

348 Van Everghem Martijn 48 M

349 Eyerman Jan 51 M Sint-Pieters 48b 1

350 Van Eynam Boudin 62 M Sint-Pieters

351 Farant Jan 51 M Sint-Michiel

352 Fierins Jan 51 L Sint-Jacob
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353 Folke Pieter 48 M

354 Folken Jan 51 L Sint-Jan

355 Forsijn Arnoud 48 M

356 Foytman Michiel 51, 62 M Sint-Michiel 46 48b 2

357 Van der Galeiden Jan 62 M Sint-Michiel 44, 55, 68 47 4

358 Van der Galeiden Mechiel 48 M Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

37 1

359 De Gast Danijn 48 M

360 De Gaye WIllem 62 M Sint-Jan

361 Van den G[h]avere Claise 51 L Sint-Pieters

362 Van G[h]avere Jan Jans zone 51 M Sint-Jan 23 1 29 28 2

363 Van Ghavere Rase 51, 62 M Sint-Michiel

364 Ute G[h]avere van LederneWouter 51 L Sint-Michiel

365 Van Ghelmaer Lievin 51 L Sint-Jan

366 Van Ghent Jan 51 M Sint-Jacob 61, 64 2

367 Van Ghendbrueghe Jan 62 M Sint-Jan 48b 1

368 Van G[h]endbrueghe * Lievin 53, 62 M Sint-Jan 56 1

369 Van Ghentbrueghe Mathijs 62 M Sint-Michiel 40, 43 2

370 Van den Ghentsce Will[em] 51 L Sint-Pieters

371 Van den G[h]entsce Wouter 51 L Sint-Pieters

372 Ghes[el] Gill[is] Jans Ghes. Zone 53 LZ Sint-Michiel

373 Ghilein Huge 54 M Sint-Jan

374 Ghilein Jan 51 M Sint-Jan

375 Ghisel Willem 54 L Sint-Jacob

376 Ghiselins Ghiselins 62 M

377 Ghiselins Jan zone van Boschem 51 LZ Sint-Pieters

378 Ghiselins Willem 62 M

379 De Gintere Jan 62 M Sint-Michiel

380 Goethals Boudijn 48 M 21 24 2

381 Goethals Heinric draperier 62 M Sint-Michiel 40, 46, 47, 

55

44, 61, 64 7 40 25, 26, 48a, 

48b

39 6

382 Goethals * Jan f. Boudijns, 

verwijst, scepene

48 M 48a 1

383 Goethals * Justaes 48 M

384 Goethals Lievijn 48 M 48a 1 48a 1

385 Gossins Jan 57 M Sint-Michiel

386 Van Goxhem Gillise 51 L Sint-Jan

387 Van den Gracht Ghiselin 51 L Sint-Jacob

388 De Grave Arend 62 M Sint-Michiel 48b 1

389 De Grave Gillis 57 L Sint-Michiel

390 De Grave Nijs 54 L Sint-Jan

391 De Griex Jacop 51 M Sint-Jacob

392 De Groete ** Jan in de 

Stoppelstraete

51, 62 M Sint-Michiel

393 De Groete of Bisscop Jan 62 M Sint-Michiel
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394 Gronine Jan 53 M Sint-Jan

395 Van den Groten-Briele Gillis 53, 62 M Sint-Michiel

396 De Grutre Jan 51 M Sint-Michiel 60, 61, 62 3

397 Haec Jan 62 M 81, 84 2 73, 80 2

398 Van der Hage Ar[nout] 51 M Sint-Michiel

399 Van der Haghe Arend 62 M Sint-Michiel

400 Van der Haghe Joes 62 M Sint-Michiel

401 Van der Haghe * Pieter 62 M

402 Van der Haghe Will[em] 51 M Sint-Pieters 61, 62 2

403 Haghin Annekine 51 L Sint-Jacob

404 Van Haken Jan 54 L Sint-Jan

405 Hallinc Gillis 51 M Sint-Jacob 48b 1

406 [H]allinc Heine 48 M 21 27, 34 3

407 Hallinc Rase 51, 62 M Sint-Jacob

408 d'Amer Jacop Jans Haemers 

zone

57 LZ Sint-Pieters

409 Den Hamer Jan 51 L Sint-Pieters

410 Den Hamer Willem 51 L Sint-Michiel

411 Van Hamme Annekin Jan Gillis zone 51 LZ Sint-Jan

412 Van den Hamme Hannekin 51 L Heilige Kerst

413 D'Hane Anyn 52 L Sint-Michiel

414 Den Hane Gill 51 L Sint-Michiel

415 D'Hane Jacop 52 L Sint-Michiel 82 1 82 1

416 De Hane Jan 48 M 52 48b 2

417 Den Hane Willek[en] 51 L Sint-Michiel

418 Van den Hane Jan 57 M Sint-Pieters

419 Haninen Jan 54 LZ Sint-Jan

420 Haninen Jan 54 M Sint-Jan

421 Van Hansebeke Lievin 51 M Sint-Jan

422 Van Hansebeke Willem 51 M Sint-Jan 38 48b 2

423 Den Harst Pieter 51 L Sint-Michiel

424 De Hase Heine 48 M

425 De Hase Jan 48 M Sint-Jacob 33 1 42 1

426 De Hase Willem 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

427 Van der Hasselt Pieter 48 M 43 40, 44 3 42 37 2

428 Van den Haute Goeselem 62 M Sint-Michiel

429 Van Hautem Jan 62 M Sint-Jan

430 Van Hautem Lievin 62 M Sint-Pieters

431 Van Hauten Jan 62 M Sint-Michiel

432 Hebbelin Gheraerd 62 M Sint-Jan

433 Van den Hecke Gerolf 51 L Sint-Michiel

434 Van den Hecke Gillis 62 M Sint-Pieters 48b 1

435 Van den Hecke Jan 54 M Sint-Jan 67 1

436 Van den Hecke Wouter 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst
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437 Van den Hecke Wulfram 51, 62 M Sint-Pieters 71, 79a 64 3 62, 76 48b 3

438 Heckine Willem 58 L Sint-Jacob

439 Van den Heede * Jan 51 M Heilige Kerst 52, 69 2

440 Van den Heede Jan 51, 62 L, M Sint-Michiel

441 Van den Heede Michiel 51 LZ Heilige Kerst

442 Van den Heede * Will[em] 51 LZ Sint-Pieters

443 Van den Heede Willem 54 L Sint-Jan

444 Heelbrant Symoen 48 M

445 Van der Heide Wulfram 54 M Sint-Jan

446 Van Heine Jan 54 LZ Sint-Jan

447 Van Heine Jan 54 M Sint-Jan

448 Heinrics Ghiseline Jans zone 51 LZ Sint-Jacob

449 Heinrix Piet[er] zone 51 LZ Sint-Michiel

450 Heins Jan 51 M Sint-Pieters

451 Heins Pieter 52 L Sint-Jan

452 Heins Segre Pieters zone 54 LZ Sint-Jan

453 Van der Hellen Ghiselbrecht 62 M Sint-Jan 48b 1

454 Van Hellen Jan 62 M

455 Van Hemelghem Gill[is] 51 L Sint-Jan

456 Van den Hende Arnout 51 LZ Sint-Jan

457 Van den Hende Ghiselbrecht 51, 62 M Sint-Michiel

458 Van den Hende Jan f. Ar. 51, 

53, 62

M Sint-Jan 39 1

459 De Herde Arend 62 M Sint-Michiel

460 Hertebrekere Lippin 51 L Sint-Michiel

461 De Hertoghe * Jan 62 M Sint-Jan 48b 1

462 Van Heyst Wouter f. Jans Volres 51 LZ Sint-Michiel

463 Van Hijfte Jan 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

464 Hodevare Coppine 51 L Sint-Pieters

465 Van [H]oebosch Gher[ard] 51 M Sint-Pieters 32 1

466 Van [H]oebosch Lievin 52, 62 M Sint-Jan 71 1 61, 66 2

467 Van [H]oebosch Wouter 62 M Sint-Jan 44 48b 2

468 Vanden Hoeke Arnaude 51 L Sint-Michiel

469 Uten Hoerten Costijn 48 M

470 Van den Hogenhuus Mathijse 51 L Sint-Pieters

471 Van den Hoghenhuus Heinric 62 M Sint-Pieters

472 De Hollandere Diederic 48 M

473 Hondertmaerc Jan 48 M 69 60, 66, 70 4 66, 67, 68, 

69, 77, 78, 

81

81 8

474 Van Hondriede Jan 62 M Sint-Pieters

475 De Hont Gillis 52 L Sint-Jan

476 De Hond Joeris 62 M 47 1

477 Den Hont Mich[iel] 51 L Sint-Jacob

478 Van den Horzele Jacop 51 M Sint-Jan

479 Van den Houde Willem 51 M Sint-Michiel
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480 Van den Houte Gosselein 51 M Sint-Michiel 69 1

481 Van den Houte Heinric 51 M Sint-Michiel 33, 58 48b 3

482 Van Houthem Jacop 54 M Sint-Jan

483 Van Houthem Jan 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

484 Van Houthem Jan 51, 57 M Sint-Michiel 44 1

485 Van den Houtkine Daniel 51, 62 M Sint-Michiel 48b 1

486 Van den Houtkine Mathys 62 M Sint-Pieters

487 Van Houtsriede Jan 51 M Sint-Pieters

488 De Houwe Gillis doude 62 M Sint-Pieters

489 Van Houwenzele Boud[in] 51 L Sint-Michiel

490 Uten Hove Jan de Rof 48 M 27, 32 20, 23, 29 5 31, 39 43, 48a, 49 5

491 Uten Hove Jan 51 M Sint-Jan

492 Van den Hove Jan Willems zone 51, 62 LZ, M Sint-Pieters

493 Hoie Andries 54 L Sint-Pieters

494 Van der Hoyen Ar[nout] 51 M Sint-Jan 48b 1

495 Van den Hoien Arend 62 M Sint-Jan

496 Van der Hoyen Heinr[ic] 51 L Sint-Pieters

497 Van der Hoyen Jan 51, 62 M Sint-Jan 68 43 45, 59, 62, 

66

6 46, 53, 55, 

59, 67

48b 49, 53, 54, 

55

10

498 Van Hudewijc Gillis 54 L Sint-Jan

499 Van den Huele Clais 51 M Sint-Jacob

500 Van de Huffele Jan 51, 

57, 62

M Sint-Jan 48b, 76 48b 3

501 Huges Jan zone 51 LZ Sint-Jacob

502 Huges Jan zone 51 M Heilige Kerst 62, 64 40, 43, 71, 

79a

6 37, 38 2

503 Huggebond Gillis 62 M Sint-Michiel

504 Hulleman Jan 51 L Sint-Michiel

505 Van der Hulst Jan 51 M Sint-Michiel 83 1 78 1

506 Van Hunneghem Gill 52 M Sint-Jan

507 Van Huse Ger[ard] 51 M Sint-Pieters 38 48b 2

508 Van Huse * Willem doude, Hoofdman 

onder Jacob van 

Artevelde

48, 

51, 62

M Sint-Pieters 61, 62, 65 42, 45, 66 37, 38, 40 9 27, 32, 37, 

38, 39, 45

38, 48b 8

509 Van Huse * Wouter 51, 57 M Sint-Pieters 48b 1

510 Van Huste Ar[nout] 51 M Sint-Michiel

511 Van Huulst Jan 58 L Sint-Pieters

512 Van Huushoute Willem 51 M Sint-Pieters

513 Huusman Heinric 52 M Sint-Michiel

514 Iggebant Jan 51 M Sint-Michiel

515 Impine Pieter 51 L Sint-Jan

516 D'Ingelsche Jan de jonghe 48 M

517 Isenbaert Willekijn 48 M
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518 De Jaghere * Jan 57 M Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

519 De Jaghere Pieter 51 M Sint-Jacob 48b 1

520 De Joncheere Heinric 48 M

521 De Joncheere Jan 62 M Sint-Pieters 45, 66, 67 48b 46 5

522 De Joncheere Willem 62 M Sint-Pieters 46 1 46 37, 48b 48a, 48b 5

523 Den Jonchere Jan 51 L Sint-Michiel

524 Joyard Gherard 51 M Sint-Pieters

525 Kaleward Willem 51 M Sint-Jan

526 De Kekelere Lievin 62 M Sint-Jacob

527 Den Kempe Annekine 51 L Sint-Jacob

528 Den Kempe Jan 51 L Sint-Michiel

529 Den Kempe Pieter 51 L Sint-Jacob

530 Van de Kerchove Fierinc 58 L Sint-Pieters

531 Van den Kerckhove Jan f. Willems 51, 62 M Sint-Pieters 66 1 48a, 80 2

532 Van den Kerkove Jan 51 L Sint-Jan

533 Kerslant Willeken 51 L Sint-Jan

534 Den Kersmakere Willem 51, 62 L, M Sint-Jacob

535 Den Kersmakere Wulfr[am] 53 M Sint-Jacob 44 1

536 Kerstinman Wouter 62 M Sint-Michiel 75 77 2 76 1

537 Ketel Wijt 52 M Sint-Jacob

538 De Ketelboetere Lievijn die met Janne van 

den Zomple gaet

48 M

539 Keutsen Jan 51 L Sint-Michiel

540 Van Laerne Boudijn 48 M 48a 47 2

541 Van Laerne Heinen 51 L Sint-Pieters

542 Van Laerne * Jan 51, 62 M Sint-Michiel 31 1 42, 48b 21, 22, 23, 

34

6

543 Van Laerne Pieter 51 M Sint-Michiel

544 Van Laerne * Willem 62 M Sint-Michiel

545 De Laet Jan 62 M Sint-Michiel 53 1

546 Van Lake Annekine f. Jan van Lake 51 LZ Sint-Jan

547 Van der Lake Gill[is] 51 M Sint-Michiel

548 Lambrechte Heinr[ic] 51 L Sint-Michiel 81 (w) 71 2

549 Lampen Amelise 51 L Sint-Jan

550 Lampin Clais 51 L Sint-Jan

551 Lampine van Dickele Gill[is] 51 L Sint-Jan

552 Van Landeghem Andries 48 M

553 Van Landeghem Jacop 48 M 45, 48a 2

554 Van Landeghem Joes 48 M 45 1

555 Van Landeghem Lievin 51 M Sint-Jan 20 22 2

556 De Langhe Jan 51 M Sint-Jan 45 1 45 48b 2

557 De Langhe Mich[iel] 51, 62 M Sint-Michiel 82 1

558 Langvoet Coppijn 48 M

559 De Lantheere Moenin 54 L Sint-Pieters

560 Laponde Arnoud 51 L Sint-Pieters
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561 Den Lathouwere Jan 51 L Sint-Jan

562 Louwerens Jan 51 M Sint-Jan

563 Lauwerens Pieter 51 M Sint-Michiel

564 Lauwerens Wouter 51 LZ Sint-Michiel

565 Van Lede Jan 62 M Sint-Pieters 57, 67, 69, 

76

53, 78 52 7 51 37 2

566 De Ledeghe Willem 62 M Sint-Jacob

567 Leewerke Gill[is] 51 M Sint-Michiel 70 65, 75, 78 4 78 1

568 Lelyard Lernaet 52 L Sint-Michiel

569 Van Lembeke Jan 62 M Sint-Michiel

570 Lenneets Willem 62 M Sint-Pieters

571 Lennoets Jan 48 M

572 Lenwaer Wouter 62 M Sint-Jan

573 Leuwaerd Jan 54 M Sint-Jan

574 Van der Leyen Heinen 51 L Sint-Pieters

575 Van der Leyen Jan 51 L Sint-Pieters

576 Liebaert Jan deken 51 M Sint-Jacob

577 Liegarden Pieter 51 L Sint-Michiel

578 Van der Linden Jan 51 M Sint-Jan 71 1

579 Van Lippenhove Ol[ivier] 51 L Sint-Jan

580 Van der Loene Heinric 62 M Sint-Michiel

581 Loeten Heine 51 L Sint-Michiel

582 Van der Loeve Heinric 51 M Sint-Michiel

583 Van der Loeve[n] Jan 48, 51 M Sint-Michiel 47 1

584 Van der Loeve Willem 51 M Sint-Michiel 44 1

585 Vander Loeve Wouter 51 LZ Sint-Pieters

586 Van Lokerne Jan 51 L Sint-Michiel

587 Van Loe Diederic scepene, verwijst 48 M 48a 1

588 Van Loe Joes 62 M Sint-Niklaas 57, 65 2

589 Van der Loo Jan 51 M Sint-Pieters

590 Van Loo Lievin 53 M Sint-Michiel

591 Van Loo Lievin 51, 62 M Sint-Jan 55 47 2 48a, 65 2

592 Van Loo Pieter 51, 62 M Sint-Jacob

593 Van der Loove Gill[is] 51 L Sint-Michiel

594 Van Losere Pieter 51 L Sint-Jan

595 Loukebosch Kerstiaen 51 M Sint-Jan

596 Van der Love Lievin 51 M Sint-Pieters

597 Van Lovelde Lievin 53 L Sint-Michiel

598 Van Lovendeghem Jacob 62 M Sint-Jan

599 Van Luchtele Jan 51 M Sint-Michiel 48b 1

600 Van Luchterne Jan 62 M Sint-Michiel

601 De Luede Nijs 62 M Sint-Michiel 61, 72 76 3 72, 76, 77 81 4

602 Van Lueseghem Arend 62 M Sint-Pieters 60, 63, 67 3 60, 64, 67 3

603 Van Luevene Claise 51 L Sint-Michiel

604 Van Luevene Gill[is] 51 L Sint-Michiel

605 Van Luevene Gillis 54 M Sint-Jan 44, 54 48b 3

606 Van Luezere Pieter 51 M Sint-Michiel
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607 Mabensone Pieter 48 M 41, 42 39, 47 43 42 6 25, 42, 46 3

608 Maddijn Joes 48 M 44 48b (v) 2

609 Maddin Jacob 62 M Sint-Michiel

610 Maddin Willem 62 M Sint-Michiel

611 De Maech Clais 62 M

612 De Maech Jan 62 M 44 52, 60 3

613 De Maech Zegher 62 M 44 58, 59 3

614 Van Maelte Jan 51 M Sint-Pieters

615 Van Maelte Pieter 62 M Sint-Michiel

616 Van Maelte Willem 51 M Sint-Michiel

617 Maerc Jan C. 52 M Sint-Jan

618 Maes Ghiselin 51 M Sint-Jan

619 Maes Marc 54 L Sint-Jacob

620 Maes Piet[er] f. Jans 53 LZ Sint-Michiel

621 Magerman * Jan 52, 

57, 62

M Sint-Michiel 48b 1

622 De Man Pieter 62 M Sint-Michiel

623 Margruut Annin 53 L Sint-Jan

624 Martins * Jan 51 M Sint-Jan

625 Martins Martin 62 M Sint-Jan

626 Masch Willem 57 L Sint-Michiel

627 Massce * J[an] 51 M Sint-Jan 20, 34 22, 28, 31, 

36

32 7

628 Van Materne Pieter 62 M Sint-Michiel

629 Matheeus Jan 54 L Sint-Jan

630 Matheus Annekin 51 L Sint-Jan

631 Van Mayeghem Jacop 48 M 41 1

632 Mayu Ghiselin 48 M

633 Van Meedonc Jan 51 M Sint-Jan

634 Huut Meeram Boudijn 48 M Sint-Jan 37, 48a 2

635 Van der Meere Jan 62 M Sint-Jan 48b 1

636 Van Meeren Jan 62 M Sint-Michiel 60, 64 2 48b 49, 52, 53, 

54, 55, 56, 

59

8

637 Van Meeren Soy 62 M Sint-Pieters

638 Van Meesine Godijn 48 M

639 De Meester Michiel 54 L Sint-Jan

640 De Meester Willem 51 M Sint-Jan

641 Van Melle Jan 51 M Sint-Jan

642 Memfroet Jan 51, 62 M Sint-Jacob

643 Van Mendonc Jan 51, 62 M Sint-Jan 62, 66 72 3 77, 80 2

644 Van der Mere Jan 51 M Sint-Jan

645 Van der Mere Willem 51 L Sint-Michiel

646 Van Merlebeke * Jan 62 M Sint-Pieters 78 1 59 1

647 Van Merlebeke Pieter 51 L Sint-Pieters

648 Van Merlebeke Pieter 51, 62 M Sint-Jacob

649 Van Merlebeke Sy[moen] 51 M Sint-Pieters 46 39, 42 3 46 26, 48b 3

650 Van der Mersch Gossin 51 M Sint-Pieters
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651 Van der Mersch ** Jan 51, 

53, 62

M Sint-Pieters 64 1 64, 67, 68 3

652 De Merseman Jan 57 M Sint-Michiel

653 De Merseman Willem 51, 62 M Sint-Michiel 38 42, 45 3 30, 42, 45, 

53

24, 48b 6

654 De Mersman Jan 62 M Sint-Jan

655 Mestdach Lievine 51 L Sint-Jan

656 De Mets Lievin 62 M Sint-Michiel

657 De Mets Ph[ilips] 51 M Sint-Jacob

658 Metter Coe Jan 62 M Sint-Michiel

659 De Meulnere Willem 52 L Sint-Michiel

660 Meurman Jan 62 M Sint-Jacob

661 De Meyere Ar[nout] 51 M Sint-Michiel

662 De Meyere Arend 62 M Sint-Michiel

663 De Meyere * Boudijn 48 M

664 De Meyere Coppin 51 LZ Sint-Jacob

665 Den Meyere Gill[is] 51 L Sint-Pieters

666 De Meyere Gill[is] 51, 54 M Sint-Jacob 82 1

667 De Meyere Jan (niet, om der 

Heinric Nase)

57 L Sint-Jan

668 De Meyere Jan in de Savaenstrate 51, 

53, 62

M Sint-Pieters 48a 1 47, 48b 2

669 De Meyere ** Pieter 53 M Sint-Jacob 48b 47 2

670 Den Meyere Pieter van Ermelghem 52, 

54, 62

L, M Sint-Pieters

671 Den Meyere Stase 51 L Sint-Michiel

672 De Meyere Symoen 53 LZ Sint-Jacob

673 De Meyere Willem 48 M

674 Michiels Jan 51 L Sint-Pieters

675 Van der Middel Gherolf 51 L Sint-Michiel

676 Miere Jan 51 M Sint-Pieters 28, 48b 2

677 Minneboden Willem 51 L Sint-Jan

678 Minnecus Jan 48 M

679 Minric Gerard 54 M Sint-Jan

680 Moenins Jan 51 L Sint-Jan 73, 74 2

681 Moeraerd Pieter 62 M Sint-Jan

682 Moerard Jan 51 M Sint-Jan

683 Moerard Willem 52 M Sint-Jan

684 Van Moereghem Jan 54 M Sint-Jan

685 Van der Moerstraten Jacop 48 M

686 De Mol Gill[is] 51 M Sint-Jan 48b 1

687 Van der Molen Heine 54 L Sint-Jan 63 1

688 Van Morenghem Sy[moen] 51 M Sint-Pieters

689 Morsepein Pieter 62 M Sint-Pieters

690 Mortier Jan 51 L Sint-Jan

691 Mortier Jan 57 L Sint-Michiel
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692 Mortier Lievin 57 L Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

693 Mortiere Ghiselin 51 L Sint-Michiel

694 Mortiere Gill[is] 51 L Sint-Michiel

695 Mortiere Jan Jan Mortiers zone 51 L Sint-Michiel

696 Mourman Jacob 62 M Sint-Michiel

697 De Muenc Lievin 51 M Sint-Pieters 48b 1

698 De Muenc * Pieter 51 M Sint-Jacob

699 Den Muenc * Wouter 51 LZ Sint-Jacob

700 Muine Gherem 51 L Sint-Jan

701 Mule Jan 62 M

702 Mulnere Annekin f. Heinric 54 LZ Sint-Jan

703 Van Munte Diederic 54 LZ Sint-Pieters

704 Van Munte Heinric 51, 54 M Sint-Pieters

705 Van Munte Lievin 51 LZ Sint-Pieters

706 Den Muntere Amine 51 L Sint-Michiel

707 de Muntere Lievijn 48 M

708 De Muntere Lippijn 48 M

709 Den Muntere Lippine 51 L Sint-Michiel

710 De Muntre Symoen 53 L Sint-Jan

711 Mussce Lievin 53 L Sint-Pieters

712 Musscen Jan 51 L Sint-Michiel

713 Muursefein Pieter 51 M Sint-Pieters

714 De Muus Lievijn 48 M

715 Nachtegale Gheeraert 48 M 44 1

716 Naese Jan 51 M Sint-Jan 53 (w) 1

717 Metter Name Lievijn 48 M

718 De Neut Arnout 51 M Sint-Jan

719 Van Nevele Annekin 51 L Sint-Jan

720 Van Niewen Wege Goes 51 L Sint-Jan

721 Van den Niewenhuus Gillis 51 L Sint-Jan

722 Van Niveldale Gill[is] 51 M Sint-Jan

723 Noeze Jan 48 M

724 Van den Nokere Diederic 62 M

725 Noten Willekin 51 L Sint-Michiel

726 Van Oedeke Jan f. Tybaud 62 M Sint-Jan

727 Van Oedeke Jan 62 M Sint-Jan

728 Van Oedene Boidin 51 M Sint-Jan

729 Van Oedonc Boudin 62 M Sint-Michiel

730 Van Oedonc Henric 62 M Sint-Michiel

731 Oernic * Heinric 62 M

732 Van der Oersele Jacob 62 M Sint-Jan 60, 70 73 3 67 1

733 Van der Oerzele Symoen 48 M

734 Van Oestborch Jan 62 M Sint-Michiel

735 Oliviers Jacop 51 M Sint-Pieters

736 Oliviers Piet[er] 53 L Sint-Jacob
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737 Van Omberghen Jan 51 M Sint-Jan

738 Vanden Oost Jan 51 L Sint-Jacob

739 Van Oosterzele Gherem 57 M Sint-Pieters

740 Van Oesterzele Jan f. Willems 51, 62 M Sint-Pieters 37, 38, 40, 

43, 53

37, 48b 7

741 Van Oosterzele Pieter 54 M Sint-Jan

742 Van Ossebrouc Jan 58 L Sint-Niklaas

743 Oste Willem 53 L Sint-Jan

744 Osterlinge Annekine 51 L Sint-Pieters

745 Van Oterghem Pieter 51 L Sint-Michiel

746 Van Overackere Lievin 62 M Sint-Jan 61, 77, 81 3

747 Van Overbeke Gossin 51 M Sint-Pieters

748 Van Overbeke Jan 51 M Sint-Jan

749 Van Overbeke Jan 62 M Sint-Jacob

750 Van Overbeke Pieter 51 M Sint-Jacob

751 Van Overbeke Zegren 51 LZ Sint-Jacob

752 De Paeu Willem 51 L Sint-Jan

753 Van der Pale Boudin Buter-Cupen 62 M Sint-Michiel 39, 44 2

754 Van der Pale Coppin 51 L Sint-Jan

755 Van der Pale Jan Gillis sone 48, 

51, 57

M Sint-Jacob 28, 59 24 3

756 Palin Pieter 51 M Sint-Michiel

757 Pannaerde Jehane 62 M

758 De Pape Arnout 52 M Sint-Jan

759 Den Pape Willem 51 L Sint-Pieters

760 De Pape Willem 51 M Sint-Jan 54 47 36 3

761 Van Papenghem Heine 53 L Sint-Jacob

762 Paridaen Ar[nout] 51 M Sint-Michiel 76 1 59, 60, 68, 

76

48b 5

763 Paridaen Arend 62 M Sint-Michiel 71, 73, 79a 68 4

764 Paridaen Jacop 54 M Sint-Jacob 48b 1

765 Parisijs Gillis 62 M Sint-Michiel 37, 48b 2

766 Parys Willeken f. Lonis Parys 51 LZ Sint-Jan

767 Van Passchendale Lievijn 48 M 48b (v) 1

768 Patijn Mathijs 51 L Sint-Jan

769 De Pau Willem 52 L Sint-Michiel

770 Pellinbaerd Godevert 57 M Sint-Jan

771 Pitkin Lievin 51, 62 M Sint-Pieters 60, 63 62 3 46 48b 2

772 Van den Pitte Gillis 62 M Sint-Jan

773 Plaetsard * Jan 53 M Sint-Michiel

774 Plaitte Gillis 62 M Sint-Michiel

775 Plante Gillis 51 M Sint-Michiel

776 Poel Anekin 53 L Sint-Pieters

777 Van Poesele Henric 62 M Sint-Michiel

778 Van der Porten Jan 51 L Sint-Pieters

779 Uten Portkine Jan 51 M Sint-Pieters

780 De Pottre Daneel 51 L Sint-Michiel

781 Den Pratre Alarde 51 L Sint-Pieters
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782 Pric Gillis 51 M Sint-Michiel

783 Pric Gillis 62 M Sint-Jacob

784 Den Proefst Lievin 51 L Heilige Kerst

785 De Puer Matheus 48 M

786 De Quinquere Henric 62 M Sint-Jan

787 De Quinquere Willem 62 M Sint-Jan 37 1

788 De Raet Lievin 62 M Sint-Jacob 48b 1

789 Van der Rake Jan 51, 57 M Sint-Jan

790 Van der Rake Willem Lippijns broeder 48 M

791 Rase Pieter 51 M Sint-Jan

792 Van Rasenghem Jan 62 M Sint-Jan 48b 1

793 Van Redewincle Willem 54 M Sint-Jacob

794 Van Reibrouc Danin 51 L Sint-Pieters

795 Reinfin Jan 62 M Sint-Jan

796 Den Riddere Pieter 51 L Sint-Pieters

797 Van Riemeland Godeverd 62 M Sint-Jan 67 61, 69, 72 73 5 54, 61, 69, 

72

4

798 Van der Rijt Arnout 54 L Sint-Jacob

799 Van den Rijt Jan 51 L Sint-Jacob

800 Ripegherste Gillijs 48 M 76 61 70, 73, 78 77 72 7 78 1

801 Van den Risekine Willem 48 M 80 64, 68, 71, 

75

73 6 61, 64, 68 81 4

802 Rochmude Annijn 48 M

803 Van Roden Annekin 54 L Sint-Jan

804 De Roede Goedijn 48 M

805 De Roede Heinric 62 M Sint-Michiel 67, 68, 72 3

806 Roegiers Lievin 62 M

807 Roelfs Godevaerde 51 L Sint-Michiel

808 De Ruch Pieter 51 L Sint-Michiel

809 De Rudde Iveraerd 62 M Sint-Pieters

810 De Ruddere Juris 51 M Sint-Pieters

811 Van den Ruedekine Jacop 51 M Heilige Kerst

812 De Ruwe Jan 51 M Sint-Michiel 48b 1

813 Den Ruwen Jan 51 L Sint-Michiel

814 Ryquaerd Jan 62 M Sint-Michiel

815 Saelden Symoen zone 51 M Sint-Michiel

816 Sanctijn Lauwerijn 48 M

817 Sanders Gherolf 51 M Sint-Jan

818 Sanders Jan 62 M Sint-Jacob 48b 1

819 Saye Gillis 53 L Sint-Jan

820 De Scachtre Jan 53 M Sint-Jan 48a 1

821 Scadelin Heinric 51 M Heilige Kerst

822 Scaep Pouwels 51, 54 M Sint-Jacob

823 Scaepscinkel Arnekijn 48 M

824 Van den Scake Gillis 54 L Sint-Pieters

825 Scalaet Maenin 52 L Sint-Jan

826 Scamp H[einric] 53 M Sint-Jan

827 Scamp Henric 62 M Sint-Michiel
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828 Scamsel Jan 62 M Sint-Jacob

829 Van den Scatte Heinri 62 M

830 Van den Scatte Jan 62 M Sint-Jan 44 1 40, 44, 47, 

51, 53

5

831 Scaufel Jan 51 M Sint-Jacob

832 Van der Scekelt Jan 62 M Sint-Michiel

833 Sceldacker Lievin 62 M Sint-Michiel

834 Scelpe Cl[ais] 53 M Sint-Jan

835 Scelpe Clais 57 M Sint-Niklaas

836 Scelpe Jan 51 L Sint-Jan

837 Scelpe Jan Jans zone 57 LZ Sint-Niklaas 72 1

838 Van der Scelt Coppin 54 L Sint-Jan

839 De Scepene Jan 58 L Sint-Michiel

840 Den Scepene Willem 58 L Sint-Pieters

841 Scepover Lievin 51 M Sint-Jan

842 Sceppe Boudin 62 M

843 Sceppe Jan 62 M

844 Sceppe Moenin 62 M

845 Van de Scoete Gossine 51 L Sint-Michiel

846 Scoeteman Annekin 51 L Sint-Pieters

847 Scotte Jan 62 M 28 42 2

848 De Scouthete Huge 51 M Sint-Jan

849 Scoutin Piet[er] 51 L Sint-Jan

850 Screvel Jan 54 L Sint-Jan

851 Sculpaerd Jacob 62 M Sint-Michiel

852 Van der Scure Piet[er] 51 M Sint-Pieters

853 Van der Scure Pieter 53 L Sint-Michiel

854 Van der Scure Willem f. Pet. 51 LZ Sint-Michiel

855 Van Scuren Gillise 51 L Heilige Kerst

856 Scurman Gheenkin f. Jans 51 LZ Sint-Michiel

857 Scurmanne Jan 51 L Sint-Jan

858 Seis Jan up Den Brant 62 M Sint-Michiel

859 Serpieters Jan 62 M Sint-Jan 44, 46, 64 60 4 43, 46, 47, 

60, 62

37, 48b 7

860 De Sinct Canyn 53 L Sint-Michiel

861 Van Singhem Heinric 62 M Sint-Michiel

862 Van Singhem Jan 48, 62 M Sint-Pieters 53, 61 2

863 Van S[int] Jans Jan 51 L Sint-Jan

864 Sleepstaf Jan 51, 62 M Sint-Michiel 60, 66, 69, 

75, 79a, 81

71, 74 80 9 67, 69 48b 3

865 Slipinc Jan 62 M Sint-Michiel

866 Sloc Wouter 62 M

867 Van Sloete Jan 62 M Sint-Michiel

868 Van Sloete Simoen 62 M Sint-Michiel

869 De Smet Arnoud 62 M Sint-Michiel

870 De Smet ** Jan 51, 62 M Sint-Jan 62 48b 2

871 Den Smet Lievin 51 LZ Sint-Jan

872 Van den Soete Heinric de jonghe 62 M
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873 Sonder Sorge Wouter 53 M Sint-Pieters

874 Soys Gillis 51 L Sint-Pieters

875 Van den Speelborne Gillis 54 L Sint-Jan

876 Van Speisbrouc Jan 48 M 44 1

877 Van den Spelbrouc Jan 54 L Sint-Jan

878 Van den Spiegele * Jan 51 M Sint-Pieters 78 1 42, 48b 2

879 Sreel Jan 62 M

880 Staes Annekine 51 L Sint-Michiel

881 Staes Sy[moen] Jan Staes zone 51 LZ Sint-Jan

882 De Starmere Jan 51 M Sint-Jan

883 Stasine Jan 51 L Sint-Pieters

884 Van Steenberge Jan 51 M Sint-Jan 41, 62, 68 

(w)

3

885 Van Steenberghe Jan de jonghe 62 M Sint-Pieters 65 1

886 Van den Steene Jan 52, 62 M Sint-Michiel 60 1

887 Steppen Pieter 51 L Sint-Pieters

888 Sterf Heinric 52 L Sint-Michiel

889 De Sterre Jos 53 M Sint-Pieters

890 Van der Sticgelen Lievin 51 L Sint-Jan

891 Van der Stichelen Pieter 51, 62 M Sint-Jan 60, 72 2

892 Van der Stickele * Jan 51 M Sint-Pieters 27, 29, 32, 

35, 37, 46

24 7 42 1

893 Stinckin Pieter 51 M Sint-Jan

894 Stocman Pieter verwijst 48 M 47 42 44 3

895 Stoffe Pieter 51 M Sint-Michiel

896 Stoppelere Ar[nout] 51 M Sint-Michiel

897 Stoppelere Dane[e]l 51, 

57, 62

M Sint-Michiel 44 1

898 De Stoppelere * Jan 51, 53 M Sint-Michiel 44 1

899 Stoppelere Lievin 57 M Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

900 Strael Annekijn 48 M

901 Strael Piet[er] 53 L Sint-Pieters

902 Strael Willem 51 M Sint-Pieters

903 Straetkin Jan 48 M 46 1

904 Straetman Jan 51 L Sint-Michiel 78 1

905 Straetman Lievijn verwijst 48 M

906 Straetman Lievin 51 L Sint-Michiel

907 Van der Straten Philips 62 M Sint-Pieters

908 Stulpard Matheus 57 M Sint-Michiel

909 Stulpart Jan 51 M Sint-Michiel

910 Taetse Jan 58 L Sint-Michiel

911 Taetsen Zeger 51 L Sint-Michiel

912 De Tafelmakere Jan anden Coernaert 48 M

913 Tande Annekin 51 L Sint-Michiel

914 Tant Anin 51 L Sint-Michiel

915 Tant Jan 51 L Sint-Michiel
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916 Temmere Pauwels 51 L Sint-Michiel

917 De Temmerman Arnout 57 L Sint-Jan

918 De Temmerman * Jan doude 62 M Sint-Jan 65, 68 32 3 26, 27, 28, 

39

4

919 Van Tempelberghine Wouter 62 M Sint-Pieters 45, 46 48b 3

920 Van der Tichelrien Ghiselijn verwijst 48 M

921 Van der Tichelrien Moenkijn 48 M

922 Van Tielroden Matheus 51 M Sint-Pieters 51 1

923 Toete Willem 51 M Sint-Michiel 48b 1

924 De Toisere Olivier 51 M Sint-Michiel

925 Top Jan Jans zone 57 LZ Sint-Pieters

926 Troeste Willem 51 L Sint-Jan

927 Trouweloes Simoen 62 M Sint-Michiel

928 Tsuul Willem (Over hem) 48 M

929 Van de Turre Boudin 62 M Sint-Jacob 44 48b 2

930 Van den Turre Heinen 51 LZ Sint-Michiel

931 Van den Turre Jacop 51 M Sint-Michiel

932 Utenbougaerde Jan 53 L Sint-Pieters

933 De Vader Jan 51 M Sint-Pieters

934 Den Vaec Gill[is] 51 L Sint-Michiel

935 Van Vaernewike Maes 48 M 24, 27, 30, 

33

32 5 29, 30, 33, 

37, 39

47 38 7

936 Van den Velde Annekin Jans zone 51 LZ Sint-Michiel

937 Van den Velde Gill[is] Arnouts zone 51 LZ Sint-Michiel

938 Van de Velde Jan 48 M Sint-Michiel 48a 46, 47, 48 47 5 44, 47, 48a 3

939 Van de Velde Jan Willems zone 51 LZ Sint-Niklaas 82 1

940 Van den Velde Pieter f. ser Pieters 48 M

941 Van de Velde * Pieter Der 48 M Sint-Jacob 40 40, 46 3 42 43, 44 3

942 Van den Velde Seghere 48 M 69 1

943 Veleevene Daenkin 51 L Sint-Michiel

944 Van Velseke Clais 54 L Sint-Jan

945 Van Velzeke Jan castelein t'Elkijn 48 M

946 Verclaren Jan 51, 62 M Sint-Pieters 63, 74 65 3 65, 69 2

947 Vermarien Annekin 54 L Sint-Jan

948 Van der Vicht Daniel 62 M Sint-Jan

949 Van Vinct Jan 48, 

52, 62

M Sint-Michiel 41 47 2 55 48b 2

950 Van Vinderhoute Ar[nout] 51 M Sint-Jan

951 Van Vinderhoute Boudin 54 LZ Sint-Jan

952 Van Vinderhoute Boudin 62 M Sint-Michiel 48b 1

953 Van Vinderhoute Jan 51, 62 M Sint-Michiel 48b 1

954 Vinouc Jan 62 M Sint-Michiel

955 Viscamp Jan 53 M Sint-Jan

956 Viscamp Willem 51 M Sint-Jan 35 48b 2

957 De Vischere Lievijn verwijst 48 M 43 47 45 3 22 1

958 De Visschere Annijn 48 M

959 De Visschere Jan Lievijns broeder 48, 51 M Sint-Jan 48b 1

960 De Visschere Symon te Doernicke 48 M
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961 De Visschere Vrancke 48 M

962 Van Vive Jan deken 51, 62 M Sint-Jacob

963 Van Vive Piet[er] 51 M Sint-Jan

964 Van den Vivere Arnoude 51 L Sint-Jan

965 Van den Vivere Boid[in] 52 L Sint-Jan

966 Van den Vivere Mich[iel] 51 L Sint-Jan

967 Van den Vivere * Willem 51 M Sint-Pieters

968 Van Vlachem Joes 62 M Sint-Michiel

969 Vlade Annekin 51 L Sint-Michiel

970 Van Vlaendren Annekijn huten Moere 48 M

971 Van den Vlieden Jan 51 L Sint-Jan

972 Den Vliegere Gillis 51 L Sint-Michiel

973 Vlieke Arnout 54 L Sint-Jacob

974 Van den Voerde * Jan 51 M Sint-Michiel 39, 76 (v) 2

975 Van Voeren Jan 51 M Sint-Michiel

976 Voghelleest Gillijs 48 M

977 De Voogt Heine de wevere 48 M

978 De Vos Gillekijn zomercleet 48 M

979 Den Vos Gillise 51 L Sint-Michiel

980 De Vos * Heinric 48 M 48a 1

981 Den Vos Jan 51 L Sint-Michiel

982 De Vos Meus 48 M

983 Den Vos Pieter 51 L Sint-Jan

984 De Vriend * Gillis 62 M

985 Den Vrient Pieter 51 L Sint-Pieters

986 Vroylijc Willem 51 L Sint-Pieters 72 1

987 Van Vuerne Lievijn 48 M 46, 47 45 38, 42, 48a 44 7 41, 42, 47 3

988 Van der Vurst Jan 51 M Sint-Jacob 67, 69, 76 3

989 Van der Vurst Symoen 51 LZ Heilige Kerst

990 Van der Vurst Willekin 51 L Sint-Pieters

991 Van Wackine Jacop 51, 62 M Sint-Michiel 37 41, 46 40, 43 5 41, 42, 43, 

53, 56

37, 40 56 8

992 Van Wackine Jan in d'Olstraete 62 M Sint-Michiel

993 Van Wackine Lievijn 48 M

994 Van Wackine Pieter 62 M Sint-Michiel

995 Van Waes Coppijn 48 M

996 Van Waes Jan 62 M Sint-Jacob 41, 80 82 3 31, 46 25, 26, 28, 

48b

25, 26 8

997 Van Waes Lievin 62 M Sint-Pieters 62, 65, 68, 

85

44 5 46, 48a, 58, 

60, 62, 66, 

67, 76

37, 48b 10

998 Waiberch Geraerd 62 M Sint-Pieters

999 Waie Jan 62 M Sint-Michiel

1000 De Wale * Heinric 54 M Sint-Jan 57 1

1001 De Wale Jan 52 M Sint-Michiel 66 1 66 1

1002 De Wale Lievin 62 M Sint-Pieters 45 1 48b 1
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1003 Van den Wale Willem 51, 

53, 

57, 62

M Sint-Pieters 48b 1

1004 Van den Walle Amin 51 L Sint-Pieters

1005 Van den Walle Boudijn 48 M 39 1 39 25, 39, 42 4

1006 Van den Walle Gilkine 51 L Sint-Pieters

1007 Van den Walle Hannine 51 L Sint-Pieters

1008 Van den Walle Heinen 51 L Sint-Pieters

1009 Walraven * Clais 57 M Sint-

Jacob/Heilige 

Kerst

1010 Walraven Coppijn 48 M

1011 Walraven Pieter 54 M Sint-Jan

1012 Van Wansele Jan 62 M Sint-Pieters 60 1

1013 Van den Watermolen Fierin 51 L Sint-Michiel

1014 Van Wayenberge Lipkine 51 L Heilige Kerst

1015 Wedemaer Boudijn 48 M

1016 Wederix Annekin 53 L Sint-Jan

1017 Van der Weeden Piet[er] 51 L Sint-Michiel

1018 Van de Weghe Jan wapenmakere 62 M Sint-Michiel

1019 Weins Wouter Costers zone 51 LZ Sint-Jan

1020 Weliaerd Jan 62 M Sint-Pieters 48b 1

1021 De Werd Jan 62 M 60, 73 2

1022 Van den Werde Gillis 51 M Sint-Michiel

1023 Van den Werde Segre 57 L Sint-Michiel

1024 Van West Jan 51, 62 M Sint-Michiel

1025 Van West Michiel 62 M Sint-Michiel 44 43 2 42, 58, 60 37 4

1026 Van Westrem Joes 48 M 48b (v) 1

1027 Van Westvelde ** Pieter 51, 62 M Sint-Pieters 48b 1

1028 Van Westvorde Coppin 51 L Heilige Kerst

1029 Van Westvorde Louwer[eins] 51, 62 M Sint-Pieters 61, 85 45 3 51, 59 37, 48b, 81 80, 81 7

1030 Van Wettere Joes 48 M

1031 Van Wettere Lievijn 48, 62 M Sint-Jacob 48a, 77 39, 81 4 48b 1

1032 Van Wettere Pieter 51 M Sint-Michiel

1033 Van Wettre * Jan 48 M 26, 30, 37 3

1034 Van Wettre Jan 62 M Sint-Jacob 68, 73, 75, 

85

80 5 57, 58, 62, 

63, 64

5

1035 Van den Wielkine Jan 52 M Sint-Michiel

1036 Van Wiendeke Philips 51, 62 M Sint-Michiel 42 48b 2

1037 Wieric Goesin 62 M

1038 De Wilde Arnout 48 M

1039 De Wilde Ph[ilips] 53 M Sint-Pieters 68 1

1040 Willade Jan 48 M 37 23, 46 3 37 25, 36, 40, 

48a, 48b

5

1041 Willaert Pieter Pieters zone ser 

Raes

51 LZ Heilige Kerst

1042 Van den Wincle Everaerd 62 M Sint-Jacob

1043 Van den Winkele Jan 51 M Sint-Jan 82 1 64 1
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1044 Den Winne Meuse 51 L Sint-Pieters

1045 De Winter Annijn 48 M

1046 De Winter Liefkijn 48 M

1047 De Wintere Miechiel 51 M Sint-Jan

1048 Van Wisseghem Heine 53 L Sint-Pieters

1049 Witage Willem 51 L Sint-Jan

1050 De Witte Genin 53 L Sint-Jan

1051 De Witte Gill[is] f. Ghiselbrecht 52 LZ Sint-Michiel

1052 De Witte Michiel 62 M Sint-Niklaas 45 39 2 53, 56 2

1053 Wittebroet Heine 48 M

1054 Wittebroet Joes scepene 48 M 48a 1 48a 1

1055 Wittebroet Lievin 48, 62 M Sint-Jacob 71, 78 48a 3

1056 Wittebroet Pieter 48 M 48a 1

1057 Witteman Annijn 48 M

1058 Den Witten Pieter 51 L Sint-Michiel

1059 Van den Woelpitte Lievin 62 M Sint-Jan 45 48b 2

1060 Van der Wostinen Ghelloet 53, 62 M Sint-Jan 48b 1

1061 Van der Wostinen Jan 51 M Sint-Michiel

1062 Van der Wostinen Piet[er] 51 M Sint-Pieters

1063 Wouterman Jan 51 M Heilige Kerst

1064 Wouterman Jan 62 M Sint-Jacob

1065 De Wulf * Jan 62 M 37 1

1066 De Wulf Simoen 51, 62 M Sint-Michiel

1067 Uten Wulghem Gherem 52, 62 M Sint-Michiel

1068 Uten Wulghen Bernaerd 62 M Sint-Michiel

1069 Van den Wulghen Kerstiaen 54 M Sint-Jan 48b 1

1070 Wulraven Pieter 51 M Sint-Jan

1071 De Wulslaghere Gheeraerd 62 M Sint-Pieters 43 48b 2

1072 De Wulslaghere Jacob 62 M Sint-Pieters 71 1 48b 1

1073 De Wulleslaghere Jan de jonghe 62 M Sint-Jan 65, 66, 69 3

1074 De Wulslaghere Jan 62 M Sint-Jacob

1075 De Wulslaghere Willem 62 M Sint-Pieters 62, 68 2 67, 80 48b, 81 4

1076 De Wulslagre Willem 54 M Sint-Jan

1077 Van Yshoute Jan f. Jans 52 LZ Sint-Jan

1078 Zac Gillijs 48 M 47 1

1079 De Zadeleere Joes 48 M 45, 47, 48a, 

48b

4

1080 De Zaghere Amin 51 L Sint-Jan

1081 De Zaghere Will[em] 51 M Sint-Michiel

1082 Van den Zande Pieter 48 M

1083 Van den Zande Willem 51 L Sint-Pieters

1084 Van Zantvorde Boidin 51 M Sint-Michiel

1085 Van Zele * Jan 48 M

1086 Zelle Jan 48, 62 M 38 41 40, 43, 44, 

48a

6

1087 Van Zeverne Daniel 62 M Sint-Michiel 46 48b 2

1088 Van Zeverne Willem 48 M

1089 De Zomer Jan 62 M Sint-Pieters 46, 56 67 3
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1090 Van den Zomple Jacop verwijst 48 M 47 1 47 1

1091 Van den Zomple Jan 62 M 61 63, 66, 69, 

72

5

1092 Van den Zomple Justaes 48 M

1093 De Zone Franse 57 L Sint-Michie

1094 Van Zonneghem Clays 62 M

1095 Zwaenvoet Moenin 62 M Sint-Michiel

1096 Van Zwalmen Clais 51 M Sint-Jan 56 1

1097 Van Zwalmen Gillis 52 L Sint-Jacob

1098 Zwanevoet Symoen 51 M Sint-Michiel

1099 Van Zwarvelde Willem 53 L Sint-Jacob

1100 Van Zwinarde Louwer[eins] 51 M Sint-Pieters
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BIJLAGE 2: MEESTERS EN HUN LEERLINGEN 

(1351-1354/1357-1358) 
 

Hieronder volgt een alfabetische lijst van de meesters en hun respectieve leerlingen met naam en 

toenaam, zoals terug te vinden in het weversleerknapengeld, uitgegeven in het Recueil van Espinas 

en Pirenne.720 De meeste weversmeesters hadden slechts één leerling. Van de 329 meesters zijn er 

maar 31 (of 9,42%) die meer dan één leerling hadden, waarvan 28 meesters 2 leerlingen en 3 mees-

ters 3 leerlingen, wat het gemiddelde aantal leerlingen op 1,1 brengt.  

                                                           
720

 ESPINAS en PIRENNE (eds.), Recueil, I, 2, pp. 454-470. 



Nr. Naam Voornaam Naam Voornaam

1 Van den Abeele Jan Van der Eeken Janne

2 Van Adonc Boidin Van den Bossce Danin

3 Van den Afsande Willem Van den Bossce Ghenin

4 Appelman Willem Vanden Cleye Jan

5 Van Audenarde Jan Van den Walle Gilkine

6 Van Axle Jan De Hont Gillis

7 De Backere Jan De Brugrave Lievin

Lambrechte Heinr[ic]

Den Muntere Amine

9 Den Backere Segre Den Meyere Stase

10 De Backere Sy[moen] Den Buc Jan

11 Baghelaerd Ghiselin Screvel Jan

Bollard Willekin

Van Wayenberge Lipkine

13 Van der Beke Yweyn Patijn Mathijs

14 Van den Berghe Ghis[elin] Strael Piet[er]

Crine Ghenin

Van der Porten Jan

16 Bernard Jan Utenbougaerde Jan

17 Bisscop Jan Van den Bossce Willem

18 De Blake Wouter Den Harst Pieter

19 Blankaert Kerst[iaen] De Pau Willem

20 Blankard Jan f. Katel Lippin

21 De Bloc Jacop Van der Elst Willem

Jan Boidins zone Boidin

f. Jan van Lake Annekine

23 Bollard Math[eus] Vanden Hoeke Arnaude

24 Van den Bossce Abin Van den Bossce Moenin

25 De Bosscere Lievin Mortier Jan

26 Van Bost Heinric Noten Willekin

27 Van Botelaer Gill[is] Den Droeghe Andries

Van Lippenhove Ol[ivier]

Van Roden Annekin

29 Boterman Heinr[ic] Loeten Heine

30 Bouderics Jan Van Duffele Ar[nout]

31 Boye Jan Babbard Annin

32 Boye Pieter Beyarde Jan

33 Van Br[ugge] Ger[ard] Oliviers Piet[er]

34 Van Br[ugge] Lievin Van Coudenberge Jan

35 Van Brakele Piet[er] Hoie Andries

36 Van den Brande Maes Musscen Jan

37 Van den Breiel Jan Hodevare Coppine

38 Brest Jan Van der Berrent Pieter

39 Brest Segre Brest Fierin

40 Brest Wouter Hulleman Jan

41 Broetloes Jan Liegarden Pieter

42 Van den Brouke Jan Van den Brouke Dierderic

43 Van der Brucgen Zeger Heinrix zone Piet[er]

Meesters Leerlingen

8 De Backere Jan

12 Ballard Willem

15 Van den Berghe Jan

22 Boidin Jan

28 Van Botelaer Jan
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Meesters Leerlingen

44 Van der Brucghen Jacop Erpolf Jan

45 De Brune Arnout Van Botelaer Lievin

Van Houthem Jan

Vlieke Arnout

Den Brunen Arnout

Matheeus Jan

48 Burghwal Jan Van Papenghem Heine

49 Calant Nijs Van der Eront Jan

50 Van den Calke Jan Van den Calke Heinen

51 Van Calkine Piet[er] Maes Piet[er]

52 Capelle Heinric Ghes[el] Gill[is]

53 Capelle Jan Mortiere Jan

54 De Carpentier Willem Den Clerc Jan

55 Carthals Jan Van den Brouke Lievin

56 Van den Castele Jan De Lantheere Moenin

57 Van Cayeghem Jan Van den Berghe Willem

58 Van Claterbosch Jan Van den Zande Willem

59 De Clerc Seger Bollard Jan

60 De Clerc Symoen Baerd Jan

61 Van der Colet Heinric Van Hudewijc Gillis

62 De Costre Jan Den Hamer Willem

63 De Costre Jan Den Cupre Fierinc

64 Crauwel Boid[in] Heins Segre

65 Van der Crusen Daneel Michiels Jan

66 Daenbec Jan Witage Willem

67 Daens Gillis De Ruch Pieter

68 Van den Damme Pieter Van den Brande Gill[is]

69 Danc Pieter Babbaerde Janne

70 De Dene Willem Van der Middel Gherolf

71 Diede Gillis Van de Velde Jan

72 Dierman Ar[nout] Den Vaec Gill[is]

73 Dierman Arnout Baerd Gillis

74 Van Diest Lievin Van Drustinclaer Gill[is]

75 De Dievel Clais Den Kersmakere Willem

76 Van Doinse Heinric Minneboden Willem

77 Van der Donc Boidin Van den Gracht Ghiselin

78 Van der Donc Jan Van den Brande Lievine

Van den Briel Pieterkin

Van den Brouke Annekine

De Burcgrave Coppine

80 Drieghe Gillis Dobbelere Wouter

81 Van Dronghine Maes Matheus Annekin

82 Dullard Boidin Straetman Lievin

83 Dwingelant Louwereins Den Bermakere of bruwereAnnekin

De Coman Diederic

Heinrics Ghiseline

85 Van der Eeke Jacop Taetsen Zeger

86 Van Eeke Robber[echt] Soys Gillis

47 De Brune Maes

79 Dotter Willem

46 De Brune Arnout

84 Van Eckerghem Mich[iel]

207



Nr. Naam Voornaam Naam Voornaam

Meesters Leerlingen

87 Van der Eeken Jan Brancarde Jan

Bollard Annekin

Van der Elst Brecht

89 Van der Eeken Lodewijc De Witte Gill[is]

90 Van der Eeken Radol Brancard Will[em]

91 Van der Eeken Wouter Broucarde Pieter

92 Van Eenam Boidin Burnebroet Annine

De Backere Weyn

Van den Vivere Arnoude

94 Van der Erlo Lievin Van Zwarvelde Willem

95 Van der Erlo Lievin Van den Vlieden Jan

96 Van Essce Jan Scurmanne Jan

97 Van Everghem Jan Fierins Jan

98 Eyerman Jan Van Laerne Heinen

99 Farant Jan Hertebrekere Lippin

100 Foiteman Mich[iel] Baerde Heine

101 Van Gavere Jan Lampen Amelise

102 Van Gentbrugge Lievin Math. uter Elst Math[ijs]

103 Van Ghavere Rase Van den Velde Gill[is]

104 Van Ghent Jan Huges Jan

105 Ghilein Huge Van der Scelt Coppin

106 Ghilein Jan De Zaghere Amin

107 Gossins Jan Van den Werde Segre

108 De Griex Jacop Branterde Lievin

109 De Groete Jan Staes Annekine

110 Gronine Jan Oste Willem

111 Van den Grotenbriele Gill[is] De Sinct Canyn

112 De Grutre Jan Van Luevene Claise

113 Van der Hage Ar[nout] Straetman Jan

114 Van der Haghe Will[em] Bekemanne Jan

115 Hallinc Gillis Den Hont Mich[iel]

116 Hallinc Rase Burricke Gill[is]

117 Van den Hane Jan Top Jan

118 Haninen Jan Haninen Jan

119 Van Hansebeke Lievin Boonin Amin

120 Van Hansebeke Willem Troeste Willem

121 Van den Hecke Jan Van den Speelborne Gillis

122 Van den Hecke Wulfram Van den Walle Heinen

Van den Heede Michiel

Van den Heede Willem

124 Van der Heide Wulfram Vermarien Annekin

125 Van Heine Jan Van Heine Jan

126 Heins Jan Den Pratre Alarde

127 Van de Hende Ghiselin De Bruwere Willem

Van Losere Pieter

Van den Hende Arnout

De Witte Genin

129 Van Hoobosch Lievin Brebaerd Jan

93 Uter Ellen Ghiselbr[echt]

123 Van den Heede Jan

88 Van der Eeken Jan

128 Van den Hende Jan
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Nr. Naam Voornaam Naam Voornaam

Meesters Leerlingen

130 Van den Horzele Jacop Colparde Coppin

Tande Annekin

Tant Anin

132 Van den Houte Gosselein De Pottre Daneel

133 Van den Houte Heinric Mortiere Ghiselin

134 Van Houthem Jacop Mulnere Annekin

Ute Gavere van Lederne Wouter

De Grave Gillis

136 Van den Houtkine Danel Van Luevene Gill[is]

137 Van Houtsriede Jan Den Cupre Wouter

138 Uten Hove Jan Britsen Jan

139 Van der Hoyen Ar[nout] Den Vos Pieter

140 Van der Hoyen Jan Van der Pale Coppin

141 Van den Huele Clais Bustcole Lievin

Baerd Willem

De Paeu Willem

143 Huges Jan Den Proefst Lievin

144 Van der Hulst Jan Van den Hecke Gerolf

145 Van Hunneghem Gill Van Yshoute Jan

146 Van Huse Ger[ard] Van den Brouke Pieter

De Bliec Gillis

Den Dagh Claise

148 Van Husse Willem Vroylijc Willem

149 Van Huste Ar[nout] Den Kempe Jan

150 Van Huushoute Willem Ghiselins Jan

151 Huusman Heinric De Doncre Heine

152 Iggebant Jan Van der Scure Willem

153 De Jaghere Jan Van Hijfte Jan

154 De Jaghere Pieter Van Westvorde Coppin

155 Joyard Gherard Van den Bossce Gill[is]

156 Kaleward Willem Van Ghelmaer Lievin

157 Van den Kerkove Jan Den Hamer Jan

158 Den Kersmakere Wulfr[am] Van den Abeele Willem

159 Ketel Wijt Van Zwalmen Gillis

160 Van Laerne Jan Colins Willem

161 Van Laerne Pieter Van den Driessce Jan

162 Van der Lake Gill[is] Veleevene Daenkin

163 Van Landeghem Lievin Van der Sticgelen Lievin

164 De Langhe Jan Staes Sy[moen]

165 De Langhe Mich[iel] Baraets Segher

166 Lauwerens Pieter Lauwerens Wouter

167 Leewerke Gill[is] Van den Dale Willem

168 Leuwaerd Jan Van Haken Jan

169 Liebaert Jan Den Kempe Pieter

170 Van der Linden Jan Crabben Jan

171 Van der Loeve Heinric Van Lokerne Jan

172 Van der Loeve Jan Adaems Baudine

173 Van der Loeve Willem Keutsen Jan

135 Van Houthem Jan

142 Van de Huffele Jan

131 Van den Houde Willem

147 Van Huse Wouter
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Meesters Leerlingen

174 Van der Loo Jan Van den Arde Rasen

175 Van Loo Lievin Codin Moenin

176 Van Loo Lievin Bonin Gossin

177 Van Loo Pieter Willaert Pieter

178 Loukebosch Kerstiaen Van Goxhem Gillise

179 Louwerens Jan Van den Niewenhuus Gillis

180 Van der Love Lievin Vander Loeve Wouter

181 Van Luchtele Jan Van den Velde Annekin

182 Van Luevene Gillis De Meester Michiel

183 Van Luezere Pieter Van der Brucgen Rasen

184 Van Maelte Jan Scoeteman Annekin

185 Van Maelte Willem Roelfs Godevaerde

186 Maerc Jan C. Heins Pieter

187 Maes Ghiselin Van Dorincslar Boudin

Van den Cleempitte Gillis

Lelyard Lernaet

189 Martins Jan Bornebroet Lievine

190 Massce J[an] Boudiens Jan

191 Van Meedonc Jan Van der Eeken Jan

192 De Meester Willem Van Nevele Annekin

193 Meinfroit Jan Van den Brouke Jan

194 Van Melle Jan Den Lathouwere Jan

195 Van Mendonc Jan Van den Brouke Janne

Van der Beke Jan

Van der Weeden Piet[er]

197 Van Merlebeke Pieter Van den Brouke Pieter

198 Van Merlebeke Sy[moen] Stasine Jan

199 Van der Mersch Gossin Van der Leyen Heinen

Dobbelere Arnelein

Den Meyere Gill[is]

201 De Merseman Jan De Zone Franse

202 De Merseman Willem Vlade Annekin

203 De Mets Ph[ilips] Haghin Annekine

204 De Meyere Ar[nout] Van Oterghem Pieter

Ghisel Willem

De Meyere Coppin

Blankerts Pieter

Van den Ghentsce Will[em]

207 De Meyere Pieter Van den Scake Gillis

208 De Meyere Pieter De Meyere Symoen

209 Miere Jan Osterlinge Annekine

210 Minric Gerard Van Velseke Clais

211 Moerard Jan Folken Jan

212 Moerard Willem Scalaet Maenin

213 Van Moereghem Jan Van der Molen Heine

214 De Mol Gill[is] Van over de Beke Cl[ais]

215 Van Morenghem Sy[moen] Den Crane Zegren

216 De Muenc Lievin Den Winne Meuse

196 Van der Mere Jan

200 Van der Mersch Jan

188 Magerman Jan

205 De Meyere Gill[is]

206 De Meyere Jan
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217 De Muenc Pieter Den Muenc Wouter

Van Munte Diederic

Van Munte Lievin

219 Muursefein Pieter Den Meyere Pieter

220 Naese Jan Van Hamme Annekin

221 De Neut Arnout Muine Gherem

222 Van Niveldale Gill[is] Van den Kerkove Jan

223 Van Oebosch Gher[ard] Van der Hoyen Heinr[ic]

224 Van Oedene Boidin Van den Bussce Danine

225 Oliviers Jacop Van den Berge J[an]

226 Van Omberghen Jan Scoutin Piet[er]

227 Van Oosterzele Gherem De Bliec Lievin

228 Van Oosterzele Pieter Van der Erlo Willem

229 Van Osterzele Jan Van Reibrouc Danin

230 Van Overbeke Gossin Van Merlebeke Pieter

231 Van Overbeke Jan Mestdach Lievine

232 Van Overbeke Pieter Van Overbeke Zegren

De Hase Willem

Vanden Oost Jan

234 Palin Pieter Clawarde Jan

235 De Pape Arnout Van den Vivere Boid[in]

236 De Pape Willem Parys Willeken

237 Paridaen Ar[nout] Van den Dike Annekin

238 Paridaen Jacop Doude Heinric

239 Pellinbaerd Godevert De Temmerman Arnout

240 Pitkin Lievin Van den Walle Hannine

241 Plaetsard Jan Van der Scure Pieter

242 Plante Gillis Den Witten Pieter

243 Uten Portkine Jan Van den Bossce Gill[is]

244 Pric Gillis Cachtele Jan

Den Bruwere Andriese

De Meyere Jan

246 Rase Pieter Lampine van Dickele Gill[is]

247 Van Redewincle Willem Maes Marc

248 De Ruddere Juris Van der Leyen Jan

249 Van den Ruedekine Jacop Van Scuren Gillise

250 De Ruwe Jan Den Vos Jan

251 Saelden Symoen Van den Watermolen Fierin

252 Sanders Gherolf Van S[int] Jans Jan

253 De Scachtre Jan Saye Gillis

254 Scadelin Heinric Van den Hamme Hannekin

Van den Rijt Arnout

Van der Rijt Jan

256 Scamp H[einric] Van Dorenzele Jan

257 Scaufel Jan Van der Biest Jan

258 Scelpe Cl[ais] Wederix Annekin

259 Scelpe Clais Scelpe Jan

260 Scepover Lievin Scelpe Jan

218 Van Munte Heinric

233 Van der Pale Jan

245 Van der Rake Jan

255 Scaep Pouwels
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261 De Scouthete Huge Van Niewen Wege Goes

262 Van der Scure Piet[er] Meus van de Brouke Meus

263 Slepestaf Jan Mortiere Gill[is]

Den Smet Lievin

Weins Wouter

265 Sonder Sorge Wouter Poel Anekin

266 Van den Spiegele Jan Steppen Pieter

267 De Starmere Jan Van Hemelghem Gill[is]

268 Van Steenberge Jan Kerslant Willeken

269 Van den Stene Jan D'Hane Anyn

270 De Sterre Jos Calant Lippin

271 Van der Stichghelen Pieter Ute Dambrouc Jan

272 Van der Stickele Jan Laponde Arnoude

273 Stinckin Pieter Asselmanne Pieter

274 Stoffe Pieter Den Costre Daneele

275 Stoppelere Ar[nout] Van Heyst Wouter

Van der Mere Willem

Mortier Jan

Den Hane Gill[is]

Van Lovelde Lievin

278 Stoppelere Lievin Mortier Lievin

279 Strael Willem Van der Vurst Willekin

280 Stulpard Matheus Masch Willem

281 Stulpart Jan De Clerc Zeger

282 Van Tielroden Matheus Van den Walle Amin

283 Toete Willem Den Jonchere Jan

284 De Toisere Olivier Den Muntere Lippine

285 Van den Turre Jacop Van den Turre Heinen

286 De Vader Jan Van den Hove Jan

287 Verclaren Jan Den Pape Willem

288 Van Vinct Jan De Meulnere Willem

289 Van Vinderhoute Ar[nout] Van Vinderhoute Boudin

290 Van Vinderhoute Jan Tant Jan

291 Viscamp Jan Margruut Annine

292 Viscamp Willem Van den Vivere Mich[iel]

293 De Visscere Jan Moenins Jan

294 Van Vive Jan Den Kempe Annekine

295 Van Vive Piet[er] Van Daelpitte Heine

296 Van den Vivere Willem Van den Bossce Piet[er]

297 Van den Voerde Jan Ballard Annekine

298 Van Voeren Jan Van den Heede Jan

299 Van der Vurst Jan Van der Vurst Symoen

Van der Loove Gill[is]

Temmere Pauwels

301 De Wale Heinric Van den Spelbrouc Jan

302 De Wale Jan Blondeel Annekin

D'Amer Jacop

Van den Gavere Claise

264 De Smet Jan

276 Stoppelere Dane[e]l

303 Van den Wale Willem

277 De Stoppelere Jan

300 Van Wackine Jacop
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Mussce Lievin

304 Walraven Clais Van den Hecke Wouter

305 Walraven Pieter De Backere Jan

306 Van den Werde Gillis Den Vliegere Gillis

307 Van West Jan Van Houwenzele Boud[in]

308 Van Westvelde Pieter Van den Hogenhuus Mathijse

309 Van Westvorde Louwer[eins] Den Vrient Pieter

310 Van Wettere Pieter Den Cok Gillis

311 Van den Wielkine Jan Sterf Heinric

312 Van Wiendeke Ph[ilips] Aelbrechte Gill[is]

313 De Wilde Ph[ilips] Van Wisseghem Heine

314 Van den Winkele Jan Lampin Clais

315 De Wintere Miechiel Uten Ackere Annekin

316 Van der Wostine Ghelnoet De Muntre Symoen

317 Van der Wostinen Jan Den Ruwen Jan

318 Van der Wostinen Piet[er] Van den Gentsce Wouter

319 Wouterman Jan Blondeele Willem

320 De Wulf Symoen Den Vos Gillise

321 Uten Wulghem Ger[ard] D'Hane Jacop

322 Van den Wulghen Kerstiaen De Grave Nijs

323 Wulraven Pieter Impine Pieter

324 De Wulslagre Willem Van den Heede Willem

325 De Zaghere Will[em] Den Hane Willek[in]

326 Van Zantvorde Boidin Scurman Gheenkin

327 Van Zwalmen Clais Van Dambrouc Heinen

328 Zwanevoet Symoen Van de Scoete Gossine

329 Van Zwinarde Louwer[eins] Den Riddere Pieter

303 Van den Wale Willem
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BIJLAGE 3: AANTAL SCHEPENAMBTEN PER JAAR (1320-1385) 
 

Hieronder volgt een tabel met het absolute (N) en relatieve (%) aantal schepenambten die de wevers 

tussen 1320 en 1385 per jaar hebben opgenomen. Grosso modo kunnen vijf periodes onderscheiden 

worden in de politieke integratie van de wevers tijdens de veertiende eeuw: (1) het hoofdmannen-

bewind van 1319-1337 (lage participatie), (2) het Artevelderegime van 1338-1345 (evenredige parti-

cipatie), (3) de weversdictatuur van 1345-1349 (dictatoriale participatie), (4) het regime van volders, 

poorters en kleine neringen in 1349-1359 (geen participatie) en (5) het regime der drie leden van 

1360 af (evenredige participatie, exclusief volders) (zie ook p. 107 e.v.). De sigels dienen als volgt 

gelezen te worden: 

 SK: aantal jaarlijkse schepenambten van der Keure. 

 SG: aantal jaarlijkse schepenambten van Gedele. 

 ST: totaal aantal jaarlijkse schepenambten (zowel van der Keure als van Gedele). 

 GS/R: gemiddelde relatieve aantal schepenambten (zowel van der Keure als van Gedele) 

per jaar en per periode. 



Jaar SK SG ST SK SG ST GS/R

1320 1 2 3 7,7 15,4 11,5

1321 0 1 1 0 7,7 3,8

1322 2 0 2 15,4 0 7,7

1323 2 1 3 15,4 7,7 11,5

1324 3 0 3 23,1 0 11,5

1325 1 0 1 7,7 0 3,8

1326 0 1 1 0 7,7 3,8

1327 1 2 3 7,7 15,4 11,5

1328 2 0 2 15,4 0 7,7

1329 1 1 2 7,7 7,7 7,7

1330 1 1 2 7,7 7,7 7,7

1331 2 1 3 15,4 7,7 11,5

1332 0 2 2 0 15,4 7,7

1333 1 1 2 7,7 7,7 7,7

1334 0 1 1 0 7,7 3,8

1335 0 1 1 0 7,7 3,8

1336 1 0 1 7,7 0 3,8

1337 0 3 3 0 23,1 11,5

1338 2 2 4 15,4 15,4 15,4

1339 4 4 8 30,1 30,1 30,1

1340 3 2 5 23,1 15,4 19,2

1341 4 3 7 30,1 23,1 26,9

1342 5 1 6 38,5 7,7 23,1

1343 3 4 7 23,1 30,1 26,9

1344 5 2 7 38,5 15,4 26,9

1345 4 4 8 30,1 30,1 30,1

1346 3 6 9 23,1 46,2 34,6

1347 6 6 12 46,2 46,2 46,2

1348 8 4 12 61,2 30,1 46,2

1349 0 0 0 0 0 0

1350 0 0 0 0 0 0

1351 0 0 0 0 0 0

1352 1 0 1 7,7 0 3,8

1353 1 0 1 7,7 0 3,8

1354 1 0 1 7,7 0 3,8

1355 1 3 4 7,7 23,1 15,4

1356 0 0 0 0 0 0

1357 1 3 4 7,7 23,1 15,4

1358 0 0 0 0 0 0

1359 2 0 2 15,4 0 7,7

1360 4 4 8 30,1 30,1 30,1

1361 2 5 7 15,4 38,5 26,9

1362 4 5 9 30,1 38,5 34,7

1363 4 2 6 30,1 15,4 23,1

1364 3 4 7 23,1 30,1 26,9

1365 4 3 7 30,1 23,1 26,9

1366 4 5 9 30,1 38,5 34,7

1367 2 3 5 15,4 23,1 19,2

Absolute aantal Relatieve aantal (%)

24

6

39

24

8
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Jaar SK SG ST SK SG ST GS/R

Absolute aantal Relatieve aantal (%)

8

1368 5 3 8 38,5 23,1 30,1

1369 4 3 7 30,1 23,1 26,9

1370 2 4 6 15,4 30,1 23,1

1371 4 3 7 30,1 23,1 26,9

1372 4 2 6 30,1 15,4 23,1

1373 2 3 5 15,4 23,1 19,2

1374 1 1 2 7,7 7,7 7,7

1375 3 3 6 23,1 23,1 23,1

1376 2 2 4 15,4 15,4 15,4

1377 1 2 3 7,7 15,4 11,5

1378 4 3 7 30,1 23,1 26,9

1379 5 3 8 38,5 23,1 30,1

1380 2 3 5 15,4 23,1 19,2

1381 4 4 8 30,1 30,1 30,1

1382 6 2 8 46,2 15,4 30,1

1383 2 1 3 15,4 7,7 11,5

1384 3 0 3 23,1 0 11,5

1385 2 4 6 15,4 30,1 23,1

Totaal 155 139 294

24
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