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                                                       “Anybody can make history. Only a great  man can write it” 

                                                                                                    Oscar Wilde, ‘critic as an artist’ 

 

                                                                                           “History is merely a list of surprises. 

                                                                       It can only prepare us to be surprised yet again.” 

                                                                                         Kurt Vonnegut, ‘Slaughterhouse Five’ 
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VOORWOORD 
 
Nu ik voor mijzelf heb beslist dat dit onderzoek afgerond en neergeschreven is, rest het mij 

enkel nog een aantal personen te bedanken die mij geholpen hebben bij het totstandkomen 

ervan. 

  In de allereerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor professor doctor Marc Boone, 

die mij het onderwerp, waarmee ik in de loop van dit onderzoek grote affectie heb 

opgebouwd, heeft aangereikt en mij in het twee jaar durende onderzoek meermaals heeft 

geholpen bij praktische problemen of mij nieuwe inzichten in de materie heeft geschonken. 

Mocht hij het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal niet gekend hebben, was deze studie er nooit 

geweest. Naast de gesprekken die ik met hem voerde wil ik hem hier ook bedanken voor de 

vele lessen die ik van hem kreeg gedurende de vier jaren dat ik student geschiedenis was. 

Deze lessen hebben mij, meer dan andere lessen, gevormd als historicus en als kritisch 

denkend mens.  

  Daarnaast zijn er nog een aantal andere personen; universitaire medewerkers, doctorandi en 

professoren, van de Universiteit Gent, die ik zou willen bedanken. Deze dank gaat zowel naar 

zij die mij rechtstreeks geholpen hebben in dit onderzoek als naar zij die door lessen mij 

gevormd hebben als historicus, waardoor ik dit onderzoek kon uitvoeren. Ik bedankt Prof. Dr. 

Thérèse de Hemptinne, Prof. Dr. Erik Thoen, Prof. Dr. Dirk Heirbaut, Prof. Dr. Jeroen 

Deploige, Prof. Dr. Réne Vermeir, Prof. Dr. Jan Art en Els De Paermentier. 

  Ook bedank ik alle studenten die samen met mij mediëvistiek studeerden, de goede sfeer in 

de klas zorgde voor de perfecte omgeving om ons historisch onderzoek uit te voeren. Van 

deze studenten verdienen er drie een aparte vernoeming. Allereerst gaat mijn dank uit naar 

Filip Van Gijseghem, die samen met mij vele uren doorbracht in het stadsarchief van Gent. 

Niet alleen hielp hij mij in vele gevallen met het ontcijferen van paleografische problemen of 

het zoeken naar de juiste documenten, of reikte hij mij bruikbare resultaten uit zijn eigen 

onderzoek aan, ook was zijn vriendschap en humor een ware steun gedurende de laatste twee 

jaren. Ten tweede bedank ik Hannes Lowagie, de student die waarschijnlijk een mooie 

universitaire carrière te wachten staat. Hannes is zonder twijfel één van de verstandigste 

studenten die ik tegenkwam op de universiteit, en daarenboven bezit hij de weinig 

voorkomende eigenschap geen vakidioot te zijn. Hierdoor was hij een ideale gesprekspartner 

voor vele overpeinzingen in verband met zijn en met mijn onderzoek. Zijn oprechte interesse 
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in vele aspecten van de geschiedenis maakt elk gesprek met hem boeiend. Ten laatste bedank 

ik Annellies Mattheus, omdat zij altijd bereid was om niet over ons onderzoek, of over 

geschiedenis, te spreken, hetgeen erg nodig was bij het onderzoeken en uitschrijven van deze 

thesis. 

  Daarnaast bedank ik mijn moeder, Ilse Decorte, die zich de moeite troostte dit gehele werk 

na te lezen en de veel te vele schrijf- en typfouten er systematisch uit te halen en mij nuttige 

tips verschafte in verband met formuleringen en zinsconstructies. Door de specificiteit van 

sommige delen en door haar geringe kennis van de materie moet dit voor haar een moeilijke 

opdracht geweest zijn, hetgeen mijn dank alleen groter maakt. 

  Allerlaatst bedank ik de vrouw die mij de moed gaf twee jaar aan een stuk continu dit ene 

onderwerp te onderzoeken, en de onderzoeksresultaten uit te schrijven. Dank je Femke, 

zonder jou had ik het niet gekund. 

 

 

                                                                                                                Gent, 21 juli 2007 
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I. Inleiding en probleemstelling 

 

 

I.1.: Inleiding 

 

In de volgende bladzijden vindt u de resultaten van mijn onderzoek, gedaan in het kader van 

mijn licentiaatscriptie, naar het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal in Gent in de late 

middeleeuwen. Het doel van mijn onderzoek was een zo correct mogelijk beeld te schetsen 

van het hospitaal, zijn werking, zijn beleid, de interne evoluties en zijn omgang met de 

patiënten. Ik trachtte zoveel mogelijk informatie te halen uit de beschikbare bronnen. 

Aangezien er in de bronnen lacunes zijn, is het niet mogelijk een totaalstudie van het hospitaal 

neer te schrijven; zoals later zal blijken is er over sommige aspecten niet genoeg informatie 

aanwezig om historisch correcte uitspraken te kunnen ventileren. Het gegeven dat echter niet 

alles onderzocht kan worden is voor onderzoekers in de middeleeuwse geschiedenis in het 

algemeen meer de regel dan de uitzondering, en het mag ons er dan ook niet van weerhouden 

ons onderzoek uit te voeren. In de mate van het mogelijke schets ik een beeld van een 

stedelijke instelling op het einde van de middeleeuwen in één van Vlaanderens grootste en 

belangrijkste steden.  

 

 

I.2.: Historische achtergrond en probleemstelling 

 

In de volle middeleeuwen werden waanzinnigen die overlast veroorzaakten in een stad voor 

de gemeenschap, ofwel opgesloten in dolhuisjes (als ze poorters van de stad waren) ofwel uit 

de stad verwijderd (als ze geen poorter van de stad waren)
1
. Deze dolhuisjes waren soms 

echte houten hokken maar zeker zovaak waren het plaatsen voorzien in huizen, kelders, 

torens,… Bedoeling van de dolhuisjes was niet om de waanzinnige levenslang vast te houden 

maar eerder om hen enige tijd op te sluiten tot dat hij “bedaard” was. Aangezien het steeds 

ging om een poorter van de stad konden de schepenen hem niet zomaar uit de stad zetten. De 

middeleeuwse mens ging er van uit dat de waanzinnige niet echt verantwoordelijk was voor 

zijn daden. Een waanzinnige poorter, sowieso al een zwak figuur, de stad uitzetten om 

                                                 
1
 Deze korte historische inleiding op het ontstaan van hospitalen voor waanzinnigen in de middeleeuwen is 

voornamelijk gebaseerd op het werk: BEEK H.H., ‘Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en 

bemoeienis met de zieke’ . Voor verdere en meer gedetailleerde informatie verwijs ik dan ook naar dit uitstekend 

naslagwerk. 
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redenen waar hij in principe niet voor verantwoordelijk, was kon niet. Maar de waanzinnige 

die de orde verstoorde zorgde natuurlijk wel voor een probleem: hij bracht de rust, die nodig 

was voor de handel en nijverheid in de stad, in gevaar. De dolhuisjes boden hiervoor de 

oplossing; de waanzinnige werd opgesloten zolang hij een probleem vormde voor de 

gemeenschap. Met deze oplossing kon iedereen leven, de gemeenschap, die de rust nodig had 

en toestond dat één van hen opgesloten werd, en de familie van de waanzinnige die erkende 

dat de waanzinnige een probleem veroorzaakte. In de loop van de 13
de
 eeuw ontstaan in een 

aantal steden in West Europa hospitalen die de rol van de dolhuisjes overnemen. In deze 

hospitalen werden de waanzinnigen vanaf dat moment tezamen gebracht en opgesloten tot ze 

geen probleem meer veroorzaakten voor de samenleving. Op zich verandert er niet zo veel, de 

essentie blijft dat waanzinnigen uit de samenleving gehaald worden wanneer ze de orde 

verstoren. Doordat er nu echter een aantal mensen in groep actief deze waanzinnigen 

verzorgen krijgt de opvang van de waanzinnigen automatisch een professioneler karakter. Het 

gaat echter nog steeds in essentie over opvang van de waanzinnige, doel is niet hem te 

genezen. Wat niet wegneemt dat wanneer de waanzinnige geneest, hij vrij is te gaan. De 

waanzinnige wordt dus niet opgesloten omdat hij waanzinnig is, maar omdat hij de orde 

verstoort. In deze optiek mogen we dus de term ‘hospitaal’ niet gelijkschakelen aan wat wij er 

vandaag onder verstaan, namelijk een plaats waar zieken zo goed als mogelijk verzorgd 

worden met als doel ze te genezen. De middeleeuwse hospitalen voor waanzinnigen hadden in 

de eerste plaats als doel de waanzinnige uit de gemeenschap te halen wanneer hij voor 

overlast zorgde. Aangezien er in de contemporaine bronnen zelf geregeld de term ‘hospitael’ 

voorkomt gebruiken wij ook deze term, het is echter belangrijk dat de lezer het nuanceverschil 

in het achterhoofd houd. Niet alle waanzinnigen van de stad bevonden zich in het hospitaal, 

het waren enkel deze waanzinnigen die de orde verstoorden. We noemen ze, naar analogie 

met de bronnen, dullen.  

 

  Gent blijkt in dit proces een voortrekkersrol gespeeld te hebben. Waarschijnlijk al in 1191 

richtte de Gentse schepenbank het Sint-Jans-ten-Dullen
2
 hospitaal op

3
. De leden van het 

hospitaal kregen hun wetten van Everdee II, abt van St. Baafs in 1196
4
, wat de eerste echte 

bron is die bewijst dat het hospitaal toen bestond. Waarschijnlijk is dit hospitaal het eerste 

waanzinnigeninstituut van West Europa. Het is belangrijk op te merken dat het hospitaal een 

                                                 
2
 Ook gekend onder de namen Sint Janshospitaal, Sint-Jan-in-de-Olie of Sint Janshuis aan de Hautbriel. 
3
 DE POTTER F., Gent van de oudste tijden tot heden, VII, p. 134. 
4
 Ibidem, p. 134. In ons onderzoek gaan we dieper in op deze wetten en zullen ook tot de conclusie komen dat 

het niet de abt was die deze wetten opstelde maar de abt samen met de schepenen van de Keure van Gent. 
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stedelijke instelling was, het werd gesticht door de schepenbank en de schepenen 

beschouwden zich dan ook verantwoordelijk voor alles wat er gebeurde in het hospitaal. Dat 

neemt niet weg dat het religieuzen waren die de dullen verzorgden en de leiding hadden in het 

hospitaal, zoals al opgemaakt kan worden uit het feit dat het de abt van Sint-Baafs was die het 

hospitaal zijn eerste wetten gaf. Dit dubbele aspect, het feit dat het hospitaal zowel onder 

wereldlijk als onder geestelijk gezag staat, is een typisch kenmerk voor 

waanzinnigeninstituten in West Europa in de middeleeuwen, het komt terug bij gelijkaardige 

hospitalen in Frankrijk en Spanje. De broeders en zusters van het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal behoorden tot de religieuze gemeenschap die de regel van Augustinus naleefde en 

die men “broeders en zusters van het gemene leven” noemde. Zij mogen niet verward worden 

met de beweging van de Moderne Devotie, in het laatste kwart van de 14
de
 eeuw gesticht door 

Geert Grote. De broeders en zuster legden, na een proefperiode (het noviciaat) van een jaar en 

een dag plechtige geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid af (wat de leden van de 

Moderne Devotie niet deden)
5
. Deze dertiende eeuwse orde werd nooit echt tot de ordo 

gerekend
6
. 

 

  Zoals hierboven reeds vermeld, is het doel van mijn onderzoek een studie naar het Sint-Jans-

ten-Dullen hospitaal als instelling, we willen een zo volledig mogelijk beeld van het hospitaal 

construeren. We trachten zoveel mogelijk aandacht te schenken aan de verschillende 

elementen en aspecten van het hospitaal, zowel qua bestuur, interne werking, de patiënten,… 

Mijn onderzoek spitst zich toe op de periode 1400 tot 1550. Deze periode is grotendeels 

gebaseerd op het voorhanden zijn van de bronnen, en is dus in wezen artificieel. Toch zullen 

grote delen van mijn resultaten niet specifiek aan deze periode gebonden zijn maar ook 

transporteerbaar zijn naar voorgaande en volgende perioden.  

 

  Het onderzoek bestaat uit drie grote luiken. Een eerste waarin ik de werking binnen het 

hospitaal bespreek, de taken van de broeders en zusters, de leden van het hospitaal, wie welke 

verantwoordelijkheden draagt,... Daarnaast geven we hier een analyse van de financiën van 

het hospitaal zoals ze beschreven zijn in de rekeningen. Via deze financiën zullen we trachten 

een deel van het dagelijkse leven in het hospitaal tijdens de late middeleeuwen weer te geven. 

                                                 
5
 DE PAERMENTIER E., De relatie vrouw-ruimte in religieuze en caritatieve instellingen te Gent in de 

veertiende en vijftiende eeuw : een onderzoek naar verschillende aspecten van de geografisch-stedelijke, 
architecturale, sociale en rituele ruimte bij een twintigtal instellingen, hoofdstuk IV, 1.4. a. 
6
 Ibidem, hoofdstuk IV, 1.4. a. 
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Dit luik bevat dus de interne werking en het interne leven in het hospitaal. Het gaat vooral 

over wat er zich afspeelt binnen de muren van het hospitaal.  

  In het tweede luik gaan we het hospitaal als stedelijke instelling onderzoeken, de relatie 

tussen de stad en het hospitaal. Hier behandelen we ondermeer de bezittingen van het 

hospitaal in de stad, de linken met de stadspolitiek, de macht van de schepenen in het 

hospitaal, het belang dat de schepenen hechtten aan het hospitaal… We onderzoeken wat de 

functie van het hospitaal is in het laat middeleeuwse Gent.  

  Een derde luik behandelt specifiek de opvang van de dullen in het hospitaal; de belangrijkste 

functie van het hospitaal. In de mate van het mogelijke zullen we trachten een beeld te 

schetsen van de manier waarop het hospitaal met de dullen omging. We beperken ons echter 

niet alleen tot het hospitaal zelf maar zullen ook informatie geven over de andere 

waanzinnigen die in dezelfde periode in Gent verbleven en waar er gegevens over zijn. Zo 

zullen we trachten een meer algemeen beeld te schetsen van de waanzinnige in de laat 

middeleeuwse stad. 

 

  Naast deze drie luiken, die het eigenlijke onderzoek bevatten, bestaat deze scriptie enerzijds 

uit een groot aantal grafieken, tabellen en kaarten en prenten, allemaal samengebracht in een 

tweede band. Deze band bevat anderzijds ook de uitgave van enkele belangrijke oorkonden en 

reglementen van het hospitaal. Het doel van deze tweede band tweeledig, we willen de 

resultaten van het onderzoek die beschreven zijn in het eerste deel weergeven in 

overzichtelijke tabellen en grafieken en we willen verder onderzoek naar het hospitaal 

vergemakkelijken. De uitgegeven oorkonden zullen ook enkele belangrijke resultaten van het 

onderzoek duidelijk maken, en ze kunnen ook belangrijk zijn in historische studies die op het 

eerste zicht totaal los staan van hospitalen in de middeleeuwen. Daarnaast staan ze toe dat de 

lezer van dit werk enkele resultaten en citaten kan controleren. 

 

 

I.3.: Nota bij de studie 

 

In het jaar 1981 schreef J. Dewulf haar licentiaatscriptie met als titel “Visie op en 

maatschappelijke positie van de krankzinnige in de middeleeuwen. Toetsing aan de hand van 

Sint-Jans-ten-Dullen te Gent, 13
de
 tot 16

de
 eeuw

7
”. In deze verhandeling schetst ze in een 

                                                 
7
DEWULF J., ‘Visie op en maatschappelijke positie van de krankzinnige in de middeleeuwen. Toetsing aan de 

hand van St.-Jans-ten-Dullen te Gent, 13
de
 tot 16

de
 eeuw’, onuitgegeven licentiaatverhandeling, Gent, 1981.  
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eerste deel het algemene leven van waanzinnigen in de middeleeuwen, hun behandeling en de 

visie van de middeleeuwse mens op waanzinnigheid. In een tweede deel toetst ze deze 

bevindingen aan de situatie zoals ze voorkwam in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal. Uit de 

beschikbare bronnen van het Sint-Jans-ten-dullen hospitaal trachtte ze zoveel mogelijk 

informatie over de waanzinnigen te halen. Zoals de lezer verderop in dit onderzoek zal 

merken is de informatie die beschikbaar is over de waanzinnigen echter relatief beperkt. 

Mevrouw Dewulf verlegt dan haar klemtoon en gaat via onderzoek van het patrimonium van 

het hospitaal onderzoeken of in het hospitaal de waanzinnigen goed verzorgd werden. Haar 

probleemstelling luid in het kort: “Is het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal al dan niet een sociale 

instelling?”. Over de validiteit van deze vraag zullen we verder in deze verhandeling 

terugkomen. Wat echter belangrijk is, is dat een deel van de onderzoeksresultaten van 

mevrouw Dewulf overeenstemmen met mijn resultaten. De terechte vraag die men kan stellen 

is: “Is dit onderzoek wel nuttig?”. Mijns inziens is dit onderzoek wel degelijk nuttig en geeft 

het ook een nieuw beeld op het Sint-Janshospitaal, en wel om volgende redenen. 

 

  Ten eerste is, zoals al duidelijk is geworden, de probleemstelling in functie waarvan 

mevrouw Dewulf haar onderzoek verrichtte, verschillend van de mijne. Daar waar het mijn 

bedoeling is een historisch onderzoek uit te voeren naar alle onderzoekbare aspecten van het 

hospitaal, gaat het bij mevrouw Dewulf in de eerste instantie over de patiënten van het 

hospitaal. Deze rol van de patiënten is slechts en onderdeel van mijn onderzoek, het past in 

het groter kader. Dit neemt niet weg dat het deel van ons onderzoek dat zich specifiek richt op 

de verzorging van de waanzinnigen in het hospitaal, in grote mate zal overeenkomen met 

hetgeen mevrouw Dewulf reeds zesentwintig jaar geleden schreef. Dat betekent echter niet dat 

de rest van mijn onderzoek geen nieuw beeld kan werpen op het hospitaal als instelling in het 

laat middeleeuwse Gent. 

  Toch zal de lezer ook merken dat ik wel degelijk een andere visie heb over de behandeling 

van waanzinnigen in de middeleeuwse stad dan mevrouw Dewulf. Zij neemt het hospitaal als 

testcase voor de behandeling van alle waanzinnigen in de middeleeuwen. Ik zal in dit 

onderzoek trachten aan te tonen dat er in het Sint-Janshospitaal slechts een bepaalde categorie 

van waanzinnigen werden verzorgd, namelijk de dullen. Dit neemt niet weg dat het onderzoek 

van mevrouw Dewulf wel degelijk zeer goed is; zoals we later zullen opmerken geeft zij 

enkele zeer vooruitstrevende visies op waanzin in de middeleeuwen. Haar algemene 

resultaten over hoe de waanzinnigen verzorgd werden blijven overeind, maar het kader waarin 

deze resultaten gelezen moeten worden, de analyse van de resultaten, verandert. Onze kritiek 
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en ons nieuw onderzoek zullen haar onderzoek in een nieuw daglicht stellen, wat de waarde 

van haar onderzoek alleen zal vergroten.  

  Een derde element is het karakter van de studie van mevrouw Dewulf. Door het feit dat ze 

een eerste deel heeft geschreven over de algemene aspecten van waanzin in de middeleeuwen, 

blijft haar tweede deel eerder op de vlakte in vergelijking met ons onderzoek. Ook de 

periodisering speelt hier in mee, daar waar bij mij de klemtoon voornamelijk op de periode 

1400 tot en met 1550 ligt onderzoekt mevrouw Dewulf het hospitaal van de dertiende tot de 

zestiende eeuw. Door deze twee gegevens zal mijn onderzoek meer gespecialiseerd zijn en 

bepaalde aspecten aan het licht brengen die bij mevrouw Dewulf niet zichtbaar waren. Dit 

betekent in geen geval dat mijn onderzoek op enig moment kwalitatief beter zou zijn dan het 

hare, het geeft in eerste instantie de mogelijkheid om mijn gegevens af te wegen tegen de hare 

en indien nodig aan te vullen. 

  Het vierde en laatste element is van meer algemeen historiografische aard. Zoals ik al eerder 

opmerkte is het onderzoek van mevrouw Dewulf ondertussen reeds zesentwintig jaar oud. In 

al deze tijd is er geen enkel echt diepgravend onderzoek geweest naar het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal, waardoor het ook een vergeten deel van de Gentse middeleeuwse 

geschiedenis werd. Dit onderzoek zal enerzijds trachten deze lacune op te vullen, en 

anderzijds is het steeds nuttig om al onderzochte zaken opnieuw te bekijken en nieuwe 

meningen te vormen. We gaan er niet van uit dat ons onderzoek  a-priori de waarheid bevat, 

wel is het voor de geschiedschrijving steeds een verrijking als er over eenzelfde onderwerp 

meerdere studies en historische meningen bestaan. 

 

  Hoewel mijn onderzoek dus in enkele aspecten sterk zal overeenkomen met het onderzoek 

van mevrouw Dewulf, is het geen revisie ervan, maar wel degelijk een nieuw onderzoek, met 

nieuwe bevindingen, nieuwe problemen en nieuwe oplossingen. 
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II. Bronnenlijst 

 

Alle bronnen die ik gebruikte bevinden zich in het stadsarchief van Gent. Het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal heeft er een eigen reeks, namelijk LXV.  

 

  In de eerste plaats bestaan de bronnen uit de rekeningen van het hospitaal, de reeksnummers 

LXV 98 tot LXV 253 (onze periode gaat van LXV 98 tot LXV 154), overgeleverd vanaf het 

boekjaar 1424-1425. De overgeleverde jaren die we onderzochten zijn: 1425-1461 (zonder 

1428-1429, 1459-1460), 1468, 1469, 1471, 1475, 1478, 1483, 1486, 1501, 1519, 1536-1548. 

Er zijn dus twee grote doorlopende perioden, de eerste van 1425 tot 1461, de tweede, van 

1536 tot 1548, met daartussen een niet doorlopende reeks van rekeningen. Elke rekening 

bestaat, in het beste geval, uit twee delen, een eerste met alle dagelijkse inkomsten en 

uitgaven en een tweede kortere, met een algemene balans. Het eerste deel is steeds niet 

gefolieerd en bestaat uit een boek van gemiddeld tussen de 20 en de 40 folio’s. Soms zitten 

bladen los of valt het boek uiteen in verschillende delen, wat het verwijzen naar informatie uit 

de rekeningen er niet makkelijker op maakt. 

 

   Daarnaast bestaat de reeks LXV enerzijds uit de documenten die zich bevinden onder het 

reeksnummer LXV 1, vier dozen met in totaal rond de 200 documenten (het juiste aantal is 

niet weer te geven door de vele losse ongenummerde stukken), sommige niet genummerd, 

soms totaal losse ongedateerde stukken door elkaar in één doos. Deze documenten zijn slechts 

gedeeltelijk geïnventariseerd, ze bestaan voornamelijk uit verkoop- en aankoopakten, 

oorkonden uitgevaardigd door de stad, beschrijvingen van de goederen van het hospitaal, 

rente- en pachtboeken, correspondentie en andere losse documenten. Ik heb elk document dat 

informatie gaf over de door mij te onderzoeken periode onderzocht, al moet gezegd worden 

dat een deel van de documenten (voornamelijk dan deze die zich in doos 3 bevinden) moeilijk 

interpreteerbaar zijn (losse bladen vol getallenreeksen, halve bladen gescheurd uit een 

boedelbeschrijving,…).  

 

  Daarnaast zijn alle overige documenten, met uitzondering van de processtukken, genummerd 

in LXV 2 tot LXV 97, het gaat hier echter om veel meer dan 96 documenten aangezien er 

onder sommige nummers meerdere documenten ressorteren, soms zijn er dubbels bij akten, 

soms verschillende documenten die eenzelfde zaak behandelen . Van de 96 nummers zijn er 
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slechts 16 die uit de periode na 1550 stammen, waardoor er 80 reeksnummers voor ons 

onderzoek overblijven. De indeling loopt al volg: 

 

LXV 2-4: Algemeenheden 

 

LXV 5-9: Reglementen 

LXV 10-16: Afspraken op kerkelijk vlak 

LXV 17-22: Werking 

 

LXV 23-26: Goederen Algemeen 

LXV 27-69: Werving en vervreemding van goederen 

LXV 70-97: Verpachting van goederen 

 

Alle processtukken van voor 1550 bevinden zich in één doos, het gaat om de nummers LXV 

254 tot LXV 270.  

 

  We zouden hier willen opmerken dat de inventarisatie van de reeks LXV ondermaats is. 

Enerzijds is de reeks geïnventariseerd door met de hand geschreven fiches, die zich bevinden 

in een fichebak. Er stond echter nergens vermeld dat deze fichebak überhaupt bestond en ook 

de medewerkers van het archief wisten niet van het bestaan van deze fichebak af. Het was dan 

ook slechts wanneer een bevriende collega-student per toeval de fichebak vond onder een 

reeks inventarissen dat ik hem kon gebruiken in mijn onderzoek. Daarvoor had ik mij echter 

al ettelijke momenten zitten verbazen waarom de reeksnummers die ik opvroeg niet 

overeenstemden met de documenten beschreven in de inventaris van het stadsarchief
8
. De 

fiches zelf zijn soms slordig maar wel bruikbaar, de aangegeven reeksnummers komen in de 

overgrote meerderheid van de gevallen overeen met de werkelijke. De algemene inventaris  

van het stadsarchief komt echter niet meer overeen met de werkelijke inventarisatie van de 

reeks LXV, en is dus niet bruikbaar. Er bestaat wel nog een aparte inventaris die een deel van 

de reeks LXV beschrijft, voornamelijk de belangrijkste oorkonden en documenten (niet de 

rekeningen en losse stukken). Het gaat hier om een handgeschreven inventaris in het Frans. 

Deze inventaris is vooral bruikbaar omdat hij elk document dateert en een korte bespreking 

van de inhoud geeft, de reeksnummers komen echter in de meerderheid van de documenten 

                                                 
8
 DECAVELE J., VANNIEUWENHUYSE J., Stadsarchief van Gent. Archiefgids, deel I: oud archief. 
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niet meer overeen met de werkelijkheid. Aan de hand van de handgeschreven fiches, en aan 

de hand van de datering in de bronnen zelf konden we de meeste documenten linken aan deze 

inventaris, wat soms nuttige informatie opleverde. We gaan er van uit dat de reeks LXV ooit 

eens helemaal herschikt is geweest, waardoor de inventarisatie, zoals die beschreven staat in 

de inventaris van het stadsarchief niet meer overeenkomt met de werkelijkheid en de enige 

echte inventaris een fichebak is. Men had echter wel in de algemene inventaris een verwijzing 

kunnen zetten naar deze fichebak, het enige waardoor men kan opmerken dat de algemene 

inventaris niet klopt is dat men de nummers doorstreept heeft. Aangezien wij zo goed als alle 

documenten uit de reeks moesten bestuderen was dit euvel geen ramp in ons onderzoek, maar 

wie snel en gericht een document uit de reeks LXV wil opvragen heeft grotere problemen, hij 

zal net als wij waarschijnlijk uren verspelen doordat de documenten die hij opvraagt niet 

overeenkomen met hetgeen hij wou opvragen. We hopen dan ook dat het stadsarchief 

rekening houdt met deze kritische opmerkingen omtrent de ontsluiting van reeks LXV. Naast 

de slechte inventarisatie zijn er ook in de reeks LXV de meer voorkomende problemen zoals 

documenten die fout zitten, verdwenen zijn of, zoals na de opendeurdag van het stadsarchief, 

plots voor een paar dagen niet gevonden konden worden. Zoals ik eerder al opmerkte is 

voornamelijk doos 3 van reeksnummer LXV 1 een kluwen van losse bladen, documenten en 

halve rekeningen (voornamelijk uit de 17
de
 eeuw) waar men zeer moeilijk enig touw aan kan 

vastknopen. 

 

Naast de bronnen uit de reeks LXV hebben we ook de stadsrekeningen van Gent (tevens zich 

bevindend in het stadsarchief van Gent) van de periode 1425 (het jaar van de vroegst 

bewaarde rekening van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal) tot 1550 onderzocht, het gaat hier 

om de documenten in reeks 400, nummers 13 tot en met 57. De boekjaren waarvan de 

rekeningen ontbreken zijn: 1434-1435, 1461-1462, 1462-1463, 1464-1465, 1478-1479, 1484-

1485, 1491-1492, 1505-1506, 1511-1512, 1514-1515, 1523-1524, 1524-1525, 1525-1526, 

1526-1527, 1527-1528, 1529-1530- 1530-1531, 1531-1532. We hebben natuurlijk niet de 

volledige rekeningen onderzocht, doch slechts het deel van de uitgaven dat onder 

“Uutghegheven aen aelmoesenen” beschreven staat, hetgeen over het algemeen een vijf a 

zestal folio’s bevat. 

 

Daarnaast zijn in ons onderzoek twee bronnen opgenomen uit de akten en contracten van de 

Keure: Gent stadsarchief, Reeks 301. Het eerste uitgevaardigd op 22 mei 1417 wanneer de 

schepenen een broeder en een zuster ontslaan (Gent, stadsarchief, Reeks 301, 24, f° 101 v°.) 
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en het tweede op 2 december 1439 naar aanleiding van een ruzie in het hospitaal (Gent, 

stadsarchief: Reeks 301, 59). 

 

Drie prenten gebruikt in ons onderzoek zijn afkomstig van de Atlas Goetghebuer in het 

Stadsarchief van Gent: 

Gent, stadsarchief, Atlas Goetghebuer, lade 130, 1a. (Goetghebuer XI, 81): prent van het 

hospitaal 

 

Gent, stadsarchief, Atlas Goetghebuer, lade 130, 2a. (Goetghebuer XI, 83): prent van een 

broeder van het hospitaal 

 

Gent, stadsarchief, Atlas Goetghebuer, lade 130, 2b. (Goetghebuer XI, 84): prent van een 

zuster van het hospitaal. 
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I. De bewoners van het hospitaal 

 

In het hospitaal leefden in principe drie groepen mensen, ten eerste de broeders en zusters, ten 

tweede de proveniers en ten derde de patiënten. Daarnaast was er nog een aparte groep, de 

joncvrouwen. We bespreken elke groep apart en hebben vooral oog op hun rechten en 

plichten en hun statuut. Op de financiële aspecten van hun bestaan, en hun dagelijks leven 

komen we later terug. We hebben ook aandacht voor de onderlinge relaties tussen de 

verschillende groepen.  

 

I.1.: De broeders en zusters 

 

I.1.1.: De beginperiode 

 

In de wereld binnen de muren van het hospitaal waren het de broeders en zusters die de macht 

hadden. Zoals later zal blijken stonden zij zelf echter nog onder de supervisie van de 

schepenen van de keure van Gent. Deze schepenen kozen onder de broeders en zusters steeds 

één meesteres en één meester als respectievelijke hoofden van de zusters of de broeders. 

Normaal waren deze benoemingen voor het leven, wat niet wegneemt dat de schepenen in 

principe de macht hadden een meester of meesteres te ontslaan of te degraderen tot gewone 

broeder of zuster. 

 

  Zoals in de inleiding al beschreven was waren de broeders en zusters leden van de religieuze 

gemeenschap die de regel van Augustinus naleefde en die men “broeders en zusters van het 

gemene leven” noemde. Het feit dat ze de regel van Augustinus naleefden mag geen 

verbazing opwekken aangezien de meerderheid van de stedelijke religieuzen deze regel 

naleefden. Over de middeleeuwse ‘broeders en zusters van het gemene leven’ is er verder niet 

zo veel bekend. Luykx-Foncke schrijft dat zij “vrome menschen waren die zich voor de 

uitoefening van de werken van christelijke barmhartigheid tegenover den evennaaste 

opofferden en eerste van lieverlede het gewaad en het bestaan van echte kloosterlingen 

aanvaardden
9
”. Deze aanduiding dat ze het gewaad en het bestaan van echte kloosterlingen 

aanvaarden duidt aan dat het eigenlijk geen echte kloosterlingen zijn. Ook een ander aspect is 

niet helemaal duidelijk. De oudste statuten van het hospitaal stammen uit 1196 en zijn ofwel 

                                                 
9
 LUYKX-FONCKE E., ‘Het kranzinnigengesticht Sint-Jans-ten-Dullen te Gent’, pp. 11-12.  
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opgesteld door de abt van Sint Baafs Everdee II of door de schepenen van de stad
10
. De Potter 

beweerdt dat abt Everdee II deze statuten opstelde
11
, wat als gevolg heeft dat de statuten in 

wezen alleen zouden gegolden hebben voor de broeders en zusters van het hospitaal. Dat 

verklaart ook waarom de Potter spreekt van “statuten voor broeders en zusters”. Zowel 

Luykx-Foncke
12
 als Dewulf

13
 stellen echter dat de statuten zijn opgesteld door schepenen en 

de abt. Luykx-Foncke stelt dat de schepenen de statuten opstelden, waarna de abt ze 

goedkeurde, Dewulf stelt dat de schepenen én de abt de statuten samen opstelden. Dit 

nuanceverschil maakt ons inziens weinig uit, belangrijk is dat de tekst letterlijk stelt dat het 

uitgaat van geestelijkheid en schepenen: “dispensatione cleri et scabini”. We kunnen dus 

stellen dat de Potter dit document verkeerd interpreteerde, waardoor ook zijn analyse fouten 

bevatte. Belangrijk gevolg voor het feit dat de statuten mede zijn opgesteld door de schepenen 

is dat de mogelijkheid bestaat dat de statuten niet enkel voor de broeders en zusters gelden 

maar ook voor de andere inwoners van het hospitaal. Dit blijkt ook uit andere elementen van 

het document, daar waar latere reglementen voor het hospitaal steeds nauwkeurig vermelden 

voor wie de regels gelden (broeders en zusters, proveniers of patiënten), komen deze 

vermeldingen in deze statuten niet voor. Nergens zien we de termen ‘fratres’, ‘sorores’ of 

‘magister’. Hieruit kunnen we besluiten dat deze oudste statuten, mede opgesteld door de 

schepenbank, naar alle waarschijnlijkheid golden voor alle leden van het hospitaal. Deze 

analyse brengt echter een merkwaardigheid aan het licht; in deze statuten staat dat er onder de  

personen die intreden in het hospitaal ook gehuwden konden zijn, zij konden intreden onder 

dezelfde voorwaarden (zie later) als de anderen. Binnen het hospitaal zelf moesten ze apart 

leven, ze mogen echter samen leven in de nabijheid van het hospitaal (alwaar ze een provende 

zullen ontvangen
14
). Als één van beide sterft moest de andere kuis en ongehuwd verder leven. 

De terechte vraag die we ons moeten stellen is of deze bepalingen ook golden voor de 

broeders en zusters. De term ‘broeders en zusters van het gemene leven’ geeft al een indicatie 

van het mogelijke gegeven dat het hier in mindere mate om een religieuze maar eerder om een 

wereldlijke “orde” gaat. Ook het feit dat deze broeders en zusters veelal voorkomen in 

instellingen, zoals het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, die gesticht zijn door de wereldlijke 

                                                 
10
 Gent, stadsarchief, Stadscharters nr 17. Uitgegeven door de Potter (DE POTTER, op.cit., pp. 531-534). 

11
 DE POTTER, op.cit., p. 134. 

12
 LUYKX-FONCKE E., op. cit., p. 12. 

13
 DEWULF. J., op. cit., p. 79.  

14
 Een provende (ook gekend als prebende of provene) zijn alle giften die een lid van het hospitaal krijgt van het 

hospitaal, het gaat zaken als voedsel, geld, slaapplaats, verzorging,… Voor elk lid (broeder, zuster, provenier en 

dulle) was de grootte en inhoud van een prebende verschillend. We komen hier verder op terug. 
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overheid, wijst in deze richting. Ook werd deze orde nooit tot de echte “ordo” gerekend
15
. 

Wat nu het specifieke statuut van deze broeders en zusters van het gemene leven mogen zijn, 

ons inziens geldt deze clausule in verband met gehuwden niet voor de broeders en zusters van 

het hospitaal. Enerzijds is er het gegeven dat de broeders en zusters van het gemene leven 

plechtige geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid moesten afleggen
16
, waardoor er 

zich wat kuisheid betreft toch al een probleem stelt voor een huwelijk. Anderzijds is het zo dat 

in de reglementen die uitgevaardigd zijn in 1245, negenendertig jaar later, er expliciet 

vermeld wordt dat de broeders en zusters ongehuwd moeten zijn bij hun intrede. Het is 

mogelijk dat er een periode is geweest op het einde van de 12
de
 eeuw en in het begin van de 

13
de
 eeuw dat de broeders en zusters wel gehuwd mochten zijn

17
, toch lijkt ons dit zeer 

onwaarschijnlijk. Het lijkt eerder logisch te zijn dat het voor de tijdgenoot in 1196 zo voor de 

hand liggend was dat deze broeders en zusters niet huwden, dat men het niet nodig vond er 

expliciet bij te vermelden dat de voorwaarden voor gehuwden, niet golden voor hen. Ook 

Dewulf stelt dat de voorwaarden voor gehuwden die intraden, niet golden voor de broeders en 

zusters. Opmerkelijk is natuurlijk wel dat de Potter geen melding maakt van de voorwaarden 

voor gehuwden in de statuten van 1196, die dan ook zijn visie, dat de statuten opgesteld 

waren door abt Everdee II en enkel golden voor de religieuzen in het hospitaal, zouden 

tegenspreken. Het gegeven dat de religieuzen niet mochten trouwen betekent echter niet dat 

wij er niet van uitgaan dat deze ‘broeders en zusters van het gemene leven’ toch een eerder 

apart statuut hebben ten opzichte van andere ordes. Zoals verder zal blijken leefden deze 

broeders en zusters niet altijd even ‘religieus’. Ook worden hun overste, de meester en 

meesteres, gekozen voor de schepenbank en niet door een kerkelijke overheid. Het is 

diezelfde schepenbank aan wie de broeders en zusters verantwoording af te leggen hebben. 

                                                 
15
DE PAERMENTIER E, Op. Cit., hoofdstuk IV, 1.4. a.  

16
 Ibidem, hoofdstuk IV, 1.4. a. 

17
 Luykx-Foncke lijkt deze mening toegedaan aangezien zij schrijft: “Het was niet uitgesloten dat in het huwelijk 

staande menschen hun aanvaarding als verpleger of verpleegster aanvroegen. Op hun wensch kon echter niet 

worden ingegaan dan mits toelating van den bisschop van Doornik….Van hem of haar eischte men dan voortaan 

eveneens de gelofte van kuischheid te onderhouden…” (LUYKX-FONCKE, op. cit., p. 13). Wat er dan verstaan 

werd onder de kuisheid tussen getrouwde paren (zeker deze die niet in het hospitaal verbleven maar apart 

woonden) wordt niet duidelijk. Ook Dewulf laat blijken dat het mogelijk was dat de broeders en zusters 

getrouwd waren in deze periode aangezien zij stelt dat de expliciete vermelding dat de broeders en zusters niet 

getrouwd mochten zijn in 1245 ingegeven is door de financieel slechte toestand van het hospitaal (getrouwden 

konden bij overlijden niet al hun goed aan het hospitaal schenken maar moesten ook een deel aan hun 

echtgeno(o)t(e) schenken) (DEWULF. J., op. cit., p. 83). Aangezien er geen rekeningen overgeleverd zijn uit 

deze periode vinden wij het riskant uitspraken te doen over de financiële toestand waarin het hospitaal zich 

bevond. Dewulf spreekt zichzelf hier ook tegen aangezien ze eerder melde dat de clausule voor getrouwden uit 

de statuten van 1196 niet golden voor de broeders en zusters (ibidem, p. 81), welk financieel nut heeft het dan 

om vijftig jaar later te bepalen dat de broeders en zusters niet mochten trouwen? Wij hebben verder geen sluitend 

bewijs gevonden dat de broeders en zusters van het gemene leven zouden mogen getrouwd zijn, echter ook geen 

sluitend bewijs van het tegenovergestelde. 
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Op de precieze bevoegdheidsconflicten tussen wereldlijke en kerkelijke overheid komen we 

later nog terug, maar het is nodig er hier reeds op te wijzen dat deze wereldlijke invloed mede 

de oorzaak is van het eerder wereldlijk karakter van de broeders en zusters van het gemene 

leven. 

 

  De intredevoorwaarden voor broeders en zusters die opgesteld worden in 1196, zijn vrij 

algemeen en blijven grotendeels gelden in de volgende eeuwen. In eerste instantie moest de 

persoon gekozen worden door de schepenbank van de keure, alleen met de toestemming van 

de schepenen mocht iemand broeder of zuster worden. Dit is weer een element dat duidt op 

het wereldlijke karakter van het broeder- en zusterschap. De belangrijkste voorwaarde om in 

te kunnen treden is dat elke persoon die broeder of zuster wou zijn al zijn geld en goed, en al 

hetgeen hij nog zal kunnen verwerven in zijn leven, aan het hospitaal moet schenken. Het 

eerste jaar van de intrede in het hospitaal is een proefperiode, het zogenaamde noviciaat. 

Tijdens deze periode moeten ze leven en werken onder dezelfde voorwaarden als de andere 

broeders en zusters. Het verschil zit hem er echter in dat na het noviciaat ze de mogelijkheid 

hebben te vertrekken uit het hospitaal zonder dat ze daarbij hun oorspronkelijke goederen 

verliezen. Ze krijgen al hun goederen terug, dus moeten ook niet betalen voor hun onderhoud. 

Wanneer men na het noviciaat echter beslist in het hospitaal te blijven, is het niet toegestaan 

te vertrekken uit het hospitaal. Doen ze dit wel dan verliezen ze al hun goederen aan het 

hospitaal. Wat wel kan is dat de schepenen een broeder of zuster ontslaan en uit het hospitaal 

zetten. Wat er dan met hun goed gebeurd is niet duidelijk, maar we kunnen ervan uitgaan dat 

tenminste een deel ervan naar het hospitaal gaat om de verblijfkosten van de ontslagen 

broeder of zuster te betalen. De broeders en zusters zelf worden na hun intrede onderhouden 

door het hospitaal.  

  De voorgaande elementen van de statuten behandelen de wereldlijke elementen van het 

broeder- en zusterschap. De statuten vermelden echter ook religieuze elementen. Ze stellen 

dat de geestelijke leiding over de broeders en zusters in de handen van een priester lag. Deze 

priester was ook de biechtvader van het hospitaal, zowel voor broeders en zusters, proveniers 

als dullen. Deze priester moest samen met een door het hospitaal aangestelde koster de kapel 

bij het hospitaal bedienen. Aangezien de latere reglementen voornamelijk zijn opgesteld door 

de schepenen van de keure zijn er over deze priester geen verdere gegevens bekend. Bij het 

onderzoek van de rekeningen van het hospitaal zijn we wel, bij de rekeningen in de vijftiende 

eeuw, deze priester en koster geregeld tegengekomen. We nemen als voorbeeld het boekjaar 

1424-1425, maar de volgende gegevens zullen, in gelijke of zo goed als gelijkaardige vorm 
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voorkomen in de boekjaren van 1424-1425 tot en met 1468-1469. In de uitgavenpost van de 

negende week komt voor: “Item van eenen niewen priestere 2 d. gr.
18
”, in de zesentwintigste 

week “Item den cost van den priestere in witten donderdaghe 12d. gr.
19
”, de zesenveertigste 

week “Item den upper costre van Sente Jacops van dienste 2 sch. 11d. gr.
20
”. In essentie leren 

deze posten ons niet zoveel over de priester van het hospitaal. Blijkbaar heeft het hospitaal in 

de vijftiende eeuw geen eigen koster meer, maar gebruikt, tegen betaling, de koster van de 

Sint-Jakobskerk. Wij denken dat het hospitaal ook zelf geen priester had, aangezien ze 

expliciet vermelden wanneer ze een priester nodig hadden en ze die dan betaalden, maar, 

zoals het geval was bij de koster, op sommige momenten (zoals bijvoorbeeld op Witte 

Donderdag, maar uit latere rekeningen blijkt ook dat dit gebeurde op Pasen) een priester 

‘inhuurde’. Zoals vermeld maken de andere documenten geen gewag van een priester, dus 

lijkt het ons vrij zeker dat de priester, als hij bestond in de vijftiende en zestiende eeuw, niet 

in het hospitaal zelf woonde. Hij krijgt ook niet, zoals alle andere leden van het hospitaal 

(inwonende en niet inwonende) een provende (een bepaalde som om te overleven). Ook bij 

elke andere bepaling, zoals over het eten, de gebeden,… komt de priester nergens voor. Dat 

betekent dat deze priester, mocht hij exclusief aan het hospitaal gebonden zijn, buiten het 

hospitaal zou moeten wonen en overleven van de paar denariën per jaar die het hospitaal hem 

schenkt. Dit lijkt ons onmogelijk, dus is de kans groot dat er enkele dagen per jaar een priester 

betaald werd om een mis in de kapel op te dragen of om de biecht af te nemen. Of deze 

priester ook, zoals de koster, van de Sint-Jakobskerk was, is niet zeker, maar ligt wel voor de 

hand gezien de nabije ligging van deze kerk. De priester die de geestelijke leiding zou hebben 

over de broeders en zusters lijkt dus in de vijftiende en zestiende eeuw niet meer te bestaan, 

ons inziens is hij waarschijnlijk al snel na 1196 afgeschaft, hoewel daar geen bewijzen voor 

zijn (maar het niet voorkomen in de bronnen van de priester als lid van het hospitaal, 

suggereert dit wel). Wat overbleef is een vaste priester die betaald werd door het hospitaal om 

religieuze taken te volbrengen. 

  Naast dit expliciete religieuze element over de geestelijke leiding in het hospitaal zijn er ook 

een aantal meer algemene religieuze componenten die betrekking hebben op de broeders en 

zusters te vinden in de statuten van 1196. Voornamelijk betreft het regels die benadrukken dat 

de broeders en zusters gehoorzaam moeten zijn en de geloftes van armoede en kuisheid 

moeten volbrengen. De gehoorzaamheid komt vooral tot uiting in de onderdanigheid die de 
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 Gent Stadsarchief, Reeks LXV 98(1), f° 6 v°. 

19
 Ibidem, f° 8 r°. 

20
 Ibidem, f° 11 r°. 
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broeders en zusters moeten hebben ten opzichte van hun meester en meesteres. Er is dus een 

sterke hiërarchie in het hospitaal. De broeders en zusters worden enerzijds op veel vlakken 

voorgesteld als de gelijken van de proveniers en patiënten, ze moeten allemaal hun hele goed 

afstaan aan het hospitaal, maar ook zijn er later reglementeringen waarin gesteld wordt dat ze 

hetzelfde moeten eten, drinken,… (hierover verder meer). Anderzijds worden de broeders en 

zusters, en daarmee ook de andere inwoners, onder de meester en meesteres geplaatst, ze 

moeten hen onderdanig zijn. Dit maakt van de meester en meesteres de machthebbers bij 

uitstek in het hospitaal. Zij zijn het die de belangrijke beslissingen nemen. Andere religieuze 

elementen in de statuten zijn ondermeer dat er meegedeeld werd hoe de vasten moest 

gebeuren, dat men stil moest zijn tijdens de maaltijden en dat men de zieken niet mocht 

beschimpen.Globaal genomen kunnen we stellen dat de statuten van 1196 relatief vaag 

blijven. Meer details vinden we in de latere statuten.  

 

I.1.2.: De periode tussen 1196 en 1404 

 

De algemene bepalingen die in voorgaande paragraaf opgesomd werden zullen in de volgende 

twee eeuwen slechts zeer sporadisch aangepast en verduidelijkt worden. Eerste belangrijk 

moment is 10 Maart 1238, wanneer de bisschop van Doornik, Waltherius de Marvis, het Sint-

Jans-ten-Dullen hospitaal onder zijn bescherming plaatst. Hierbij bepaaldt hij dat het aantal 

broeders en zusters in het hospitaal beperkt moet zijn tot acht, namelijk vier broeders en vier 

zusters
21
. In de statuten van 1196 stond niets over het aantal broeders of zusters. Opmerkelijk 

is dat slechts zeven jaar later, in Mei 1245, de Gentse schepenen een nieuw reglement 

uitvaardigen waarin ze bevestigen dat het maximum aantal zusters vier moet zijn, maar 

bepalen dat het aantal broeder zes mag zijn
22
. Bijna vijftig jaar geven de schepenen geen 

enkele bepaling in verband met het aantal broeders en zusters maar als de religieuze overheid 

een bepaling opstelt kunnen ze niet achterblijven. Dit is een indicatie naar een strijd die er 

bestond tussen de religieuze en de wereldlijke overheid over wie nu juist de macht had over 

het hospitaal. We komen hier later op terug. De statuten van 1245 bevatten, zoals ik eerder al 

opmerkte, ook de bepaling dat de broeders en zusters ongehuwd moesten zijn en dat ze bij 

intrede een gelofte van zuiverheid moesten afleggen. Een deel van hun persoonlijk bezit 

moest afgestaan worden aan het hospitaal, er wordt echter niet vermeld hoe groot dat deel 

moest zijn.  
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 LUYKX-FONCKE E., op. cit., p. 14. 
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 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 1 (doos 4), f° 8 v°-9 v°. 
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  De tweede, en laatste grote bepaling die betrekking heeft op de broeders en zusters uit deze 

periode stamt uit 1315 en gaat uit van de schepenbank
23
. Hierin wordt bepaald dat het aantal 

broeders vier zal zijn en het aantal zusters acht. We zien dus dat de zusters in een duidelijke 

meerderheidspositie zullen komen ten opzichte van de broeders. Dit is een eerste stap in een 

evolutie van een instelling waar broeders en zusters naast elkaar leefden en ongeveer evenveel 

macht hadden naar een instelling waarin de zusters steeds meer de macht zullen hebben. We 

komen hier ook later op terug. Voorts wordt er bepaald dat de goederen die de broeders en 

zusters inbrengen op het moment van hun intrede voor altijd in het bezit van het hospitaal 

blijven, ook als de broeder of zuster het hospitaal verlaat. Er staat niet hoeveel ze moeten 

inbrengen, ook niet dat ze al hun goederen zouden moeten inbrengen
24
. Wel is er een aparte 

vermelding voor broeders of zusters waarbij het geschonken goed bij de intrede niet door 

henzelf maar door hun ouders gedaan was.Wanneer in dit geval de ouders van de 

desbetreffende broeder of zuster zou sterven, en heeft deze broeder of zuster de mogelijkheid 

te erven, dan moet hij of zij van hun erfenis een deel even groot als hetgeen hun ouders gaven 

bij hun intrede afstaan aan het hospitaal. Wat er dan overbleef erfden ze zelf
25
. Net als in de 

reglementen van 1245 komt dit niet overeen met de bepalingen van 1196, waarin stond dat de 

broeders en zusters al hun goed, en al het goed dat ze ooit zouden kunnen erven moesten 

afstaan aan het hospitaal. Het is mogelijk dat de schepenen deze strenge voorwaarden 

aanpasten op vraag van de broeders en zusters, of omdat zo een strenge voorwaarden ervoor 

zorgde dat enkel relatief arme poorters broeder of zuster wou worden. Het gegeven dat de 

reglementen van 1245 en 1315 insinueren dat de broeders en zusters een eigen bezit en 

inkomen hadden dat ze niet afstonden aan het hospitaal is een aanduiding van hun wereldlijk 

karakter.Het gaat hier niet om een gelovige die zijn leven wil wijden aan de caritas, eerder om 

een zakelijke transactie, een persoon gaat werken in het hospitaal, moet daarvoor een deel van 

zijn bezit afstaan waarvoor hij in ruil leeft op kosten van het hospitaal. 
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25
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ofte ghelde, dat hem moeder ende vader ofte de een van beeden zauden ghegheven hebben omme int godshuus te 

commene, ward so dat de vader ende de moeder storven, ofte deed van vader ende moeder, die sijn kint dus der 

in ghedaen hadde, ende de voers. Zustere joncfr. Ofte broedere dees der der in ghedaen, wilden ghedeel halen 

van vader ofte van moeder, dat sij inne zauden moeten bringhen, sauden sij delen also vele alse sij och ghehad 

adden omme in tfoerseide huus te commene”. 
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  In de periode in het bestaan van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal voor de vijftiende eeuw 

zijn de gegevens die we kennen over de broeders en de zusters van het hospitaal relatief 

algemeen. Wat hierboven beschreven staat gaat in vele gevallen ook op voor andere 

hospitalen die onder toezicht van de stad stonden. Dewulf stelt zelfs dat de statuten van het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal uit 1196 gebaseerd zijn op het reglement van het Sint-

Janshospitaal van Brugge. Het reglement uit Brugge stamde uit 1188 en zou als voorbeeld 

hebben gediend voor zowel ons hospitaal als voor het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Ieper
26
. 

Aan het begin van de vijftiende eeuw waren er acht zusters en vier broeders in het hospitaal, 

met aan het hoofd van de zusters een meesteres en aan het hoofd van de broeders een meester. 

Over de juiste bepalingen omtrent hun bezittingen spreken de bronnen elkaar soms tegen, 

maar het lijkt zo te zijn dat de broeders en zusters wel degelijk eigen bezittingen hadden. De 

eerste vrij uitgebreide reglementering voor de broeders en zuster sinds 1196 gaat wederom uit 

van de schepenbank en stamt uit 1404. 

 

I.1.3.: De reglementen van 1404 en de verdere vijftiende eeuw 

 

In April 1404 vaardigen de schepenen van de Keure nieuwe reglementen uit voor de 

verschillende personen die verblijven in het hospitaal. De rechten en plichten van de broeders 

en zusters staan genoteerd in een aparte oorkonde
27
. 

 

  Een echte reden voor de reglementen wordt er niet gegeven. In latere oorkonden staat soms 

expliciet vermeld dat de bepalingen gedaan zijn om de armoede van het hospitaal in te perken, 

maar in dit geval wordt als enige reden de standaardzin “omme den ghemeenen orbore, 

vordernesse ende profijt den hospitaele” gegeven. Wel wordt er, zoals later ook meermaals 

zal voorkomen, expliciet vermeld dat het hospitaal van de stad is: “als voghede wesende van 

den vors. huus”. De schepenen stellen zich expliciet op als de voogden van het hospitaal, 

degenen aan wie er verantwoording afgelegd moest worden. In eerste instantie bekrachtigen 

de schepenen alle voorgaande oorkonden en reglementen in verband met het hospitaal, 

waarna er enkele nieuwe bepalingen voor de broeders en zusters volgen. De bepalingen vallen 

uiteen in verschillende punten.  

  Het eerste aspect betreft de goederen van de broeders en zusters op het moment dat ze 

intreden in het hospitaal. Van al deze goederen moeten ze een derde afstaan aan het hospitaal 
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die deze goederen moest omzetten in erfelijke renten. Het feit dat deze inkomsten moesten 

omgezet worden in renten en niet dadelijk geconsumeerd mochten worden wijst er op dat het 

hospitaal nood had aan geconsolideerde inkomsten, wat dan weer wijst op een slechte 

financiële toestand in het hospitaal. We komen hier op terug als we de financiën bespreken. 

  Daarnaast moeten alle broeders en zusters hun staat van goed (al hun bezittingen) openbaar 

maken aan de schepenen van de keure. Waarna ze moeten zweren al deze bezittingen, en de 

bezittingen die ze later in hun leven kunnen verwerven (zowel binnen als buiten Gent)  niet te 

verkopen, weg te geven of op enige manier te verminderen maar ze zo goed mogelijk te 

beheren. Ook mogen alleen lijfrenten aangegaan worden als ze eerst de toestemming krijgen 

van de voogden van het hospitaal (nadat deze de koop van de rente hadden onderzocht). 

  In de volgende paragrafen worden de petanciën die er waren voor de broeders en de zusters 

opgesomd. Deze petanciën zijn schenkingen, meestal in de vorm van eten of drinken, aan 

leden van het hospitaal
28
. Op de evolutie van de petanciën en het nut ervan, gaan we later 

dieper in. Elke broeder of zuster moest op de dag dat hij intrad in het hospitaal, en elk volgend 

jaar op dezelfde dag, petanciën schenken aan de andere broeders en zusters. Deze petancie 

bestaat uit volgende zaken: de ingetreden broeder of zuster moet aan elk van de andere 

broeders of zuster twee broden, een vierendeel wijn en een schotel varkens vlees (“Eerst de 

petanchie ter eerster maeltijt sal elc broeder ende suster hebben twee broede, also 

ghecostumert es, een vierendeel wijns ende eene scotele wederins vleesch”). Elke schotel 

varkensvlees bestaat uit een veertiende van een varken (“den weder in viertienen 

ghesleghen”). Op de “dach van den scheppene” krijgen de broeders en zusters een hesp en 

een kan wijn van twee stoop groot, als petancie van de schepenen. Deze “dach van den 

scheppene”  is 1 oktober, de dag dat de schepenbank vernieuwd werd. Op de “dach vanden 

sleedene” krijgt elke broeder en zuster twee broden, een vierendeel wijn, een pint clareyts en 

er wordt een volledig varken verdeeld onder hen. Van al deze petanciën krijgen de meester en 

meesteres steeds het dubbele. 

  Deze bepalingen zijn de eerste aspecten van het dagelijkse leven van de broeders en zusters 

die we kennen. Later in dit deel van ons onderzoek zullen we er dieper op ingaan. We merken 

hier alleen op dat deze petanciën voor twaalf personen waren (acht zusters en vier broeders) 

en dat er telkens twee personen dubbel kregen de broeders en zusters dus twee keer per jaar 

een volledig varken te verdelen hadden onder henzelf. De meester en meesteres kregen dus in 
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totaal twee keer een zevende van een volledig varken terwijl de andere broeders en zusters 

twee keer een veertiende van een volledig varken krijgen.  

  Van alle besproken aspecten zijn de eerste twee, die informatie geven over de goederen van 

de broeders en zusters, veruit de meest interessante in het licht van dit gedeelte van ons 

onderzoek. Ten eerste moeten alle broeders en zusters al hun goederen beschrijven en 

optekenen voor de schepenraad. Het is de eerste keer dat dit expliciet vermeld wordt, wat er 

op zou kunnen wijzen dat in de voorgaande perioden er broeders en zusters waren die niet al 

hun goederen gemeld hadden, vooraleer ze intraden in het hospitaal. Mocht dit zo zijn, dan 

mogen we er niet automatisch van uitgaan dat dit gebeurde uit geldzucht van de 

desbetreffende broeder of zuster, de kans is groter dat het de familie van de broeder of zuster 

was, die hem onder druk zette niet alles aan te geven. Immers, de broeder of zuster zelf zou 

naar alle waarschijnlijkheid zijn hele leven lang in het hospitaal verblijven, het is 

voornamelijk zijn familie die goederen verliest aan het hospitaal. Het gegeven dat de broeders 

en zusters een staat van goed moesten voorleggen aan de schepenbank, geeft ook al een eerste 

indicatie wie deze broeders en zusters zijn. Het gaat hier niet om de armen van de stad, dezen 

zouden geen goederen hebben. Ten tweede wordt hier voor het eerst echt duidelijk gesteld 

hoeveel de broeders of zusters moeten inbrengen in het hospitaal, namelijk een derde van al 

hun bezittingen. Wat nog rest van hun bezittingen mogen ze wel zelf beheren, maar slechts 

onder strikte beperkingen, ze mogen niets vervreemden en moeten de bezittingen zo veel 

mogelijk in stand houden. Ook lijfrenten mochten ze niet aangaan aangezien dit een vorm van 

ontvreemding is. Dit betekent dat de broeders en zusters wel nog zelf bezittingen hadden, 

maar slechts gedeeltelijk konden of mochten profiteren van deze bezittingen, ze moesten ze 

voornamelijk in stand houden. Wanneer de broeder of zuster dan stierf gingen al zijn 

bezittingen over naar het hospitaal. De situatie voor de broeder of zuster is dus ambigu, 

enerzijds staat hij slechts een derde van zijn goederen af terwijl hij in ruil ervoor heel zijn 

leven lang leeft op kosten van het hospitaal, anderzijds moet hij dadelijk beloven dat hij de 

bezittingen die hem nog resten op geen enkele manier zal verminderen. We zouden kunnen 

stellen dat de bezittingen die de broeders en zuster nog hebben niet meer helemaal van hen 

zijn. De broeders en zusters bevinden zich in een soort van van overgangspositie, ze bewaren 

de goederen tot ze sterven, waarna al de goederen voor eeuwig naar het hospitaal gaan. De 

schepenen laten toe dat de broeders en zusters nog zelf enige bezittingen hebben, maar 

controleren dat ze die niet verloren laten gaan, aangezien het in wezen om toekomstige 

goederen van het hospitaal gaat. We kunnen dit best lezen als een soort van toegift van de 

schepenen, de broeders en zusters wilden niet al hun goederen dadelijk wegschenken, de 
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schepenen wilden natuurlijk niet dat de broeders en zusters een zware verlieslast werden voor 

het hospitaal. Daarom deze tussenoplossing: de broeders en zusters behielden twee derde van 

hun bezittingen, waaruit ze niets mochten vervreemden, en na hun dood gingen ook deze 

bezittingen naar het hospitaal. Concreet komt dit er voor de broeders of zusters op neer dat ze 

alleen winst konden halen uit hun bezittingen zonder er iets van te ontvreemden. De winst 

moest dus komen uit zaken als huishuren en dergelijke, aangezien de broeders of zusters 

natuurlijk zelf geen financiële activiteiten mochten ondernemen buiten het hospitaal om
29
. Het 

feit dat de broeders en zusters nog bezittingen hadden wijst wederom op hun 

halfreligieuze/halfwereldlijke karakter. Wanneer religieuzen intraden in een klooster, abdij of 

dergelijke schonken zij al hun bezittingen aan de instelling waarna ze hun leven verder 

wijdden aan het geloof. Hier gaat het ook om gelovigen die geloftes afleggen, toch hebben en 

beheren zij nog twee derde van hun bezittingen. Het feit dat ze in eerste instantie 

ondergeschikt waren aan het wereldlijke gezag speelt daar natuurlijk een grote rol in. 

 

  In het begin van de vijftiende eeuw, tevens het begin van de periode die wij bestuderen, 

leefden er in het hospitaal vier broeders en acht zusters, allen leefden ze de regel van 

Augustinus na en behoorden tot de broeders en zusters van het gemene leven. Het is 

voornamelijk de schepenbank van de keure, die bepaalt hoe de broeders en zusters moesten 

leven en zich gedragen. Bij hun aanstelling, die gebeurde na goedkeuring van de schepenen, 

moesten de broeders en zusters al hun goederen opsommen, waarna er een derde naar het 

hospitaal ging en ze twee derde zelf mochten beheren, echter zonder enig goed te 

ontvreemden. 

       

  Waarschijnlijk in datzelfde jaar 1404 stelt de schepenbank ook de statuten van de voogden 

op
30
. In deze oorkonde staan ook enkele gegevens in verband met de taken en taakverdeling 

van de broeders en zusters. Een eerste aspect is dat op de dag dat de voogden het hospitaal 

bezoeken en de rekeningen controleren, alle broeders en zusters aanwezig moeten zijn in het 

hospitaal (“dat broedere ende zustren tuus sullen bliven den tijt dat sij daer meenen te comene 

en te sprekene met broederen ende met zustren”). Opmerkelijk is dat, bij de controle van de 

rekeningen, het de meesteres is die verantwoording moet afleggen: “ons meesterigghe den 

vochden verandworden te costume ende dordonancie van die geordineert was in den vochden 

                                                 
29
 We zullen verder in dit onderzoek zien dat dit echter wel gebeurde, er waren broeders en zusters die naast hun 

taken in het hospitaal voor eigen rekening werkten. 
30
 Gent, Stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 4. Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 7, pp. 7-8.  
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ende bi broederen ende bi zustren van den vors. huus om dat gherecht jaerghetue hout van 

rekeninghe te doene”. Uit de studie van de rekeningen van het hospitaal is steeds gebleken dat 

het eerste deel van elke jaarrekening, dat bestond uit de wekelijkse uitgaven, opgesteld werd 

door de meesteres. De meester maakte daarna een algemene rekening op, die veel korter was. 

Het was dus de meesteres die in naam van het hospitaal de uitgaven en inkomsten van het 

hospitaal verdedigde tegenover de voogden. Ook was ze verantwoordelijk voor het algemene 

beleid, dat in overeenkomst moest zijn met de voordien uitgevaardigde ordonnanties. Hier 

komt duidelijk naar voor wat ook hierboven al opgemerkt was; de meesteres krijgt een steeds 

belangrijker positie in het hospitaal, en verkrijgt ook meer macht (en verantwoordelijkheden) 

dan de meester. Numeriek zijn de broeders al van zeker 1315 in de minderheid. Daar waar op 

het einde van de twaalfde eeuw broeders en zusters in gelijke getale naast elkaar leefden, 

blijkt er in de vijftiende eeuw een dubbel aantal zusters te zijn en blijkt de meesteres de 

grootste machtsfactor binnen de muren van het hospitaal. Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

is niet alleen een interessante instelling omdat er vrouwelijke en mannelijke religieuzen naast 

elkaar in functioneren, maar ook omdat geleidelijk de vrouwen in de meerderheid komen en 

het een vrouw is die deels macht gaat hebben over de mannelijke religieuzen. 

 

  In 1439 stellen de schepenen van de keure wederom een document op naar aanleiding van 

een ruzie tussen de broeders en zusters enerzijds en de proveniers anderzijds
31
. Ook hierin 

staan een aantal aspecten die het leven van de broeders en zusters beter verklaren. Volgende 

punten hebben betrekking op de broeders en zusters van het hospitaal. 

  Eerst is er weer een financieel aspect; de algemene ontvanger broeder Jan Vander Gracht zal 

in datzelfde jaar op paasdag de som van 60 ponden groten innen die hij verplicht moet 

investeren in erfelijke renten in het profijt van het hospitaal. 

  Ten tweede bevestigt de schepenbank dat de broeders en zusters elk jaar de som van vijf 

provenden extra krijgen
32
. Een provende is het geheel van diensten (zowel geld, eten en 

drinken als verzorging, slaapplaats,…) dat een lid van het hospitaal elke week krijgt om te 

overleven, zowel de broeders en zusters, proveniers als dullen krijgen dit (al zijn de diensten 

bij elke categorie verschillend). De vijf provendes waarover hier gesproken wordt zijn 

afkomstig van vijf proveniers die er vroeger meer waren dan het totale aantal op dit moment 

                                                 
31
 Gent, Stadarchief, Reeks 301, 59. Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11. 

32
 Ibidem:  “dat de broedren ende zusteren hebben ende behouden zullen de vijf provenden van vijf provengiers, 

diere min zijn dant voortijts waren hemlieden toegheleit ten tijde dat zij beloofte ende profes daden”. 
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(1439) maar die bij het overlijden van een provenier niet zijn ingevuld
33
. Zoals we zullen zien 

bij de bespreking van de proveniers is er een tijd geweest waarin het hospitaal kampte met een 

teveel aan proveniers, wat een financiele last was. De oplossing was dan dat de schepenbank 

beval dat, wanneer een provenier stierf, zijn provende vaccant moest blijven. Zo is in 1439 

blijkbaar de situatie ontstaan dat er vijf proveniers minder waren dan ervoor. De vijf 

provendes (het gaat hier voornamelijk om het financiële element van de provende, het 

weekgeld) die dan normaal elke week moesten uitgekeerd worden, werden niet stopgezet 

maar naar de broeders en zusters doorgesluisd. Zo krijgen alle broeders en zusters boven hun 

normale provende nog eens een deel van de vijf provendes die normaal aan proveniers 

moesten gegeven worden. Waarschijnlijk hadden de proveniers dit aangeklaagd bij de 

schepenen, gezien de broeders en zusters geen recht hadden op deze provendes. De 

schepenbank bevestigt echter dat deze methode correct is en geeft de broeders en zusters 

gelijk. 

  Daarnaast beslist de schepenbank dat de broeders en zusters “reeftere houdene zullen also zij 

ghedaen hebben tooten daghe van heden”. Er was dus een klacht van de proveniers dat de 

broeders en zusters waarschijnlijk meer en beter eten voor zichzelf hielden. De schepenbank 

verwerpt deze klacht en stelt dat het eten zo moet verdeeld worden zoals ze het altijd al deden. 

  In dit document staat ook één van de meest interessante passages in verband met de ‘strijd’ 

tussen de wereldlijke en geestelijke macht over het hospitaal. In dit deel van ons onderzoek is 

het echter voornamelijk van belang aan te duiden dat de schepenbank letterlijk eist dat de 

broeders en zusters alleen onder de wettelijke macht van de schepenen staan en geen andere 

macht mogen aanvaarden (“van nu voort an de broeders ende zusteren… negheen ander 

regement, ontfanc, procuracie of wettelike macht annemen, horbueren of bedienen sullen in 

eenegher wijs dan den vors. godshuuse toebehoort”). 

  Het laatste punt dat expliciet over de broeders en zusters gaat, geeft meer duidelijkheid over 

hun nalatenschap. Wanneer een broeder of zuster sterft gaan al de goederen die hij of zij 

bezaten rechtstreeks en voor eeuwig naar het hospitaal. Dit is een bevestiging van hetgeen ook 

al in 1315 en in 1404 geoorkond was. Het gegeven dat de schepenen er nog op terugkomen 

kan twee redenen hebben. Enerzijds is het mogelijk dat deze verplichting niet altijd werd 

nagekomen. Mocht dit het geval zijn, dan is dat waarschijnlijk omdat de familie van een 

overleden broeder of zuster zijn goederen niet wil afstaan aan het hospitaal. Voor de broeder 

                                                 
33
 Normaal was de situatie zo dat wanneer een provenier overleed zijn provende ‘open kwam te staan’, de 

schepenen konden dan beslissen wie deze provende mocht innemen en er van genieten. Besliste de 

schepenenbank dat de provendes open bleven, dan behoorde al het geld dat normaal aan die provende gegeven 

werd aan het hospitaal (en niet aan de broeders en zusters). 
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of zuster zelf is het natuurlijk veel moeilijker om tijdens zijn leven zijn goederen te 

ontvreemden aan het hospitaal en aan anderen te schenken. Anderzijds is het ook mogelijk dat 

de schepenen dit tot drie keer toe herhalen omdat ze dit een zeer belangrijk punt vinden. 

Immers, de broeders en zusters werden gedurende hun leven onderhouden door het hospitaal, 

het lijkt dan ook logisch dat hun goederen het hospitaal toebehoren.  

 

I.1.4.: Demografische studie van de broeders en zusters 

 

Bij haar studie over het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal voegde mevr. Dewulf een namenlijst 

van alle personen die in de bronnen naar voren kwamen en waarvan men zeker is dat het om 

een broeder, zuster, dulle of provenier ging. Wij hebben deze namenlijst gecontroleerd met de 

namen die we zelf in alle bronnen vonden en waar nodig bijgevuld of aangepast. Over het 

algemeen was de lijst correct, op enkele namen na die er niet in voorkwamen. Uit deze 

namenlijst hebben we alle namen van broeders en zusters gehaald en de eeuw waarin ze in het 

hospitaal actief waren. Daarna hebben we de personen die voor 1400 of na 1550 actief waren 

in het hospitaal er uitgelaten. Het resultaat is volgende tabel van de broeders en zusters, actief 

in de vijftiende en eerste helft van de zestiende eeuw, waarvan we de naam kennen.  

 

Broeders en zusters (1400-1550)  

Broeders en zusters (1400-

1550) Eeuw  Zusters Eeuw 

Assaert Danneel 15de  Bermers Mergriete 15de 

Bernier Jan 15de  Beys Nannen 15de 

Brakelman Pieter 15de  Blidelevens Margriete 15de 

Cloukaert Jacop 15de  Blums Mergriete 15de 

De Luede Jacop 15de  Cons 15de 

De Mayere Jan 15de  De Zagere Kateline 15de 

Den Zaghere Jan 15de  Droelin Kathelijne 16de 

De Wale Gillis 15de  Eeke 15de 

De Weer Gillis 15de  Ewerwyns 15de 

Doedins Pieter 15de  Eyermans Kateline 15de 

Fiers Lievin 16de  Goille Razijne 16de 

Ghyselins Andries 15de  Lampsins Anna 16de 

Mannaert Danneel 15de  Rondeels Lisbette 15de 

Meyers Gillis 15de  Ryckaert Lysbette 16de 

Pauwels Gillis 15de  Saghers Elena 15de 
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Salemoen Pieter 16de  Scupers Mergriete 15de 

Steel Jan 15de  Sgayen Lijsbette 15de 

Tierbout Jacop 15de  Sherts Haechte 15de 

Van Der Dijcstat Jan 15de  Sloosen Margriete 16de 

Van Der Gracht Jan 15de  Slueden Quintine 15de 

Van Hoverhackere Fransoers 15de  Smunters Mergriete 15de 

Van Luevene Pieter 15de  Sneevoets Mergriete 15de 

Van Luevene Willem 15de  Soetaerts Mergriete 15de 

Van Sloote Lievin 16de  Somers Zoetin 15de 

Vant Gillis 15de  Spotters Amelberghe 15de 

Van Tserscamp Bernaerd 15de  Stoppeleere Jehanne 16de 

Van Yevendale Pieter 15de  Stoppeleere Mergriete 15de 

Vernier Jan 15de  Svriesen Pouweline 15de 

Wicke Pieter 15de  Symoens pierijne 16de 

   Tayhaerts Pastine 15de 

   tSaghers Kateline 15de 

   Tsmeets Mergriete 15de 

   Uutenhove Lisbette 15de 

   Van Adeghem Kateline 15de 

   Van Aelst Baerbele 16de 

   Van Ayghen Clare 15de 

   

Van Couwenberghe 

Lysbette 15de 

   Vandendriessche Katheline 15de 

   Van Der Dijcstat 15de 

   Van Der Eeke Soetene 15de 

   Vander Eecken 15de 

   Van Der Heyden Godelieve 16de 

   Vander Hoyen Mergriete 15de 

   Vander stoct Margriete 15de 

   Vander Straeten Lievijn 15de 

   Van Deynsse 15de 

   Van Hoorenbeke Krispine 16de 

   Van Hove Beatrice 16de 

   Van Huele 15de 

   Van Lokeren Gilline 16de 

   Van Materne Katheline 15de 

   Van Ravensoot 15de 

   Van Rousselaer Kerstine 15de 

   Van Sycleer Avezoete 15de 
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   Velevens Mergriete 15de 

 

  Op zich is deze tabel
34
 een moeilijk te interpreteren bron, ze geeft enkel informatie over de 

namen van broeders en zusters die overgeleverd zijn, geen informatie over het werkelijke 

aantal broeders en zuster. Normaal staan de namen van broeders en zusters in de rekeningen 

op het moment dat ze intreden of sterven, maar zoals duidelijk is geworden in de inleiding 

zijn er vele boekjaren van de rekeningen niet overgeleverd. Deze tabel geeft dus enkel de 

namen van de broeders en zusters die overgeleverd zijn in de bronnen en is zeker geen 

volledige lijst van alle broeders en zusters tussen 1400 en 1550. Toch kunnen we er een aantal 

gegevens in waarnemen. 

  Ten eerste wordt duidelijk dat het reglement met betrekking tot het aantal broeders en 

zusters uit 1315 geldt doorheen de vijftiende en zestiende eeuw. Er zijn ons negenentwintig 

namen van broeders overgeleverd en vijfenvijftig van zusters. Aangezien deze lijst niet 

volledig kan zijn is het mogelijk dat deze cijfers niet kloppen. Toch menen wij ervan te 

mogen kunnen uitgaan dat deze cijferverhouding op zijn minst een indicatie geeft van de 

werkelijke verhouding tussen het aantal broeders en zusters in het hospitaal. Immers, de jaren 

waarvoor we geen gegevens hebben brengen de verhouding niet extreem uit evenwicht, 

aangezien we zowel voor broeders als voor zusters geen gegevens hebben. Aangezien we 

merken dat er in de anderhalve eeuw die wij bestuderen bijna dubbel zoveel namen van 

zusters zijn overgeleverd als van broeders, achten wij het correct te kunnen stellen dat er in 

het hospitaal ook werkelijk dubbel zoveel zusters al broeders leefden (zoals de oorkonde van 

1315 bepaalde). Over het perfecte aantal broeders en zusters kunnen we geen uitspraken doen, 

echter wel over de verhouding tussen beide. Dat de verhouding niet perfect één op twee is 

vloeit logischerwijze voort uit het feit dat niet iedereen even lang leeft (of beter: niet even 

lang lid is van het hospitaal), waardoor op een periode van honderd vijftig jaar er een fout 

ontstaan op de verhouding. De verhouding kan zowel meer als minder zijn dan één op twee, 

maar moet wel steeds binnen een beperkte foutenmarge blijven. Wij achtten de verhouding 

29/55 (deze verhouding komt neer op 0.5272727…) ruim binnen de foutenmarge om te 

kunnen stellen dat er dubbel zoveel zusters als broeders leefden. Het feit dat er op een periode 

van anderhalve eeuw iets minder dan dubbel zo veel zusters gekend zijn kan voortvloeien uit 

het demografische gegeven dat vrouwen over het algemeen langer leven dan mannen, maar 

                                                 
34
 Deze tabel is een verkorte versie van twee uitgebreide tabellen die de naam, intrededatum, vermeldingen en 

sterfetdatum (indien gekend) van de broeders en zusters geven.  Zie: Band II, III.Uitgave van Grafieken en 

tabellen, Tabel I.1, I.2, pp. 15-17. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we dan ook naar deze tabellen. 
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echt sluitende uitspraken kunnen we er niet over doen (de reden kan ook een andere zijn, die 

niet naar boven komt in de bronnen). 

  Ten tweede zien we dat sommige broeders en zusters dezelfde achternaam hebben. Bij de 

broeders gaat het om Van Leuvene Willem en Van Leuvene Pieter. Bij de zusters gaat het om 

Stoppeleere Jehanne en Mergriete en om Vander Eecken en Van Der Eeke Soetene . 

Daarnaast zijn er ook broeders en zusters die dezelfde achternaam dragen; namelijk Den 

Zaghere Jan en Kateline en Van Der Dijcstat Jan en een zuster die ook dezelfde achternaam 

had maar waarvan de voornaam niet gekend is. Van deze vijf groepen is het koppel Jehanne 

en Mergriete Stoppeleere het minst interessante. Mergriete Stoppeleere komt voor het eerst 

voor in de bronnen in 1485/86, voor het laatst in 1518. Jehanne Stoppeleere komt voor het 

eerst voor in 1535/36 en voor het laatst in 1561. Tussen de laatste vermelding van Mergriete 

en de eerste van Jehanne liggen dus achttien jaar. Op zich is dit geen onoverbrugbare kloof, 

de periode dat zusters of broeders in het hospitaal bleven kon veel langer zijn dan 18 jaar, 

maar op het moment dat deze achttien jaar moeten aanvangen leeft Mergriete al op zijn minst 

tweeëndertig jaar in het hospitaal. Hierdoor is de kans reëel, maar toch niet helemaal uit te 

sluiten, dat Mergriete en Jehanne nooit hebben samengeleefd in het hospitaal. Dit neemt niet 

weg dat ze geen familie van elkaar konden zijn, en dat het deze familieband is geweest die 

ervoor gezorgd heeft dat Jehanne ook in het hospitaal trad. Misschien werd ze ook 

gemakkelijker toegelaten omdat ze er een voorganger binnen haar familie had. De andere 

koppels leefden waarschijnlijk wel samen in het hospitaal. Van Luevene Pieter wordt vermeld 

in 1426 en in 1427, Willem sterft in 1436 (en leefde in 1426 waarschijnlijk dus ook in het 

hospitaal). Pieter heette met zijn tweede naam ‘Willemsone’. De kans bestaat dat hij eigenlijk 

de zoon van Willem is, maar dat lijkt moeilijk aangezien broeders niet mochten trouwen. Een 

bastaardzoon is altijd mogelijk. Toch lijkt ons een andere verklaring plausibeler; namelijk dat 

het broers zijn en beide dus zoon van eenzelfde Willen Van Luevene. De ene zoon werd dan 

Pieter genoemd met als tweede naam ‘Willemsone’ (waarschijnlijk een bijnaam), de andere 

werd rechtstreeks naar zijn vader genoemd, een gebruik dat in de middeleeuwen veelvuldig 

voorkwam. Concrete bewijzen voor deze hypothese hebben we niet, ze konden evengoed 

neven, achterneven of zelfs helemaal geen familie zijn. Toch lijkt ons deze hypothese 

plausibel genoeg om ze te kunnen poneren. Den Zaghere Katheline kwam binnen in het 

hospitaal in 1414, terwijl Den Zaghere Jan
35
 vermeld wordt in 1423 en in 1435. Ook hier is 

                                                 
35
 In de bronnen wordt gesproken over Jan Den Zaghere en Kateline De Zagere, twee verschillende schrijfwijzen 

dus. Er was in de Middeleeuwen echter geen vaste spelling, dus ook eigennamen werden op verschillende 
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dus de kans meer dan reëel dat de twee op een gegeven moment samen verbleven in het 

hospitaal. Of ze al dan niet broer of zus waren is niet duidelijk. Over Van Der Dijcstat Jan 

hebben we de meest complete gegevens: hij kwam binnen in het hospitaal in 1427 en overleed 

in 1478. Zuster Van Der Dijcstat wordt vermeld in de rekening van 1446/47. Het staat dus 

vast dat de twee samen in het hospitaal geleefd hebben. We hebben wederom geen indicatie 

wat hun precieze familieband was. Van Der Eeke Soetene wordt voor het eerst vermeld in 

1414 en sterft in 1425, zuster Van Der Eecken wordt vermeld in 1436 en in 1438/39. Het lijkt 

er op dat deze twee mensen niet op hetzelfde moment in het hospitaal leefden. Aangezien hun 

achternaam niet helemaal hetzelfde is, is het ook niet helemaal zeker of ze wel familie waren. 

Van de vierentachtig namen die we uit de bronnen gehaald hebben zijn er dus vijf keer twee 

personen die mogelijk familie van elkaar zijn. Nergens hebben we drie mensen van dezelfde 

familie gevonden. Geen enkele familie heeft zich dus in deze periode verankerd in het 

hospitaal. Familiebanden tussen broeders en zusters onderling kwamen slechts sporadisch 

voor. Het kleine aantal familiebanden wijst er ook op dat de schepenbank niet iemand 

gemakkelijker broeder of zuster maakte omdat hij al een familielid in het hospitaal had. Hier 

zit een logische redenering achter vanwege de schepenbank; familie klitten gemakkelijk aan 

elkaar en mochten er twee of meerder families tussen de broeders en zusters zijn, dan is de 

kans groot dat deze uiteindelijk in conflict zouden komen met elkaar. De middeleeuwse 

familiebanden en eergevoelen waren zeer groot en vendetta’s tussen families kwamen 

veelvuldig voor en konden verschillende generaties duren. Daarom was het, vanuit het 

oogpunt van de schepenbank, verstandig om zo weinig mogelijk mensen van één familie tot 

broeder of zuster te benoemen. Het karakter van het hospitaal verklaart ook mede de reden 

van het weinig voorkomen van familiebanden. Het hospitaal was geen rijke religieuze 

instelling met veel macht waar de adel hun teveel aan zonen konden kwijt geraken en waar 

deze zonen doorgroeimogelijkheden hadden naar machtige posities binnen de kerk. Het 

hospitaal was eerder een relatief arm, half religieus en half wereldlijke instelling die de dullen 

van het straat moesten houden. Voor rijkere families was het dus verre van een aantrekkelijke 

instelling om in te treden. In het beste geval kon een broeder of zuster na jaren meester of 

meesteres worden, niet echt een zeer machtige positie binnen de stad Gent. Ook het gegeven 

dat al de goederen die geërfd worden rechtstreeks naar het hospitaal gaan zorgt er voor dat 

het, vanuit het oogpunt van de familie (en in de middeleeuwen werd er veel meer vanuit dit 

oogpunt gedacht) niet aantrekkelijk is om meerdere familieleden te laten intreden in het 

                                                                                                                                                         
manieren geschreven. Ik opteer, volkomen arbitrair, te kiezen voor de naam Den Zaghere. Op zich is het enkel  

van belang dat de achternaam hetzelfde is. 
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hospitaal. Immers, hoe meer familieleden broeder of zusters zijn, hoe groter het deel van het 

familiepatrimonium dat men moet afstaan aan het hospitaal. Het doel van families in de 

middeleeuwen is juist steeds zo weinig mogelijk te verliezen om zo over de generaties heen 

hun patrimonium steeds te doen groeien. Broeders en zusters waren dus aderlatingen voor het 

patrimonium van hun familie. Deze drie punten verklaren ons inziens grotendeels waarom er 

in het hospitaal zo weinig familiebanden voorkwamen. 

  Over de gemiddelde periode dat een broeder of zuster in het hospitaal leefde zijn onze 

gegevens beperkt. We moeten, om hier een uitspraak over te doen beschikken, over het 

moment waarop hij of zij intrad en het moment waarop hij of zij stierf. Er zijn ook gevallen 

van broeders en zusters die ontslagen werden, maar het gaat daarbij eerder om uitzonderingen. 

Wat wij willen weten is hoelang een broeder of zuster in het hospitaal leefde als hij er niet uit 

ontslagen werd. We beschikken slechts over enkele gegevens, namelijk van volgende 

personen. Bij de zuster gaat het om Nannen Beys die intrad in het boekjaar 1426/36 en 

overleed in 1437/38 en Pastine Tayhaerts die binnenkwam in 1425 en overleed in 1453  . Bij 

de broeders hebben we Danneel Mannaert die in het hospitaal leefde van 1433 tot 1457, de 

reeds genoemde Jan Van Der Dijcstat die broeder was van 1427 tot 1478 en Fransoers Van 

Hoverhackere was broeder van 1436 tot 1439. We hebben dus twee gegevens voor de zusters 

en drie voor de broeders, ontoereikend om sluitende uitspraken te doen over de gemiddelde 

duur van het broeder- of zusterschap. Zuster Beys was slechts elf jaar zuster, Pastine 

Tayhaerts was het achtentwintig jaar, meer dan twee en een halve keer zolang. Deze cijfers 

liggen zo ver uiteen dat ze ons niets concreet zeggen in verband met de gemiddelde duur. Bij 

de broeders hebben we een gegeven meer; Broeder Mannaert was zevenentwintig jaar 

broeder, Jan Van Der Dijcstat eenenvijftig en Fransoers van Hoverhackere slechts drie jaar. 

Wederom liggen de gekende perioden zeer ver uit elkaar, de drie jaar van broeder Van 

Hoverhackere zouden het gemiddelde onredelijk naar beneden halen. We kunnen besluiten 

dat we dus geen concrete gegevens hebben over de gemiddelde tijd dat een broeder of zuster 

in het hospitaal verbleef. We denken echter ook dat een gemiddelde duur in dit geval niet veel 

nut zou hebben, zelfs niet indien we van alle broeders en zusters het moment van intreden en 

van overlijden zouden hebben, aangezien de duur van het broeder- of zusterschap, zoals 

hierboven al bleek, sterk afhankelijk is van persoon tot persoon. De periode kan variëren van 

slechts enkele jaren tot meer dan vijftig jaar. 

  Ook een ander gegeven komt naar boven in deze tabel. Hierboven hebben we al tot twee 

maal toe vermeld hoe er in het hospitaal doorheen de 15
de
 eeuw een machtsconcentratie ten 

voordele van de zusters plaatsvond. De meesteres in het bijzonder en de zusters in het 
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algemeen waren niet alleen numeriek in de meerderheid maar kregen ook werkelijk meer 

macht dan de broeders. Aangezien deze tabel weergeeft welke namen er voorkomen in 

bronnen geeft ze, in beperkte mate, ook de belangrijkheid van de personen aan. We hebben 

het voorkomen van de namen van zusters en broeders gerangschikt naargelang de eeuw 

waarin ze voorkwamen in volgende tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het gaat ons hier niet om de absolute aantallen van zusters en broeders, aangezien die bij de 

zusters logischerwijze meer moeten zijn. Wat echter belangrijk is, is de verhouding tussen het 

aantal broeders en zusters in de vijftiende eeuw en in de zestiende eeuw. In de vijftiende eeuw 

zijn er zesentwintig namen gekend van broeders tegenover slechts drie die gekend zijn in de 

eerste helft van de zestiende eeuw. Bij de zusters zijn er drieënveertig namen bekend van de 

vijftiende eeuw tegenover twaalf van de zestiende eeuw. Bij de zusters is de verhouding dus 

12/43, wat neerkomt op iets ongeveer achtentwintig percent. Dit betekent dat van alle namen 

van zusters die we kennen voor de periode 1400-1550, er iets minder dan een derde stammen 

uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Bij de broeders is de verhouding 3/26, ongeveer 11 

percent. Van alle namen van broeders die we kennen komen er dus slechts iets meer dan een 

tiende voor in de eerste helft van de zestiende eeuw. Of anders; negentig percent van de 

broeders die we kennen stammen uit de zestiende eeuw. Ook bovenstaande tabellen laten zien 

dat, naast het feit dat het absolute aantal zusters in de zestiende eeuw groter is, ook de 

waarden tussen de vijftiende en de zestiende eeuw duidelijk dichter bij elkaar liggen (zeker 

als men er rekening mee houdt dat de waarden voor de zestiende eeuw uit een periode 

stammen die maar half zo lang is als de waarden uit de vijftiende eeuw). Dit wijst er op dat de 

broeders geleidelijk uit de bronnen verdwijnen. Het is niet zo dat we minder namen van 

broeders kennen omdat de bronnen in het algemeen minder namen geven, aangezien het 
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aantal namen voor de zusters in verhouding groter is. Het is ook zeker niet zo dat er minder 

broeders in het hospitaal zouden werken in de zestiende eeuw, over het absolute aantal 

broeders hebben we geen gegevens. Deze analyse laat enkel zien dat er minder namen van 

broeders bekend zijn voor de zestiende eeuw, wat dan weer een indicatie kan zijn voor het 

verminderen van de belangrijkheid van broeders in het hospitaal. Op zich is het verminderen 

van namen van broeders in de bronnen geen sterk genoeg gegeven om te kunnen spreken van 

een machtsconcentratie van zusters, maar aangezien we hierboven al geconcludeerd hadden 

dat de zusters steeds belangrijker en machtiger werden lijkt deze analyse hier logisch in te 

passen. 

 

  Via de statuten door de eeuwen heen en een analyse van de namen van de broeders en 

zusters in de periode 1400-1550, hebben we getracht een beeld te schetsen van deze broeders 

en zusters van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal. We hebben zeker nog niet alle informatie 

over de broeders en zusters behandeld, we komen later terug op hun dagdagelijkse 

bezigheden, hun provendes… Hier hebben we enkel de algemene karakteristieken van de 

broeders en zusters beschreven. 

 

I.2.: De Proveniers 

 

I.2.1.: De Beginperiode 

 

In de algemene statuten opgesteld in 1196
36
, die we hierboven al bespraken met het oog op de 

reglementen voor de broeders en zusters, is er sprake van mensen die verbonden zijn aan het 

hospitaal via een prebende, maar toch geen inwoner zijn: “forenses qui prebendas cotidianas 

a domo recipiunt”. Dit betekent dus dat er mensen waren die elke week een bepaalde som 

kregen van het hospitaal om te overleven, de zogenaamde proveniers. Er zijn twee groepen 

proveniers, degene die inwonen in het hospitaal en degene die niet inwonend zijn. Het 

voorkomen van proveniers is een typisch aspect van het middeleeuwse hospitaalwezen en 

komt dan ook veelvuldig voor. Ook in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal blijken er vanaf de 

eerste jaren proveniers verbonden te zijn aan het hospitaal. Het karakter van het middeleeuws 

proveniersschap is niet dat van christelijke liefdadigheid, noch van sociale steun van de stad 

aan de armen, het gaat steeds om steun tegen betaling (het afstaan van al de goederen die men 

                                                 
36
 Gent, stadsarchief, Stadscharters nr 17. Uitgegeven door de Potter (DE POTTER, op.cit., pp. 531-534). 
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bezat en het betalen van een intredesom). Het doel van elk middeleeuws hospitaal met 

proveniers was winst te halen uit de proveniers, of toch op zijn minst geen verlies. De 

proveniers zijn dan ook, in het algemeen, geen armen
37
 die niet meer voor zichzelf konden 

zorgen, het gaat om een heterogene groep van mensen die om verschillende redenen provenier 

zijn geworden. 

  De aspecten uit de statuten van 1196 die we hierboven voor de broeders en zusters bespraken 

golden ook voor de proveniers. Elke provenier die bij intrede in het hospitaal zijn geld en 

goed afstaat wordt van dan af aan verzorgd door het hospitaal. Men kan echter ook slechts één 

goed afstaan aan het hospitaal en de rest van zijn bezit voor zichzelf houden. We bespraken 

ook reeds de clausule over de getrouwden die intraden in het hospitaal. Belangrijk is dus dat 

deze clausule in de eerste plaats gold voor de proveniers en de patiënten, en naar alle 

waarschijnlijkheid niet voor de broeders en zusters. Gehuwde proveniers die intraden moesten 

in het hospitaal zelf apart leven, ze konden ook echter buiten het hospitaal leven (dit moest 

dan wel in de nabijheid van het hospitaal zijn). Als ze buiten het hospitaal leefden mochten ze 

dit doen naar eigen goeddunken, de enige beperking die ze kregen was dat wanneer één van 

de twee stierf de andere kuis en ongehuwd verder moest leven. In deze statuten van 1196 

komt het er in grote mate op neer dat proveniers leden zijn van het hospitaal die op dezelfde 

voorwaarden intraden als de broeders en zusters maar geen broeder of zuster waren. Enkel het 

feit dat ze getrouwd mochten zijn verschilt, volgens ons, met de intredevoorwaarden van 

broeders en zusters. Net zoals bij de broeders en zusters is het niet duidelijk hoeveel de 

proveniers moesten betalen voor hun levenslange verzorging, ze konden ofwel al hun 

bezittingen afstaan ofwel slechts één goed ervan. Het lijkt logisch dat de armere mensen 

verplicht werden al hun goed af te staan terwijl de eerder rijkere proveniers slechts één goed 

af stonden. Waarschijnlijk werd over dit goed dan onderhandeld, zodat het zeker niet te 

weinig was voor het hospitaal. Dit zijn echter voornamelijk gissingen, concrete informatie 

over deze beginperiode hebben we niet. Ook over het aantal proveniers in het hospitaal 

worden er geen gegevens verstrekt. 

                                                 
37
 Het is opmerkelijk dat de Potter (DE POTTER F., Op. Cit., pp. 159-166) de aspecten van de proveniers 

bespreekt onder het hoofdstuk “armen van het hospitaal”. Hij gaat er dus a-priori van uit dat al de proveniers (al 

degenen die een prebende kregen en geen broeder, zuster of dulle waren) behoeftige mensen waren die 

onderhouden werden door het hospitaal. Zoals hierboven al gemeld werd, gaat de Potter er ook van uit dat de 

statuten van 1196 enkel golden voor de broeders en zusters, dus stelt hij dat deze bepalingen niet golden voor de 

“armen”. Volgens ons is zijn analyse van beide aspecten fout (zie Hfdstk. I.1.1 van dit deel), de bepalingen van 

1196 golden wel degelijk voor proveniers, en de proveniers waren een heterogene groep mensen, zowel arm als 

minder arm. Over de financiële toestand van de proveniers komen we later terug, maar we kunnen hier al 

opmerken dat er niet alleen armen konden zijn tussen de proveniers, aangezien sommigen buiten het hospitaal (in 

hun eigen huis) konden overleven. Ook het gegeven dat sommige proveniers niet heel hun bezit maar slechts één 

goed moesten afstaan wijst er op dat het niet om arme personen gaat. 
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I.2.2.: De periode tussen 1196 en 1404 

 

De eerste echt grote reglementering voor de proveniers is wederom deze van 1245 opgesteld 

door de schepenen van de keure van Gent. Ten eerste wordt het aantal proveniers beperkt, 

omdat er door een teveel aan proveniers in het hospitaal een slechte financiële situatie was 

ontstaan. Naast zes broeders en vier zusters (zie hierboven) mochten er acht poorters, acht 

poorteressen en vierentwintig “zieken aremlieden te bedde ligghende
38
” leven in het hospitaal. 

De proveniers zijn dus de zestien poorters van de stad Gent waar over gesproken wordt, acht 

mannen en acht vrouwen. Een duidelijk kenmerk dat niet stond in de statuten van 1196 komt 

hier naar boven: de proveniers moesten poorters van de stad Gent zijn. Op zich is dit logisch, 

de meeste middeleeuwse stadshospitalen verzorgden alleen poorters van hun stad, en daar 

komt dan nog bij dat de broeders, zusters en dullen die leefden in het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal poorter van Gent moesten zijn, het zou dan ook vreemd zijn moest dit niet gelden 

voor de proveniers. Toch is het vreemd dat noch Dewulf, Luykx-Foncke of de Potter dit 

aspect van het proveniersschap expliciet vermelden.  

  De proveniers worden in dit reglement opgesplitst in twee groepen, de provendes zonder 

koop en de provendes met koop. Bij een provende met koop werd deze gekocht door de helft 

van de bezittingen af te staan aan het hospitaal, waarna men voor de rest van het leven 

onderhouden werd door het hospitaal. Bij een provende zonder koop stond men niets af maar 

gingen na het overlijden al de goederen die men bezat rechtstreeks naar het hospitaal. De 

houder van een provende zonder koop mag tijdens zijn leven geen enkel goed uit zijn bezit 

vervreemden, verminderen of wegschenken tenzij hij het wegschenkt aan het hospitaal of aan 

de leden van het hospitaal. 

 

  De tweede reglementering stamt uit 1306
39
, wederom opgesteld door de schepenen van de 

keure van Gent. Ten eerste wordt duidelijk gemaakt dat de goederen die de proveniers nog in 

hun bezit hebben niet mogen weggeschonken of vervreemd worden tijdens het leven van de 

provenier: “maer hij ne zal zijn goed niet wech moghen gheven no zinen maghen no nemene 

buiten den vors. huus”. Mocht hij dit wel doen, dan verliest hij voor eeuwig zijn provende. Op 

de dag dat de provenier intreedt in het hospitaal moet hij dit dan ook zweren in een eed. Hij 

moet ook zweren dat op de dag dat hij sterft al zijn goederen die hij bezit rechtstreeks naar het 

                                                 
38
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, 1 f° 8 v°-9v° 

39 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, 9 (doos 2) (vidimus uit 1362). Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en 
reglementen, 1, p. 2. 
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hospitaal gaan: “hiemen sterft van hemlieden dat alt goed dat naer hem blijft zo wat goede 

datter zij of zo naer datter gheleghen es ende zo naer dat ment buuden ende hoe dattet hem 

toe es comen bliven zal Sente Jans huus vors.” We zien hier een opmerkelijke gelijkenis met 

de reglementen die van toepassing waren op de broeders en zusters uit 1404, waar werd 

bepaald dat de broeders en zusters een derde van hun bezit rechtstreeks moesten afstaan aan 

het hospitaal en het overige twee derde mochten behouden, doch niet vervreemden, 

verminderen of wegschenken. Bij hun dood gingen al hun goederen naar het hospitaal. De 

situatie voor de proveniers is nagenoeg identiek, ook zij moeten een deel van hun bezit 

afstaan en mogen van het overige deel alleen de winst opstrijken zonder het geheel te 

verminderen. Net zoals we stelden dat dit voor de broeders en zusters en ‘tussenoplossing’ 

was, geldt dit volgens ons ook voor de proveniers. De proveniers vonden de provende die ze 

kregen waarschijnlijk niet genoeg, ze wilden nog een deel van hun bezittingen houden voor in 

noodsituaties. Het hospitaal van zijn kant kon niet riskeren een provenier heel zijn leven te 

onderhouden en dan te merken dat diens goederen naar een ander gingen. Vandaar deze 

tussenoplossing, de provenier behoudt een deel van zijn goederen maar verplicht zichzelf er 

toe de overige goederen na zijn dood rechtstreeks af te staan aan het hospitaal en ze tijdens 

zijn leven in stand te houden. Net als bij de broeders en zusters is de situatie voor de provenier 

ambigu, hij bezit wel degelijk nog een deel van zijn eigen goederen, maar wordt op voorhand 

beperkt er echt economische transacties mee uit te voeren. De goederen zijn in wezen al bezit 

van het hospitaal, alleen kan het hospitaal er pas winst uit halen wanneer de provenier sterft. 

We merken dus sterke gelijkenissen op tussen de intredevoorwaarden voor de proveniers en 

voor de broeders en zusters. 

 

  In het jaar 1366 sturen de proveniers een verzoekschrift naar de schepenbank waarin ze een 

aantal zaken aanhalen die ze zouden willen veranderen in het hospitaal
40
. Naast elk punt 

schreven de schepenen hun antwoord. Ten eerste willen de proveniers een aparte 

ziekenkamer, tot dan toe moesten de proveniers wanneer ze ziek waren samen met de armen, 

de stervenden en de zieken in één kamer liggen (“als sij ziech werden, deen bi den andren 

moeten ligghen sterven, maer een scietcleet der tusschen gaende”). De proveniers kregen 

deze nieuwe ziekenkamer. Ten tweede wilden de proveniers dat ze hetzelfde eten kregen als 

de broeders en zusters. Tot dan toe kregen ze eten uit een verschillende ‘pot’, en blijkbaar was 

het eten van de broeders en zusters meer en beter. De schepenbank besliste dan ook dat er 

                                                 
40
 DE POTTER F., Op. Cit., pp. 159-160. 
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voortaan maar één pot zou zijn voor alle leden van het hospitaal. Er werd ook gevraagd dat 

wanneer er een provenier overleed er twee andere proveniers aangesteld zouden worden om 

een inventaris van het goed van de overledene op te stellen en per stuk de prijs te bepalen. 

Daarna zou elke provenier uit de goederen mogen kopen hetgeen hij wou. Ook hier ging de 

schepenbank op in. Als laatste wilden de proveniers elke week een pond kaas hebben, zoals ze 

al elke week een pond boter kregen. De schepenbank antwoordde hierop dat men hiervoor de 

beschikbare middelen van het hospitaal in acht moest nemen. Het gaat in dit verzoekschrift 

voornamelijk om praktische elementen van het bestaan van de proveniers, we komen op deze 

zaken terug wanneer we het dagdagelijkse leven in het hospitaal bespreken. In dit deel van het 

onderzoek, dat voornamelijk het statuut en reglement van de proveniers onderzoekt is enkel 

de bepaling over de nalatenschap van de proveniers van belang. Het blijkt dus dat de 

proveniers als eerste de kans hebben de goederen van een overleden provenier op te kopen. 

Belangrijk is dat het twee proveniers zelf zijn die de prijs van de goederen moeten bepalen, er 

wordt niet duidelijk gemaakt of deze proveniers zelf nog eens gecontroleerd worden door de 

broeders en zusters of door de voogden. Hoe deze schatting gebeurde weten we niet. Het geld 

van de verkoop ging natuurlijk wel naar het hospitaal. Het is ook niet helemaal duidelijk 

waarom de proveniers dit recht vragen. Mogelijk was het een aantal keer voorgevallen dat de 

broeders en zusters de beste goederen van het bezit van een overleden provenier voor zichzelf 

hielden of kochten onder de prijs, maar concrete informatie hierover hebben we niet. Het 

gegeven dat de proveniers zelf voor hun goederen willen instaan toont ook aan dat ze zich 

deels afzetten tegen de broeders en zusters. Ze komen in dit document dan ook naar voren als 

één onverdeelde groep, die liever iemand uit eigen gelederen hun goederen laat prijzen dan 

een buitenstaander. Ook het feit dat ze hetzelfde eten willen als de broeders en zusters wijst 

op een enigszins gespannen relatie tussen beide groepen. We komen hier later op terug. 

 

  Twintig jaar later vaardigen de schepenen een nieuwe ordonnantie uit die betrekking heeft 

op de proveniers van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal
41
. Hier wordt er duidelijk gesteld dat 

de voornaamste reden voor het uitvaardigen van de ordonnantie de armoede van het hospitaal 

is: “dat uut groeten aermoeden die de goede liede van sente Jans huus anden Hautbriel 

hebben ende langhe tijt ghehadt hebben”. Er wordt bepaald dat wanneer er een provenier in 

het hospitaal zou overlijden, de vacante provende niet zou ingevuld worden om de financiële 

toestand van het hospitaal te verbeteren: “eenich vanden provengieren, zij een, zij meer, 

                                                 
41
 Gent Stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 74,  Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 3, p. 3. 
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commen van live ter doet, dat de steden ijdel sullen bliven ende dat men niemen der inne 

stellen sal noch provende gheven toter tijd, dat tvors. Godshuus commen sal sijn in sulken 

tameliken state van goede”. Voor het overige krijgen de proveniers hun provende zoals ervoor 

het geval was. Twee zaken kunnen we hier uit afleiden. Ten eerste gaat de schepenbank er 

van uit dat de slechte financiële toestand mee veroorzaakt wordt door een teveel aan 

proveniers die een verliespost vormen voor het hospitaal. De reden dat ze verlieslatend zijn is 

niet omdat ze te veel geld krijgen van het hospitaal, aangezien de provendes gelijk blijven
42
. 

Dit wijst er op dat de proveniers waarschijnlijk relatief arme personen waren. Ze moesten, na 

hun dood al hun goederen afstaan aan het hospitaal, maar dit bleek niet genoeg om in hun 

onderhoud te kunnen voorzien. De groep proveniers was dus in het algemeen een verliespost 

en moest daarom beperkt worden. Men kon geen proveniers ontslagen uit het hospitaal (tenzij 

ze zich hadden misdragen) aangezien ze al een deel van hun goederen geschonken hadden aan 

het hospitaal en aangezien het proveniersschap levenslang was. De enige mogelijkheid om het 

aantal proveniers te verminderen was dus ervoor te zorgen dat, wanneer een provende vacant 

was ze niet meer ingevuld werd. De schepenbank beslist dan ook dat dit moet gebeuren. Een 

tweede belangrijk gegeven vloeit voort uit het voorgaande, namelijk dat het de schepenbank is 

die bepaald wie er provenier wordt en of een provende wordt gegeven. Net als bij het 

poorterschap van de proveniers is dit logisch, aangezien hetzelfde gold voor broeders, zusters 

en dullen en aangezien dit ook zo was in vergelijkbare stedelijke hospitalen. Toch is het ook 

nu weer opmerkelijk dat de voorgaande studies over het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal hier 

geen aandacht aan besteed hebben. 

 

I.2.3.: De reglementen van 1404 en de verdere vijftiende eeuw 

 

Net zoals voor de broeders en zusters, en zoals we later zullen zien ook voor de dullen, stelt 

de schepenbank in 1404 een algemene reglementering op voor de proveniers van het Sint-

Jans-ten-Dullen hospitaal
43
. De bepalingen vallen uiteen in volgende punten. 

  Eerst wordt bevestigd dat er twee soorten proveniers zijn, zij die hun goed kochten en zij die 

het kregen zonder koop. Ook bevestigt de schepenbank dat zij het zijn die bepalen wie 

provenier is. Daarna worden alle voorgaande ordonnanties en bepalingen die uitgingen van de 

schepenbank en betrekking hadden op de proveniers van het hospitaal, opnieuw bekrachtigd. 

                                                 
42
 We weten voor deze periode niet hoeveel de provendes die de proveniers krijgen bedragen. 

43
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, doos 3 (boek met reglementen uit 1404, ongenummerd), f° 6 v°-7 v°

43
. Zie 

band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 5, pp. 5-6. 
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  Elke provenier moet bij zijn intrede een eed afleggen, waarna hij zijn naam (en voornaam) in 

een boek zal laten schrijven
44
. De meesteres moet dan alle volgende punten voorlezen aan de 

provenier waarop deze moet zweren ze te volgen. Ten eerste mag hij geen schulden of 

problemen in het hospitaal binnen brengen (“sij ne gheen scult no ne gheenen commer int tuus 

bringhen en sullen”) en terwijl ze provenier zijn mogen ze geen borg zijn van enige geldelijke 

transactie die meer de vijf groten Tournoise bedraagt. Ze moeten ook bij hun intrede honderd 

en vier denariën
45
 groten intredegeld betalen. Daarna moeten ze al de goederen die ze 

bezitten, binnen of buiten de stad en in welke vorm ook, en al hun schulden, nauwkeurig 

beschrijven en verklaren dat ze deze allemaal aan het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

schenken: “sij gheven te kennene wat goede dat sij ebben, heist herve ofte huuse ofte scult ofte 

so wat goede dat sij ofte dat hem versterven mach, heist buten der poert ofte der binnen, 

bringhen sullen Sente Janshuus waert”. Daarna wordt hun gevraagd of ze getrouwd of al dan 

niet verloofd zijn (“ghevraecht oft sij in eeneghen huweleke sijn ofte hiemene trouwe ende 

waerede ghelooft ebben”) en of ze een besmettelijke ziekte hebben (“ghevraecht oft sij hiet 

besmeet sijn met eenichen hevele”). Is dit zo dan mogen ze geen provenier worden, zeggen ze 

dat het niet zo is maar kwam binnen het jaar en een dag uit dat ze gelogen hadden, dan 

werden ze dadelijk uit het hospitaal gezet (“bevondement binnen jare ende binnen daghe, die 

soudemen huten huus moghen doen sonder weder segghen”). 

  In een tweede deel wordt bepaald wat de proveniers mogen doen en wat niet. Als een 

provenier op pelgrimage wil gaan of op reis met een vriend moet hij hiervoor eerst 

toestemming vragen aan de meesteres, deze kan weigeren toe te staan dat de provenier 

vertrekt. Als een provenier na het avondgebed in het hospitaal nog naar buiten gaat zonder 

toestemming van de meesters krijgt hij acht dagen geen provende. Als een provenier veertien 

nachten niet in het hospitaal of thuis slaapt krijgt hij gedurende deze periode geen brood noch 

geld voor zuivelgeld. Als een provenier die thuis is zijn provende ontvangt maar niet meedoet 

met het avondgebed mogen de meester en meesteres in samenspraak beslissen hoeveel ze van 

zijn provende zullen inhouden.  

  Daarnaast moeten ze zo goed als ze kunnen al het gene dat beslist is uitvoeren en het niet 

tegen te werken (“so sijn sij sculdich alle die hier gheprovent sijn ende daelmoesene ontfaen, 

sijn sij haerm, sijn sij rike, alle goede costume ende husaygen te pinnen te houdene elc na 

sinen vermueghene dicwille”). Ze zijn ook verplicht te gaan biechten en mee te doen met de 

advent (“te biechten te gane ende te houdene de hadvente”). Ze moeten ook dagelijks bidden 

                                                 
44
 Dit boek, dat we ‘proveniersboek’ zullen noemen, is spijtig genoeg niet overgeleverd. 

45
 Dit zijn omgerekend 8 sch. 8 d. Groten Vlaams. 
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voor de personen die in het verleden goederen geschonken hebben aan het hospitaal en voor 

degene die dagelijks geld schenken aan het hospitaal (“ende daghelix te leesene hover hem 

allen, diet hier ghelaten ebben daer bi dat wi leeven, ende hover hem allen die daghelicx den 

dullen ende den huus goet doen”).  

  Het derde deel bepaalt wat er gebeurd als proveniers zich misdragen. Wie de andere 

proveniers ‘onrustig’ maakte door leugens of door te vloeken, of door ze te schandaliseren uit 

haat of nijd, werd door de meester en meesteres gestraft door hem een maand tot zes weken 

geen brood te geven (“wie dat rebel maeckt, daer onruste af comt, als deen den anderen te 

lueghestreepene ofte te vloukene, ende onrustelic ware bi te sijne, daer andre payseleke 

menschen mede ontrust waren… van meester ende meesterigghe om te verbueren een maent 

ofte zes weken haer broet, daer sij deen den anderen scandeleseeren bi nide ende bi hatie 

sonder verdiente”). Als een provenier een ander slaat of schopt, met handen of voeten, moeten 

de voogden beslissen welke straf ze hem zullen geven. Als er enige onrust, probleem of haat 

ontstaat in het hospitaal, en een persoon van het hospitaal (zowel broeder, zuster als 

provenier) hierover gaat klagen buiten de muren van het hospitaal, dan krijgt deze veertig 

dagen geen provende (“als eenicghe onruste ofte gramscepe ghevalt van die in tuus 

gheprovent sijn en claghen gaet buten den vors. huus, vriende ofte maghe, sijn sij broeders 

ofte zustren ofte provengiers, die sullen verbueren XL daghe haer provene”). 

  Op het einde bepalen de schepenen nog dat de proveniers zonder koop, die dus hun provende 

gekregen hebben, tijdens hun leven geen lijfrente mochten aangaan tenzij met toestemming 

van de voogden. 

  Zoals ook al het geval was met de reglementen voor de broeders en zusters uit 1404, 

behandelen een aantal aspecten eerder het dagelijkse leven van de proveniers, deze zullen we 

later bespreken. Wat belangrijk is in deze context zijn volgende zaken. Ten eerste mogen de 

proveniers geen schulden hebben op het moment dat ze intreden in het hospitaal. Dit weerlegt 

al deels de stelling van de Potter dat de proveniers voornamelijk uit armen zouden bestaan die 

op kosten van het hospitaal onderhouden werden. De allerarmsten waren bij voorbaat echter 

al uitgesloten van een provende. Ten tweede moeten ze bij intrede 104 denariën groten 

Vlaams betalen. Deze som is op zich zeker niet groot. Ter vergelijking, uit de eerste 

rekeningen
46
 die overgeleverd zijn en zo een twintig jaar na 1404 opgesteld zijn weten we dat 

heel het hospitaal jaarlijks ongeveer 260 denariën uitgaf enkel en alleen aan een bakker
47
. 

                                                 
46
 Gent Stadsarchief, LXV 98, 99 en 100. 

47
 Gent Stadsarchief, LXV 98, 99 en 100; er werd elke week 5 d. groten uitgegeven aan de bakker, wat neerkomt 

op 260 denariën groten per jaar Zie ook band II, III.Uitgave van grafieken en tabellen, Tabel II.2,  pp. 31-32.. 
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Voor elke twee en een halve provenier die intrad kon het hospitaal dus één jaar een bakker 

betalen voor alle leden van het hospitaal. Echter, het intredegeld moest maar één maal betaald 

worden en er kon enkel een nieuwe provenier intreden als er een vorige stierf of op bevel van 

de schepenbank. En het brood was logischerwijze slechts een klein deel van al de kosten die 

het hospitaal had aan de proveniers, dullen, broeders en zusters. Deze korte vergelijking leert 

ons twee zaken. Enerzijds dat de 104 denariën niet zo veel waren en zeker betaalbaar voor de 

meeste poorters van de stad Gent. Net zoals we al opmerkten toen we bespraken dat de 

proveniers geen schulden mochten hebben, kunnen we ook hier stellen dat de echt 

allerarmsten van de stad Gent geen kans hadden om provenier te worden. Voor iedereen die 

niet tot deze groep behoorde was er financieel geen probleem om een provende te krijgen. 

Ten tweede dat deze 104 denariën op zich veel te weinig waren voor het hospitaal om te 

voorkomen dat de proveniers een verliespost zouden worden. Wou men dit voorkomen dan 

moest men enkel degenen toelaten die ook naast deze 104 denariën nog belangrijke goederen 

in bezit hadden, zodat het hospitaal die bij hun dood kon erven, of proveniers die een relatief 

groot goed afstaan ter betaling van de provende. We willen ook opmerken dat deze 104 

denariën intredegeld door elke provenier betaald moest worden, of het nu ging om een 

provende met of één zonder koop. De 104 denariën zijn dus niet de prijs van de provende, dat 

is ofwel een goed dat groot genoeg bevonden wordt door de schepenbank of heel het bezit van 

de persoon die provenier wil worden. Dit intredegeld is een belangrijk financieel verschil 

tussen de proveniers enerzijds en de broeders en zusters anderzijds, aangezien deze laatsten 

dit niet moesten betalen. 

  Ook moeten de proveniers, net als de broeders en zusters, heel hun bezit nauwkeurig 

beschrijven zodat het na hun dood integraal kan overgemaakt worden aan het hospitaal. Dit 

geldt natuurlijk enkel voor de provendes zonder koop aangezien bij de provendes met koop 

enkel het geschonken goed naar het hospitaal gaat, beschrijving van het bezit van de provenier 

heeft dan geen nut. 

  In deze reglementen wordt ook duidelijk gesteld dat de proveniers niet getrouwd mochten 

zijn. In de eerste statuten, uit 1196, mocht dit nog wel. Getrouwde proveniers mochten zelfs 

samen wonen. De mogelijkheid bestaat dat tot 1404 de proveniers getrouwd mochten zijn en 

het pas met dit reglement is afgeschaft. Het lijkt ons echter aannemelijker dat in de loop van 

de periode 1196-1404 ofwel men geleidelijk getrouwden geweerd heeft uit het provenierschap 

ofwel dat op een gegeven moment de schepenbank een oorkonde heeft uitgevaardigd waarin 

ze getrouwde proveniers verboden. Uit het reglement van 1404 lijkt volgens ons naar voren te 
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komen dat de situatie al zo was dat getrouwden geen provenier mochten zijn, en dus niet dat 

het een nieuwe maatregel was.  

 

  We hebben het bij de bespreking van de broeders en zusters van het hospitaal gehad over de 

rechten van de voogden opgesteld in 1404. Deze oorkonde geeft weinig concrete informatie 

over de proveniers, enkel dat ze vreedzaam moeten leven en geen onrust mogen 

veroorzaken
48
. Het eerste stuk na 1404 dat bruikbare informatie geeft over de proveniers 

stamt uit 1418
49
. Deze bepalingen zijn opgesteld door de schepenen, en de reden is wederom 

de armoede van het hospitaal te beperken (“dat ute dien dat claerlic tonser kennessen commen 

es den groeten commer ende last, die daghelicx over comt den godshuse van sente Jans huus 

an den Autbriel in Ghend”). Er wordt letterlijk gesteld dat één van de primaire oorzaken van 

de armoede van het hospitaal het teveel aan proveniers is, en het feit dat het aantal blijkbaar 

steeds groeit (“als in de provengiers, diere binnen gheprovent sijn, de welke meer 

ghemeerdert zijn in de menichte vanden ghetale dan ghemindert”). De schepenbank beslist 

dan ook het aantal proveniers te beperken tot dertig (“dat in tvors. Godshuus wesen sullen van 

nu voort an XXX provengiers ende niet meer boven”). Daar waar er in 1245 nog beslist werd 

dat het maximum aantal proveniers zestien mocht zijn blijken er nu al meer van dertig 

verbonden te zijn aan het hospitaal. De schepenbank had ondermeer ook al in 1386 beslist dat 

het aantal proveniers moest beperkt worden en dat er geen nieuwe proveniers mochten 

bijkomen vooraleer het hospitaal uit zijn armoede was geraakt. Het feit dat men er blijkbaar 

niet in slaagde het aantal proveniers te beperken is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan 

een kortzichtige visie op de financiën. De aanname van een provenier betekent op korte tijd 

een wist, ondermeer door het intredegeld of door het geschonken goed bij een provende met 

koop. Op lange termijn waren de proveniers echter een verliespost voor het hospitaal. De kans 

is groot dat het hospitaal meermaals, in periodes van slechte financiën
50
 besliste om een aantal 

proveniers aan te nemen om zo op korte tijd uit de financiële impasse te geraken. Het gebrek 

                                                 
48
 Gent Stadsarchief, LXV, I, stuk 4.  Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 7, pp. 7-8: “de 

provengiers voer hu doen comen ende brachten hem heden ofte sij in eenighe ghebreke sijn ende oft sij wel doen 

dat sij gheloeft ebben ende in paeyse sijn metten anderen want en gaet met vorpaeys ende ruste wanteen bevel es 

dat de mensschen onderlinghe deen ten anderen winnen soude en ware dat sake dat sij up lievene onpaert waren 

dat sij dat dien persoen souden gheghen te kennene… ende sijnt de gheende die lueghenhachtich sijn ende die 

rabel ende onruste maken wille die so sal men alle de ghedaene caltiment gheven soe dats hem een ander wachte 

ende dat sij in paeyse leven moghen die gherne in paeyse leven souden”. 
49
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, 101 (doos 5). Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 9, pp. 

9-10. 
50
 We hebben geen rekeningen over de periode voor 1425, maar aangezien er in verschillede oorkonden geduid 

wordt op de slechte financiële toestand van het hospitaal mogen we er van uitgaan dat dit wel degelijk veelvuldig 

voorkwam. 
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aan langtermijn inzicht in economische en financiële situaties is niet alleen kenmerkend voor 

dit hospitaal maar voor grote delen van de laat middeleeuwse samenleving
51
. Anderzijds 

beslist de schepenbank het weekgeld van de proveniers te beperken tot vier denariën Groten 

de week (“die tot den daghe van heden ghead hebben elc X inghelsche de weke, zullen hebben 

van nu voort an IIII groten de weke”). Het weekgeld was een deel van de provende van de 

proveniers. De totale provende is al het geld, eten, drinken en verzorging die het hospitaal 

schenkt per dag aan de broeder, zuster, provenier of dulle. Het weekgeld is er een onderdeel 

van, een bepaalde som die elk lid van het hospitaal kreeg en waar het zelf over kon 

beschikken. Dit is de eerste overgeleverde bron die ons leert hoeveel de proveniers per week 

kregen, 4 denariën per week dus. We weten ook uit het reglement van 1404 dat de provenier 

104 denariën intredegeld moest betalen. Dit betekent dat, vanaf 1418, een provenier al na 26 

weken (een half jaar) zijn intredegeld had teruggekregen van het hospitaal, alleen al met het 

weekgeld. Dit toont nog eens aan hoe weinig dit intredegeld in wezen besloeg. Deze oorkonde 

geeft ons dus voor het eerst sinds 1245 het aantal proveniers in het hospitaal
52
 en voor het 

eerst sinds het ontstaan van het hospitaal hebben we concrete gegevens over het weekgeld van 

de proveniers. 

 

  Volgend document is het al besproken reglement door de schepenen opgesteld in 1439
53
 naar 

aanleiding van een nieuwe ruzie tussen proveniers en schepenen. De twee aspecten die 

besproken waren in 1418 komen hier terug. Ten eerst blijkt dat eenentwintig jaar na de vorige 

oorkonde, waar beslist werd dat het maximum aantal proveniers dertig mocht zijn, het 

hospitaal er in geslaagd is het aantal proveniers te beperken tot vierentwintig, zes minder dan 

bepaald was (“de XXIIII provengiers ende provengierigghe, diere nu zijn of naermaels wesen 

zullen”). We weten niet zeker of de woordgroep “of naermaels wesen zullen” duidt op het 

aantal proveniers, wat betekent dat er in het vervolg ook slechts vierentwintig proveniers 

mogen zijn of dat deze woordgroep slaat op de proveniers zelf, dus zonder aanduiding van het 

aantal. In elk geval staat het vast dat er in 1439 slechts vierentwintig proveniers verbonden 

waren aan het hospitaal. Ten tweede blijkt de maatregel getroffen in 1418 met betrekking tot 

het weekgeld te drastisch geweest te zijn, aangezien de proveniers vragen hun weekgeld te 

                                                 
51
 Deze microgeschiedenis van de stad Gent, één van de grootste en economisch belangrijkste steden in West 

Europa in de 15
de
 eeuw, laat zien dat we ons op een breukmoment bevinden. De schepenbank (bestaande uit 

belangrijke handels- en ambachtslieden) had al het economische inzicht hoe verlieslatend proveniers op de lange 

termijn waren, terwijl het hospitaal zelf proveniers bleef aannemen. 
52
 Of beter gezegd, het aantal proveniers dat beoogd wordt, aangezien we niet weten hoeveel proveniers er nu 

werkelijk in het hospitaal leefden en of het hospitaal er in zal slagen het aantal proveniers werkelijk tot dertig te 

beperken. 
53
 Gent, stadsarchief, 301, 59. Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11. 
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doen toenemen. De schepenen gaan hier ook op in en verhogen het weekgeld van vier naar 

vijf denariën Groten per week Uit deze twee elementen zouden we kunnen besluiten dat de 

maatregelen van 1418 blijkbaar wel vruchten hadden afgeworpen en dat het hospitaal terug 

over genoeg middelen beschikte om de proveniers meer te betalen. Een studie van de 

rekeningen leert ons dat het hospitaal voor het boekjaar 1437/38 2283 denariën Groten 

schulden had
54
, in 1438/39 5815 denariën Groten schuld

55
 en in 1439/40 bedroeg de schuld 

7807 denariën Groten
56
. De relatief kleine schuld van 1437/38

57
 kan ervoor gezorgd hebben 

dat de schepenen besloten het weekgeld van de proveniers te verhogen. De veel hogere 

bedragen uit de volgende jaren kunnen echter niet afkomstig zijn van de kleine verhoging van 

het weekgeld voor de proveniers. Een tweede element dat besproken wordt is dat wanneer een 

lid van het hospitaal sterft, zijn goederen moeten worden overgedragen aan de broeders en 

zusters in bijzijn van ten minste vier van de proveniers die daartoe speciaal aangesteld werden 

(“wanneer dat eeniche broedren, zusteren, provengiers of provengierigghe overlijden zullen, 

dat men gheen goed, achter hemlieden blivende, anveerden en sal in eenegher wijs, het en zij 

bij broedren, zusteren ende IIII vanden provengiers ende provengierigghen ten mynsten, die 

provengiers ende provengierigghen daer toe ordonneren sullen telker waerst alst van node 

ende te doene zijn sal”). Waarschijnlijk hadden de proveniers er zelf om gevraagd aanwezig te 

zijn bij de verdeling van goederen van een overleden provenier uit wantrouwen tegenover de 

broeders en zusters. 

 

  Er zijn geen verdere oorkonden opgesteld in de vijftiende en zestiende eeuw die 

reglementeringen bevatten voor de proveniers. Samengevat kunnen we stellen dat er twee 

soorten proveniers waren in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, degenen die hun prebende 

kochten in ruil voor een goed en degenen die het kregen maar dan wel al hun goederen 

moesten schenken aan het hospitaal. Een belangrijk kenmerk van de proveniers was dat ze in 

de vijftiende en zestiende eeuw niet getrouwd mochten zijn, het gaat dus steeds over 

alleenstaanden, weduwen of weduwnaars. Een tweede gemeenschappelijk kenmerk was dat 

het poorters van Gent waren. De proveniers moesten ook ’s nachts in het hospitaal verblijven 

en toestemming moest verleend worden om op reis te mogen gaan. Over het aantal proveniers 

doorheen de periode 1400-1550 zijn we niet ingelicht via reglementeringen, de namenlijst zal 

                                                 
54
 Gent, Stadsarchief, LXV, 110. 

55
 Gent, Stadsarchief, LXV, 111. 

56
 Gent, Stadsarchief, LXV, 112. 

57
 Het gaat hier om 9 lb. 10 sch. 3 d. Groten Vlaams, zoals later zal blijken is dit voor deze periode van de 

geschiedenis van het hospitaal een laag bedrag. 
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ons verder moeten helpen. Hetzelfde geldt voor de sex-ratio van de proveniers. Een provenier 

moet bij zijn intrede 104 denariën Groten Vlaams betalen, waarna hij (tenminste vanaf 1439) 

elke week vijf denariën Groten weekgeld krijgt van het hospitaal. In de periode 1418-1439 

bedroeg het weekgeld vier denariën Groten. Naast dit weekgeld werden ze ook gevoed door 

het hospitaal. Ook bleken ze, binnen het hospitaal, over een eigen ziekenkamer te kunnen 

beschikken zodat zieke proveniers niet tussen de armen en stervenden moesten gaan liggen. 

  Meer gegevens over wie de proveniers waren komen naar voren in een demografische 

analyse van de namen. 

 

I.2.4.: Demografische studie van de proveniers 

 

Net zoals ik deed voor de broeders en zusters van het hospitaal stelden we ook voor de 

proveniers een lijst op met alle namen en de eeuw waarin ze provenier waren
58
. Naast de 

eeuw vermeld ik in deze tabel ook het geslacht van de provenier. De resultaten zijn de 

volgende. 

 

Proveniers (1400-1550) 

Naam eeuw Man/vrouw 

   

Aghins Marien 15 v 

Baseluums Lisbette 15 v 

Bodaens Mergriete 15 v 

Deynouts Aechte 15 v 

Godewale Symoen 15 m 

Gooris Lysbette 16 v 

Lampins Kateline 15 v 

Lante Lysbette 16 v 

Lauwereyns Lisbette 15 v 

Lievins  15 v 

Martins Kateline 15 v 

Nirteboens 16 v 

Pennemans Clare 15 v 

Roels Pierlynkin 16 m 

                                                 
58
 Ook deze tabel vind men in meer uitgebreide vorm (met informatie, indien gekend, over de intrededatum, 

overlijdensdatum en vermeldingen van de proveniers) in de tweede band van dit onderzoek (band II, III.Uitgave 

van grafieken en tabellen, tabel I.3, pp. 18-19) Net zoals bij de namenlijst van broeders en zusters is deze tabel 

grotendeels gebaseerd op de namenlijst van alle leden van het hospitaal die mevrouw Dewulf opstelde, enkele 

aanpassingen zijn doorgevoerd maar het gaat hier eerder om details. 
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Sbaerdemakers Lysbetten 15 v 

Sbleeckers Kathelinen 15 v 

Sclercs Beatrix 15 v 

Scoemakers Mergriete 15 v 

Scraenen Mergriete 15 v 

Sersymoens Katheline 15 v 

Seysins Adriane 16 m 

Sgruters Paeschine 16 v 

Shasen Clare 15 v 

Smeurs Catheline 15 v 

Smeyers Margriete 16 v 

Sommel Jan 15 m 

Staucx Nanne 15 v 

Straven Mayen 15 v 

Sueyden Paesscine 15 v 

Svetters Mergriete 16 v 

Vaecx Margriete 16 v 

Van Bossuut Marie 15 v 

Van Damme Pieryne 16 m 

Vandenbossche Mergriete 15/16 v 

Van Den Brielen Bette 15 v 

Vanden Broucke Mergriete 15 v 

Vanden Brughen Joossine 16 v 

Vanden Hende Maeye 15 v 

Van Den Herweghe Kateline 15 v 

Vanden Moere Amele 15 v 

Van Den Wychuuse Calle 15 v 

Vander Brake Berthelmeeus 15 v 

Vander Cannen Marien 15 v 

Van Der Donct Janneken 16 m 

Van Der Donct Room 

(Janssone) 15 m 

Van Der Gracht Marie 15 v 

Vander Keymeulen Mergriete 15 v 

Vanderwaerden Jan 15 m 

Van De Steenputte Mergriete 15 v 

Van Deynse Lisbette 15 v 

Van Durdecht Katheline 15 v 

Van Huusse 15 v 

Van Landeghem 15 v 
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Van Maercke Katheline 15 v 

Van Melle Pierijne 15 m 

Van Munte Lievijne 15 v 

Van Munte Tannekin 16 v 

Van Strymeersch Clare 15 v 

Van Wersvelde Kateline 15 v 

Van Zele Kateline 15 v 

Vertalen (Van Der Talen) 

Kateline 15 v 

Vileins Mergriete 15 v 

Vylmans Paesschynkin 16 v 

 

  De kritische opmerkingen die we maakten bij het analyseren van de namenlijst van de 

broeders en zusters gelden logischerwijze ook bij de analyse van deze namenlijst, we hoeven 

ze niet te herhalen. De cijfers zijn dus niet volledig en geven geen beeld van alle proveniers, 

het heeft geen zin uitspraken te doen over het absolute aantal proveniers tussen 1400 en 1550. 

Toch blijkt ook deze tabel enkele interessante elementen te bevatten die ons nieuwe 

informatie verschaffen. 

  Het eerste en meest in het oog springende demografische gegeven in deze namenlijst is de 

sex-ratio. De enige reglementering hieromtrent stamde uit 1245, waar er bepaald werd dat er 

acht vrouwelijke en acht mannelijke proveniers aan het hospitaal verbonden mochten zijn. We 

weten ook dat aan het begin van de 15
de
 eeuw, er meer dan dertig proveniers leefden in het 

hospitaal, dus dan moet deze bepaling van 1245 al niet meer gegolden hebben. Bekijken we 

nu bovenstaande tabel dan valt dadelijk op hoe weinig mannelijke proveniers we kennen uit 

de overgeleverde bronnen. Van de drieënzestig gekende proveniers zijn er slechts negen 

mannen, een verhouding van één op zeven. Nogmaals, het gaat hier niet om absolute cijfers, 

we weten niet hoeveel deze bedragen, enkel de verhouding telt. De mogelijkheid bestaat ook 

dat de bronnen selectief zijn, en voornamelijk namen van vrouwen overleverde, waardoor de 

gekende verhouding niet zou overeenstemmen met de werkelijkheid. Aangezien het karakter 

van de bronnen, voornamelijk rekeningen, lijkt ons dit zeer onwaarschijnlijk. De werkelijke 

verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke proveniers kan iets minder of iets meer dan één 

op zeven geweest zijn, maar wat belangrijk is, is dat deze lijst duidelijk maakt dat er veel 

meer vrouwelijke dan mannelijke proveniers leefden in het hospitaal. Hoe kunnen we dit 

verklaren, er is ons geen enkel reglement bekend dat het aantal vrouwelijke of mannelijke 

proveniers bepaalt? Dit gegeven verklaren is ingewikkeld, aangezien er vele demografische, 
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economische of zelfs politieke oorzaken aan de basis van kunnen liggen, oorzaken die buiten 

ons onderzoek en onze kennis vallen. Wij willen hier echter een hypothese opstellen die, 

samen met andere oorzaken, ervoor zou kunnen gezorgd hebben dat er tot zeven keer meer 

vrouwelijke proveniers dan mannelijke verbleven in het hospitaal. Ons inziens is er een 

verband tussen de weinige mannelijke proveniers en het al genoemde feit dat het Sint-Jans-

ten-Dullen hospitaal steeds meer een instelling werd waar de zusters de macht hadden. Het is 

duidelijk dat het proveniersschap nooit is afgeschaft voor mannen, aangezien er tot 1550 nog 

mannelijke proveniers voorkomen, het aantal mannen blijft echter steeds zeer laag. Ook 

mogen we er van uitgaan dat de schepenbank nooit een reglement heeft uitgevaardigd dat het 

aantal mannelijke proveniers zou beperken. Ten eerste is de kans groot dat zo een document 

op één of andere manier zou overgeleverd zijn (zeker als we rekening houden met het feit dat 

zo goed als alle ander reglementeringen uitgaande van de schepenbank overgeleverd zijn), of 

op zijn minst een vermelding ervan. Ten tweede lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de 

schepenbank dit zou beslissen, het hospitaal was (zeker vanuit het oogpunt van de schepenen) 

een stedelijke instelling, en de provendes moesten dan ook openstaan voor alle poorters van 

de stad. Dit betekent dat het proveniersschap in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal op één of 

ander manier onaantrekkelijk was voor mannen, dat mannen liever elders een prebende 

kregen. Nu hadden we al opgemerkt dat het hospitaal steeds meer evolueerde naar een 

vrouwelijke instelling, er waren dubbel zoveel zusters als broeders en de meesteres werd de 

belangrijkste en machtigste persoon binnen het hospitaal. In de zestiende eeuw lijkt de rol van 

de meester zo goed als volledig uitgeschakeld
59
. Nu willen we er hier geen elementen uit de 

gendergeschiedenis gaan bijhalen, aangezien we ten eerste geen specialisten zijn in dit 

vakgebied maar meer nog omdat argumenten uit de gendergeschiedenis veelal 

bediscussieerbaar zijn en tegenstrijdige reacties opwekken. Toch lijkt het ons logisch om te 

mogen stellen dat het voor een man in de 15
de
 en 16

de
 eeuw minder aantrekkelijk was om te 

overleven in een instelling waar de vrouwen de macht, en de meerderheid, hadden, zonder 

daar voor uit te moeten wijden over de positie van de man ten opzichte van de vrouw of de 

manier waarop mannen naar vrouwen keken in deze periode. Indien de mannen de macht en 

meerderheid in het hospitaal hadden was de kans groot dat er ook meer mannelijke dan 

vrouwelijk proveniers waren, dit staat in grote mate los van het gender aspect. Er is ook 

sprake van aan accumulatief effect; eens er minder mannen provenier worden, zijn er dadelijk 

meer vrouwen provenier, waardoor er nog minder mannen provenier worden,… We willen 
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niet beweren dat deze theorie de enige verklaring is voor het weinig aantal mannelijke 

proveniers, andere en misschien zelfs betere verklaringen zijn mogelijk. We willen alleen op 

een mogelijke reden wijzen die volgens ons mede veroorzaakte dat er zo weinig mannelijke 

proveniers waren. Zoals veelal in de geschiedbeoefening zijn verbanden moeilijk te bewijzen, 

en te weerleggen. 

  Een tweede aspect dat we, naar analogie met ons onderzoek naar de broeders en zusters 

kunnen berekenen, is hoelang een provenier ongeveer verbonden was aan het hospitaal. 

Opnieuw hebben we in principe twee data nodig, de datum van intrede en de 

overlijdensdatum van de provenier. We hebben deze gegevens over slechts drie proveniers. 

Namelijk ten eerste Berthelmeeus Vander Brake die provenier was van 1431 tot 1433, amper 

twee jaar dus, Marien Vander Cannen, provenier van 1425 tot 1438, dertien jaar, en ten derde 

Room Van Der Donct, acht jaar provenier, namelijk van 1431 tot 1438. Als we weten dat de 

drieënzestig namen die we kennen al niet alle proveniers zijn in de periode 1400-1550, wordt 

het ook duidelijk dat we onmogelijk uitspraken kunnen doen over de gemiddelde lengte van 

het provenierschap op basis van slechts drie personen. De twee jaar waarin Berthelmeeus 

Vander Brake provenier was zou het gemiddelde veel te drastisch naar beneden halen. Maar 

er zijn nog andere redenen om deze drie gevallen niet als maatstaaf te nemen. Wanneer we 

deze drie personen bestuderen lijkt het zo geweest te zijn dat de gemiddelde provenier niet 

echt lang kon genieten van zijn provendes, in deze gevallen twee, acht en dertien jaar. Dit lijkt 

dan ook te insinueren dat de meeste proveniers al relatief oud waren op het moment dat ze 

intraden. Wanneer we echter de gegevens over de andere proveniers erbij halen komt een 

ander beeld naar boven. Over vele andere proveniers hebben we niet de datum van intrede en 

overlijden, maar soms wel vermeldingen uit verschillende periodes, of een vermelding en de 

datum van overlijden,… Wanneer we twee data hebben kunnen we stellen dat de provenier op 

zijn minst zo lang in het hospitaal verbleef. We vermelden enkele proveniers. Aghins Marien 

wordt twee keer vermeld in de bronnen, één maal in 1430-1431 en een tweede maal in 1463, 

waardoor ze zeker al tweeëndertig jaar provenier is geweest. Sclercs Beatric treedt in in het 

jaar 1417 en wordt vermeld in 1463, wat betekent dat ze minimum zesenveertig jaar provenier 

was. Deze twee proveniers zijn degene waarvan de gekende minimumperiode dat ze provenier 

waren het langst was, van vele anderen kunnen we berekenen dat ze zeker tien tot twintig jaar 

in het hospitaal verbleven. De conclusie die we moeten trekken is dus gelijklopend met de 

conclusie die we trokken in verband met de broeders en zusters, namelijk dat we hoegenaamd 

geen gemiddelde periode van verblijf in het hospitaal kunnen vaststellen. Ons inziens is zo 

een gemiddelde tijd ook niet bruikbaar, aangezien de periodes zeer sterk uit elkaar kunnen 
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liggen. Sommige proveniers bleven amper een paar jaar verbonden aan het hospitaal, anderen 

meer dan vijftig jaar. Door de hoge mortaliteit die elke samenleving voor de epidemiologische 

transitie kenmerkt, konden personen op elk moment sterven, wat mede verklaart waarom 

sommige provendes maar een paar jaar duurden. Wie echter niet vroegtijdig stierf kon een 

zeer langer periode provenier van het hospitaal zijn. Het gegeven dat er personen zijn die 

meer dan vijftig jaar provenier van het hospitaal waren leert ons wel dat proveniers niet altijd 

oudere personen waren. Dit geeft ons meer gegevens over het karakter van het 

provenierschap. Wanneer we terugkijken op het fenomeen proveniers komen bij veel 

personen spontaan anachronistische verbanden met ouderenzorg of zorg voor armen naar 

boven. Naast het feit dat deze verbanden anachronistisch zijn, zijn ze ook fout. Het 

provenierschap heeft niets te maken met bejaarden- of armenzorg, het is in wezen een 

economisch contract tussen het hospitaal en de provenier. De provenier staat zijn goederen (of 

een goed) af en het hospitaal betaalt hem de rest van zijn leven uit in de vorm van een 

provende. De provenier zelf moet zich ondertussen aan bepaalde op voorhand afgesproken 

regels houden. De leeftijd of financiële toestand van de provenier staan hier totaal los van. Het 

feit dat een persoon een provende kan “kopen” bewijst dit ook, het is een vorm van handel 

tussen de provenier en het hospitaal. 

  Over de familiebanden binnen de proveniers kunnen we kort zijn. Onder de gekende 

proveniers blijken twee paren dezelfde familienaam te hebben. Er is Van Der Donct Jannekin 

en Van Der Donct Room, mogelijk familieleden, maar ze leefden in een totaal andere periode. 

Room was provenier van 1431 tot 1438, terwijl Jannekin intrad in 1518. Het tweede paar is 

Van Munte Tannekin en Lievijne. Hier stelt zich hetzelfde probleem, Lievijne sterft in 14 88 

en Tannekin slechts in 1545. Door deze grote tijdspannes mogen we concluderen dat deze 

mensen nooit samen provenier waren in het hospitaal, wat het dan ook niet interessant maakt 

voor ons onderzoek. De enige interessante verwantschap die we vonden was deze tussen een 

provenier en een broeder, het gaat om Jan Van Der Gracht (naast broeder was hij ook 

algemeen ontvanger van het hospitaal van 1457-1458 tot 1470-71
60
) en provenier Marie Van 

Der Gracht. Marie komt voor in de bronnen in het boekjaar 1485-1486
61
 en Jan komt laatst 

voor in de rekeningen van 1474-1475
62
. Doordat er uit deze periode veel rekeningen verloren 

gegaan zijn weten we niet zeker of ze samen geleefd hebben. We kunnen enkel stellen dat de 

mogelijkheid bestond dat ze op hetzelfde moment in het hospitaal verbleven. Dit ene geval is 
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te weinig en te bediscussieerbaar om er verdere informatie uit af te leiden. Wel kunnen we 

stellen dat naar alle waarschijnlijkheid familiebanden tussen proveniers  onderling en tussen 

proveniers en broeders of zusters zeer weinig voorkwamen. De verklaringen hiervoor zijn 

dezelfde als deze die we aanhaalden bij de verklaring voor het weinig voorkomen van 

familiebanden tussen broeders en zusters, we hoeven ze hier dus niet te herhalen. 

  Op het aantal proveniers dat in het hospitaal verbleef komen we terug bij het demografisch 

onderzoek naar de dullen. Zoals zal blijken kunnen we berekenen dat voor de periode 1439 tot 

en met 1550 het aantal proveniers rond de twintig lag. Tussen 1418 en 1439 daalde het aantal 

proveniers van meer dan dertig tot vierentwintig (zie hierboven, hoofdstuk I.2.3.). Tussen 

1400 en 1418 waren er waarschijnlijk meer dan dertig proveniers
63
. 

 

  Deze analyse van de namen van de proveniers leert ons in de eerste plaats bij dat er veel 

meer vrouwelijke dan mannelijke proveniers waren in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, 

waarschijnlijk tot zeven keer meer. Daarnaast bleek dat sommige proveniers tot vijftig jaar of 

meer lid konden zijn van het hospitaal, wat betekent dat ze op relatief jonge leeftijd al 

provenier werden. Ook concludeerden we dat het karakter van het provenierschap in de eerste  

plaats financieel-economisch was. 

 

I.3.: De Patiënten 

 

I.3.1.: Inleidende opmerkingen 

 

Bij de inleiding van dit hoofdstuk schreven we dat er in het hospitaal drie groepen mensen 

waren, naast de broeders en zusters en de proveniers ook de dullen. Tijdens de periode die wij 

bestuderen klopt dit ook grotendeels, de dullen bleken zo goed als de enige patiënten van het 

hospitaal te zijn. Aanvankelijk bleken er ook armen en zieken verzorgd te worden in het 

hospitaal, maar tegen het begin van de vijftiende eeuw zijn deze uit de bronnen verdwenen, 

waardoor we er van kunnen uitgaan dat het hospitaal enkel nog dullen verzorgde.  

  Een belangrijke vraag die we ons moeten stellen is of de dullen al van in het begin 

opgenomen werden in het hospitaal, of dat het hospitaal geleidelijk (of plots) een 

opvangtehuis voor dullen is geworden. Feit is dat de eerste overgeleverde reglementeringen 

voor dullen stammen uit 1404
64
, en dat ze voor 1404 ook nergens in de bronnen voorkomen. 

                                                 
63
 Voor de redenering en berekeningen verwijs ik door naar Hfdstk I.3.3. 

64
 Gent, Stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 1. 



 60 

De Potter gaat er van uit dat er altijd al dullen verzorgd werden in het hospitaal
65
, Luykx-

Foncke suggereert hetzelfde
66
. Dewulf is voorzichtiger en gaat, aangezien er geen bronnen 

zijn, er van uit dat op het einde van de twaalfde eeuw er enkel armen en zieken verzorgd 

werden in het hospitaal
67
. Wanneer ze het reglement voor de dullen van 1404 onderzoekt 

vraagt ze zich dan ook terecht af: “Waar zijn overigens die verweekte, arme zieken 

gebleven?
68
”. De vraag blijft moeilijk te beantwoorden, maar toch menen we er van te mogen 

uitgaan dat aan het einde van de twaalfde eeuw er nog geen dullen opgenomen werden in het 

hospitaal. Een belangrijke bron hiervoor zijn de reglementen, opgesteld door de schepenen, 

van 1245, waarin er gesteld wordt dat er in het hospitaal naast de broeders en zusters acht 

poorters, acht poorteressen en vierentwintig “zieken aremlieden te bedde ligghende” mochten 

verblijven. De zestien poorters waren in onze analyse de proveniers van het hospitaal. Onze 

ervaring leert ons dat indien de patiënten krankzinnigen waren, men het niet over “zieken 

aremlieden te bedde ligghende” zou hebben. Op de benaming van waanzinnigen in de 

middeleeuwen komen we in het derde deel terug, hier is het belangrijk er op te wijzen dat de 

dullen, die later verzorgd werden, nooit als ‘te bed liggend’ zouden benoemd worden. Het 

gaat in de eerste plaats om waanzinnigen die de orde verstoorden en dus alles behalve te bed 

liggend waren. Het argumentum ex silentio gaat, volgens ons op voor deze bron; het duidelijk 

ontbreken van enige aanwijzing naar dullen toont aan dat er in 1245 geen dullen verzorgd 

werden in het hospitaal. Maar zoals Dewulf opmerkte, de bronnen van 1404 zwijgen ook, 

maar dan over de armen en zieken. In de honderd negenenvijftig jaar tussen 1245 en 1404 

vond er dus een verandering plaats in het hospitaal. Deze verandering kan twee vormen 

aangenomen hebben, ofwel de evolutie ofwel de bruuske verandering. Bij de evolutie is het 

hospitaal dus geleidelijk aan dullen beginnen verzorgen, en, omdat er steeds meer dullen 

binnenkwamen, zijn ze steeds minder armen en te bed liggenden gaan verzorgen. De 

schepenbank moet hierin een belangrijke rol gespeeld hebben, aangezien zij bepaalden wie er 

verzorgd mocht worden. Ze zouden dan systematisch alle dullen die ze opnamen naar het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal gestuurd hebben in het kader van een bewuste politiek om de 

dullen van straat te houden en om ze samen in één gebouw te laten verzorgen. Bij de bruuske 

verandering is er op een bepaalde datum beslist dat het Sint-Janshospitaal enkel nog dullen 
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zou verzorgen en dat de armen naar andere hospitalen binnen Gent moesten. Ook hier zou de 

schepenbank de centrale rol spelen, aangezien alleen zij zo een beslissing konden nemen. In 

het geval van de bruuske verandering moet de schepenbank een oorkonde uitvaardigen, er is 

dan dus een bron die overgeleverd kan zijn. Het feit dat we deze bron niet hebben betekent 

niet dat ze niet heeft bestaan
69
. Echter, gezien de overlevering van vele andere belangrijke 

reglementen zou het vreemd zijn moest zo een belangrijke bron niet overgeleverd worden. Er 

is ook nergens sprake van zo een bron. Ook de middeleeuwse afkeer van ‘nieuwigheden’ en 

plotse veranderingen spreekt tegen deze hypothese. Dit lijkt te suggereren dat het hospitaal 

dus een evolutie heeft ondergaan naar het centrale dulhuis van de stad Gent. Er is echter nog 

een element dat wijst op een evolutie. In de reglementeringen die de schepenen van de Keure 

opstelde in 1439 naar aanleiding van een ruzie tussen proveniers en broeders en zusters
70
 

spreken de schepenen over: “Item dat men de aermen, ziecken of dullen, daer up tvors. 

godshuus ghefondeert staet”. Dit betekent dat er nog steeds enkele armen verbonden waren 

aan het hospitaal, wat niet het geval kan zijn bij een afschaffing van armen of zieken in het 

hospitaal maar wel bij een evolutie naar steeds minder armen of zieken en steeds meer dullen. 

Het gaat hier om een stille evolutie, ze laat geen bronnen na. Dit betekent echter niet dat de 

evolutie niet bewust gebeurde. Wij geven, in eerste instantie, de voorkeur aan de hypothese 

van de geleidelijke evolutie. Wanneer deze evolutie juist plaatsvond weten we niet. Men zou 

dit kunnen onderzoeken door een analyse van de naamgeving van het hospitaal; vanaf 

wanneer spreekt men over het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal in plaats van het Sint-Janshuis? 

In ons onderzoek is deze vraag echter niet zo belangrijk, aangezien het vaststaat dat er aan het 

begin van de vijftiende eeuw bijna alleen nog dullen verzorgd werden. 

 

  Een tweede inleidende opmerking die we zouden willen maken betreft de naamgeving van 

de patiënten. Doorheen heel dit werk zullen we de waanzinnige patiënten benoemen als 

‘dullen’. We weten dat dit geen correct Nederlandstalig woord is, het is echter het woord dat 

de middeleeuwers zelf gebruikten. In het derde deel van dit werk zal ik trachten duidelijk te 

maken dat er voor de middeleeuwse mens verschillende vormen van waanzin waren, en dat 

dulheid er slechts één van was. Zoals het woord zelf al deels duidelijk maakt gaat het bij 

dullen voornamelijk om waanzinnigen die de orde in de stad verstoren. We verkozen dan ook 
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het contemporaine woord dullen boven woorden als waanzinnigen of krankzinnigen, 

aangezien deze minder overeenkomen met de werkelijkheid zoals ze was in de vijftiende en 

zestiende eeuw. 

 

  In de volgende analyse van de dullen gaat het ons niet om deze dullen als waanzinnigen of 

de manier waarop ze verzorgd werden. Het gaat ons er om de dullen als groep binnen het 

hospitaal te beschrijven, welke rechten ze hadden en wat voor een soort mensen het waren. 

 

I.3.2.: Het recht ten dullen, 1404 

 

 Het recht ten dullen uit 1404
71
 is de enige reglementering voor de dullen die we hebben voor 

de periode 1400-1550. Het staat bekend als één van de oudste West-Europese normatieve 

bronnen over opvang van waanzinnigen. Nochtans geeft deze bron niet veel informatie over 

de behandeling van waanzinnigen, naar analogie met de reglementen voor broeders en zusters 

en voor proveniers, eveneens uit 1404, wordt voornamelijk het statuut van de dulle binnen het 

hospitaal bepaald. Het reglement valt uiteen in volgende bepalingen. 

  Ten eerste moeten de dullen poorter van de stad Gent zijn
72
. Aangezien deze bepaling ook 

voor broeders, zusters en proveniers gold betekent dit dat alle permanente leden van het 

hospitaal poorters waren. De dullen moeten zelf naar de schepenen van de keure gaan en 

duidelijk maken dat ze poorters zijn: “dat te bringhene ter kennesse van scepenen van der 

keure in Ghend”.  Daarnaast wordt duidelijk gesteld dat dullen alleen mogen opgenomen 

worden in het hospitaal op uitdrukkelijk bevel van de schepenen: “Ende dat men gheen dulle 

in sent Jans huus ontfaen en sal en zij bij bevele van der scepenen van der keure”. Wanneer 

de schepenen zo een beslissing hebben genomen sturen ze een bode naar het hospitaal die de 

beslissing moet overbrengen
73
, waarna de dulle (die zowel een man als een vrouw kan zijn) 

mag intreden onder volgende voorwaarden. Ten eerste moet hij, net zoals de proveniers, 

intredegeld betalen, wederom 140 denariën Groten. We toonden al bij de bespreking van de 

proveniers aan dat dit niet zo een groot bedrag was. Naast dit intredegeld moesten de dullen 

echter nog een extra som betalen, namelijk het zogenaamde blokgeld. Deze som diende om 
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volgende zaken te betalen: een ketting, twee boeien voor de handen en twee voor de voeten, 

een bed en twee slaaplakens en een deken
74
. De som van dit blokgeld wordt niet gegeven, 

waarschijnlijk hing het af van de kostprijs van de te kopen goederen (vooral de prijs van 

lakens kon verschillen van jaar tot jaar). In de rekeningen zijn we meermaals dit blokgeld 

tegengekomen. We kunnen als voorbeeld 1424-1425 geven, waarin het blokgeld zes 

schellingen Groten bedroeg
75
, wat omgerekend tweeënzeventig denariën Groten is. Dit 

betekent toch een vrij grote meerkost voor de dullen ten opzichte van de proveniers, in plaats 

van 104 denariën moesten zij (in 1424-1425) 176 denariën betalen, bijna 75% meer. Hoewel 

dit in verhouding veel meer is dan wat de proveniers moesten betalen, is de gehele som nog 

steeds niet zo heel groot en dus betaalbaar voor de meerderheid van de poorters van Gent. 

  Nadat ze dit betaald hebben moeten ze al hun goederen beschrijven voor het hospitaal. Als 

ze getrouwd zijn moeten ze dat laten weten en moeten ze het deel van de goederen van de 

echtgenoot of echtgenote apart beschrijven aangezien het hospitaal er geen recht op had. Al 

deze goederen moeten nauwkeurig opgeschreven worden (“ende dat goedt setten in 

ghescrifte”). Als het gebeurde dat de dulle, in de periode dat hij lid was van het hospitaal, enig 

goed (in welke vorm ook) zou erven, dan moet dit goed onmiddellijk naar het hospitaal gaan: 

“waert zo dat hemlieden eenich goed verstorve binnen der tijt dat zij daer inne dul laghen, so 

wat goede dat ware ende zo waer dat gheleghen waere waeterne ofte huuse oft wat goede dat 

ware, dat moeste commene ten voors. huus waert”. Daarna moeten ze een eed afleggen waarin 

ze zweren dat al hun goederen (met uitzondering van de goederen van de echtgenoot of 

echtgenote) na hun dood aan het hospitaal toebehoorden
76
. Als een dulle echter genas gingen 

al zijn goederen terug naar hem: “waert zo dat zij vroet worden ende men se uuten bande van 

den ijsere sloughe ende zij uuten voors. huus ghinghen, zo zoude men hemlieden al dat goedt 

dat sente jans huus te hem waert hadde weder te treveleren”, de dulle moet dan wel echter 

zijn verblijf betalen, tenminste als hij goederen had. Als hij, bij de intrede, geen goederen had, 

werden na de genezing de verblijfskosten kwijt gescholden, het intredegeld en het blokgeld 

werd echter niet terugbetaald
77
.  
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 Ibidem: “maer zij moeten betalen haer costen vander tijt dat zij daer in gheleghen hadden omdat sij goed 

hadden. Maer hadden zij negheen goedt, zo zouden sente jans huus haerlieder costen ghelden zonder vanden 
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  Aangezien dit de enige echte reglementen voor de dullen zijn zullen we hier onze meeste 

informatie uit moeten halen. Ten eerste blijkt dat de dullen in principe arm konden zijn. Het 

enige bedrag dat ze moesten betalen was het intredegeld van 104 denariën en het blokgeld. 

Daarnaast mochten er dullen intreden die geen enkel goed hadden. Net zoals de proveniers 

moesten ze, als ze goederen hadden, al deze goederen afstaan aan het hospitaal. Een 

belangrijk verschil is echter dat de broeders, zusters en proveniers zelf nog een deel van hun 

goederen mochten beheren, dat na hun dood rechtstreeks naar het hospitaal ging. Bij de dullen 

gingen de goederen dadelijk na de intrede naar het hospitaal: “al dat goedt moeste bliven ende 

versterven dern voors. huus na haerlieder doot”, aangezien de goederen van het hospitaal 

moesten ‘blijven’ waren ze al in het bezit van het hospitaal. Dit wordt ook bewezen door het 

feit dat wanneer een dulle genas hij zijn goederen ‘terugkreeg’ van het hospitaal, wat 

impliceert dat het hospitaal ze eerst bezat. Bij intrede in het hospitaal schonk de dulle dus al 

zijn goederen aan het hospitaal. Deze schenking was echter niet onvoorwaardelijk aangezien 

hij de goederen ook kon terugkrijgen, wanneer hij ontslagen werd uit het hospitaal. Ook in dit 

geval hebben de goederen dus een soort van dubbele eigenaar
78
, ze zijn in bezit van het 

hospitaal maar kunnen bij genezing terug bezit van de dulle worden. 

  Een tweede belangrijk kenmerk van de dullen is dat het de schepenen zijn die bevelen dat ze 

opgenomen moeten worden. Ze laten zich dus niet zelf opnemen, noch laat hun familie hen 

opnemen. Een dulle kan alleen opgenomen worden in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal als 

de schepenen van de Keure dit willen. Over het ontslag van de dullen uit het hospitaal wordt 

geen verdere informatie verstrekt, we weten dus niet of het de schepenbank of de broeders en 

zusters waren die bepaalden of een dulle al dan niet genezen was. Broeders, zusters en 

proveniers kregen de toelating van de schepenen om in te treden in het hospitaal, ze werden 

door de schepenen benoemd. De dullen werden bevolen, verplicht, zich te laten opnemen in 

het hospitaal. Dit nuanceverschil is een belangrijk onderscheid tussen de dullen en de andere 

leden van het hospitaal. 

  Een derde gegeven komt hieruit voort: daar waar het bij de broeders, zusters en proveniers 

ging om een benoeming, een gunst van de schepenbank, gaat het bij de dullen om een 

verplichting, of de dulle dit nu wilt of niet. Daarom werd er niet bepaald, zoals men bij 

broeders, zusters en proveniers wel deed, hoeveel dullen er maximum in het hospitaal 

                                                                                                                                                         
incommene van haerlieder petancie ende van haeren ysere, dit en scalmen hemlieden niet quyte al zouden zij 

‘verbidden achter staete om gode”. 
78
 Ook bij broeders, zusters en proveniers konden we van een dubbele eigenaar spreken aangezien deze wel een 

deel van hun goederen bezaten maar er enkel de winst van mochten opstrijken en ze niet verkopen, wegschenken 

of op enige manier verminderen. Het hospitaal had dus ook bij deze personen al rechten op hun goederen. 
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mochten verblijven. Er moest simpelweg altijd plaats zijn voor een dulle wanneer de 

schepenen bevalen dat hij moest opgenomen worden. De opname van dullen was in 1404 dan 

ook de voornaamste bestaansreden van het hospitaal, daarom gaat men dan ook een maximum 

aantal proveniers vastleggen, zodat het niet zou gebeuren dat er door een teveel aan 

proveniers geen plaats meer is voor dullen. Ongeacht hoeveel dullen er al aanwezig waren in 

het hospitaal, de schepenen konden altijd bevelen een dulle te laten opnemen. 

  Een vierde gegeven dat, net zoals het vorige punt, alleen geldt voor de dullen is dat zij 

getrouwd mochten zijn. De dullen waren binnen de muren van het hospitaal de enigen die in 

de echt verbonden konden zijn. 

  Ten laatste is er de financiële positie van de dulle, gaat het hier om overwegend arme 

personen of niet? Net zoals bij broeders, zusters en dullen werden de allerarmsten uitgesloten, 

de dulle moest minimum 104 denariën plus het blokgeld bezitten. Maar zoals we al bespraken 

was dit op zich niet zo veel. De clausule dat er dullen zonder enige goederen konden intreden 

bewijst dan ook dat er onder de dulle zeer arme lieden konden zijn. Dewulf gaat verder, ze 

stelt dat de dullen ook steeds arm waren: “Dat ze arm zijn, menen wij te mogen afleiden uit 

hun intredevoorwaarden: het hebben van bezit wordt niet gesteld a  priori…
79
”. Wij hebben 

deze stelling nergens bewezen gezien. De kans dat dullen over het algemeen, ondermeer 

wegens beroepsonbekwaamheid, relatief arm konden zijn was groot, maar dat wil niet zeggen 

dat al de dullen in het hospitaal ook arm waren. Het is niet omdat een dulle zelf niet werkte, 

dat hij geen geld kon erven. Ons lijkt deze clausule veel gemakkelijker te verklaren. De 

schepenbank wou dat al de dullen die in de stad de orde verstoorden en die poorter waren 

konden vastgehouden worden in het hospitaal. Degene die ervoor konden betalen moesten 

betalen, zo dat het hospitaal zo weinig mogelijk verlies leed. Was er echter een dulle zonder 

goederen, dan moest die ook opgenomen kunnen worden. Anders zou er een 

onrechtvaardigheid ontstaan: dullen met bezittingen werden opgesloten als ze de orde 

verstoorden terwijl dullen zonder bezittingen vrij mochten rondlopen, enkel omdat ze anders 

voor verlies voor het hospitaal konden zorgen. Het gegeven dat er dullen zonder goederen 

mochten intreden impliceert dus alleen dat er onder de dullen arme mensen konden zijn, maar 

niet dat alle dullen ook daadwerkelijk zo arm waren dat ze geen goederen hadden.   

 

  Samengevat kunnen we concluderen dat de dullen een groep van personen, zowel getrouwde 

als ongetrouwde, waren die op bevel van de schepenen moesten intreden in het hospitaal. Bij 

                                                 
79
 DEWULF J, Op Cit., p. 85. 
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intrede betaalden ze intredegeld en blokgeld en stonden ze al hun goederen af aan het 

hospitaal. Ze konden echter genezen, waarna ze hun goederen terugkregen, minus de 

verblijfskosten, het intredegeld en het blokgeld. Personen die geen goederen hadden konden 

ook intreden, zij moesten bij genezing geen verblijfskosten betalen. Er werd nooit een 

maximum aantal dullen bepaald. 

 

  In de reglementen opgesteld door de schepenen van de Keure uit 1439
80
 wordt er ook kort 

verwezen naar de dullen. Er wordt echter geen concrete informatie over rechten of het statuut 

van de dullen gegeven. De schepenen stellen alleen dat de dullen correct hun provende 

moeten krijgen en dat ze dagelijks vers eten moeten krijgen, net zoals de broeders en 

zusters
81
. Ook krijgen de dullen van de wijn die de stad het hospitaal schenkt elk een 

vierendeels. 

 

I..3.3.: Demografische studie van de dullen 

 

  Naar analogie met broeders en zusters en met proveniers stelden we ook voor de dullen een 

lijst met alle gekende namen op, in combinatie met de eeuw en geslacht
82
. 

 

Dullen (1400-1550)     

Naam eeuw man/vrouw Naam eeuw man/vrouw 

Blondeels Lisbetten 15 v Claeuus Pieter 15 m 

Coppine 15  Corduwaniers Jannekin 16 m 

Cornelyen 15 m Daens Tennekin 16 v 

De Bliec Gillis 16 m De Bloc Willem 15 m 

De Coc Martin 15 m Dejonghe Heinderic 16 m 

De Pan Joos 16 m De Schildere Thuenin 16 m 

De Schoelappere Jan 16 m De Schoemakere Jan 16 m 

De Twindere Jacop 16 m De Weerde Cornelis 16 m 

De Wint Joes 16 m Dinghelsche Lievin 16 m 

Goerisse 15  Hans Herman 16 m 

Hughe 15  Huughenois Joos 16 m 

                                                 
80
 Gent, stadsarchief: Reeks 301, 59. Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11.  

81
 Ibidem: “Item dat men de aermen, ziecken of dullen, daer up tvors. godshuus ghefondeert staet, wel ende 

duechdelic haerlieder provende zal doen hebben ende gheven elcx daeghs ghetijdelic verssche spijse, ghelijc 

broedren ende zusteren, zonder hemlieden eeneghe verhoudde spijse toetelegghene in eenegher manieren”. 
82
 In band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel I.4, pp. 19-21 vindt u deze tabel in meer uitgebreide 

vorm, met aanduiding van (indien gekend) de intrede- en sterftedatum en vermeldingen. Wanneer het geslacht 

niet weergegeven is, is het niet gekend. 
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Huughs Joossijn 16 m Jeeskin 15  

Kateline 15 v Lambrecht Lysbette 16 v 

Mertins Willem 15 m Moerslach Jehanne 16 v 

Penneman Antheunis 15 m Poen Jan 15 m 

Putmans Kateline 15 v Reas Kateline 15 v 

Ramondt Lievin 16 m Rogiers Presbiter 16 m 

Santrap Hanskin 16 m Scellewaert Mergriete 15 v 

Scermers Lysbette 16 v Sconincx Baerbelkin 16 m 

Shazen Kathelijne 16 v Skemels 16 v 

Staes Haechten 15 v Svlieghers Kathelijne 16 v 

Svys 15 v Taertkins Vijne 16 v 

Tasmans Kathelijne 16 v Trudekin 15 v 

Tsanen Lysbette 15 v Utermeere Pieter 15 m 

Vanderkerckhove 

Jannekin 16 m Vanden Ellenputte Arend 15 m 

Van Den Uelene Baerble 16 m Van Der Eecken Hanskin 16 m 

Van Der Lake Kateline 15 v Van Der Pale Annin 15 v 

Vanderstraeten Adriaen 16 m Vander Truunen Mergriete 15 v 

Van Der Weerden 

Lisbetten 15 v Van De Wincke Jan 16 m 

Van Gavere Mergrieten 15 v Van Hersele Antheunis 16 m 

Van Lake Dominicus 16 m 

Van Nieuwenhuus 

Margriete 16 v 

Van Overschelde Maeykin 16 v Van Sanderswalle Grietkin 16 v 

Van Upt Zandt Maienkin 16 v Van Vertrunen Moenin 15 v 

Van Wimers Kateline 15 v Van Wondelghem Callekin 16 m 

Vlieghe Gheerolf 15 m Vrienkin Pieter 15 m 

Vrye Grietkin 16 v Vrye Margriete 16 v 

Willem 15 m Wingaert Danneel 16 m 

 

In vergelijking met de namenlijst van broeders en zusters of van proveniers is deze lijst 

minder interessant omdat de dullen niet op eigen initiatief in het hospitaal binnenkwamen 

maar op bevel van de schepenen. Elementen als sex-ratio, duur van het lidmaatschap en 

leeftijd zijn dus volkomen afhankelijk van beslissingen van de schepenbank, en niet van de 

dullen zelf. Volgende zaken kunnen we opmerken. 

  Ten eerste het relatief grote aantal namen van dullen die gekend zijn. We kenden slechts 

vierenzestig namen van proveniers, van dullen kennen we vijfenzeventig namen, elf meer dus. 

Zoals al meermaals opgemerkt zijn deze namen geen absolute aantallen, het zijn enkel het 
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aantal namen die overgeleverd werden in de bronnen. Het gegeven dat er meer namen van 

dullen voorkwamen in de bronnen lijkt te suggereren dat er ook meer dullen dan proveniers 

leefden in het hospitaal. Toch is dit schijn, de dullen laten voornamelijk meer sporen na omdat 

ze het blokgeld moeten betalen. Bij de betaling van intredegeld wordt slechts zelden de naam 

van de provenier of dulle genoemd, bij de betaling van het blokgeld wordt echter bijna altijd 

de dulle bij naam genoemd. Daarom weten we van zoveel dullen ook hun intrededatum (in 

tegenstelling tot hun sterfdatum
83
). Vanaf het jaartal 1471 hebben we, door een verandering in 

de boekhouding, voor elk boekjaar gegevens over het aantal dullen en het aantal proveniers. 

In de periode 1471-1548 zijn er nooit meer dan tien dullen verbonden geweest aan het 

hospitaal, terwijl het maximum aantal proveniers vierentwintig bedraagt
84
. Het aantal dullen 

varieert van twee tot tien, het aantal proveniers van elf tot negentien. Dit betekent dat zelfs in 

het jaar waarin er het minst aantal proveniers waren, het aantal toch nog hoger lag dan het 

aantal dullen in het jaar waarin er het meeste dullen waren. Het aantal dullen en proveniers 

kan variëren binnen één jaar, doch meestal is deze variatie niet zo groot (maximum vier 

personen meer of minder). Wanneer we nu voor elk jaar waarvoor we gegevens hebben het 

minimum aantal dullen (of proveniers) optellen bij het maximum aantal dullen (of proveniers) 

en dit delen door twee bekomen we een cijfer dat we het gemiddeld aantal dullen (of 

proveniers) kunnen noemen. In werkelijkheid is dit niet het gemiddeld aantal dullen of 

proveniers aangezien we geen rekening houden met de tijdscoëfficiënt (bijvoorbeeld wanneer 

er in één jaar 50 weken acht dullen zijn en 2 weken 6 is het wiskundig gemiddeld aantal niet 

zeven per jaar). Echter, door de kleine variatie in minimum en maximum aantal (zowel bij 

dullen als bij proveniers) zijn de gemiddelden die wij berekenen bruikbaar om met elkaar te 

vergelijken. De fout die ontstaat door het niet in acht nemen van de tijdscoëfficiënt is 

verwaarloosbaar. We zetten dan ook de gemiddelde waarden voor dullen af tegen de 

gemiddelde waarden voor proveniers in onderstaande grafiek
85
. 

 

                                                 
83
 Zie band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel I.4, pp. 19-21. 

84
 Ibidem. 

85
 Voor de periode 1471-1536 zijn er weinig rekeningen overgeleverd. Wanneer in de tabel een jaartal gegeven 

wordt is dit niet het volledige jaar maar het boekjaar van de rekeningen, dat start op 10 oktober van het vorige 

jaar en eindigt op 9 oktober van het gegeven jaar. 
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Ten eerste valt duidelijk op dat, voor de periode 1471-1548 (of toch alleszins voor de jaren 

binnen deze periode waarvoor we gegevens hebben) er continu veel meer proveniers dan 

dullen waren. In de meeste gevallen bedraagt het aantal proveniers meer dan het dubbele van 

het aantal dullen. De vraag is nu of we deze gegevens mogen terugprojecteren naar de periode 

1400-1471. Wij menen dat dit mogelijk is, en wel om volgende redenen. Ten eerste kunnen 

we het aantal namen vergelijken voor de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw. 

Voor de eerste helft van de zestiende eeuw weten we dat er steeds minder dan tien dullen 

waren. We weten ook dat zo goed als alle namen van dullen gekend zijn uit de rekeningen, en 

uit de periode 1400-1500 zijn er zesendertig boekjaren van rekeningen overgeleverd 

tegenover vijftien voor de periode 1500-1550. Nu kennen we voor de eerste helft van de 

zestiende eeuw maar liefst tweeënveertig namen, dit betekent een verhouding van 

tweeënveertig dullen per vijftien jaarboekjaren. Voor de periode 1400-1500 kennen we 

slechts tweeëndertig namen, een verhouding van acht dullen per negen boekjaren. Aangezien 

we voor de periode 1500-1550 weten dat er steeds tussen de vier en de tien dullen in het 

hospitaal onderhouden werden, en aangezien er in verhouding voor de periode 1400-1500 

minder namen van dullen in de bronnen opduiken kunnen we er van uitgaan dat er ook in de 

vijftiende eeuw waarschijnlijk nooit meer dan tien dullen aanwezig waren in het hospitaal. 

Deze berekeningen lijken echter te suggereren dat er in de vijftiende eeuw veel minder dullen 

in het hospitaal verbleven, aangezien de verhouding voor de vijftiende eeuw meer dan drie 

keer zo klein is als deze voor de eerste helft van de zestiende eeuw. Dit grote verschil is 

volgens ons te wijten, gebaseerd op onze kennis van de rekeningen, aan de slordigheid van de 

rekeningen van 1450 tot 1464. Er is ook nog een tweede element waardoor we de gegevens 
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mogen terugprojecteren. Vanaf 1478 weten we dat er steeds rond de twintig proveniers 

verbonden zijn aan het hospitaal. Uit de reglementen van 1439 weten we dat er in dat jaar 

vierentwintig proveniers verbleven in het hospitaal
86
. Het is natuurlijk mogelijk dat er in de 

negenendertig jaar tussen 1439 en 1478 een spectaculaire verandering in het aantal proveniers 

geweest is, maar deze kans in klein
87
. We kunnen dus stellen dat er zeker vanaf 1439 nooit 

veel meer dan twintig proveniers aanwezig waren in het hospitaal. Wanneer we nu 

bovenstaande tabel die het gemiddelde aantal proveniers en dullen tussen 1471 en 1548 

weergeeft analyseren valt op dat er een gelijkaardige evolutie is tussen het aantal proveniers 

en het aantal dullen. Dit wordt nog duidelijk wanneer we de gegevens omzetten in een 

lijngrafiek:  
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  We zien een duidelijke correlatie tussen beide lijnen, bij piekperiodes in het aantal dullen 

zijn er ook piekperiodes in het aantal proveniers, hetzelfde geldt voor de dalperiodes
88
. 

Aangezien we berekenden dat er in de periode 1439-1477 steeds rond de twintig proveniers 

verbleven in het hospitaal, kunnen we aan de hand van de correlatie tussen proveniers en 

dullen stellen dat er in deze periode ook steeds tussen de vijf en tien dullen verbleven in het 

hospitaal. Uitzonderingsjaren zijn natuurlijk mogelijk. Deze twee redenen stellen ons in staat 

                                                 
86
 Zie Hfdstk. I.2.3. 

87
 Wanneer we bij de proveniers dezelfde oefening maken als bij de dullen bekomen we volgende resultaten: 

voor de periode 1400-1477 kennen we drieënveertig proveniers op drieëndertig boekjaren, voor de periode 1478-

1550 kennen we twintig proveniers op achttien boekjaren. De verhouding van 1400-1477 komt afgerond neer op 

1,30303…, terwijl de verhouding van 1478-1550 afgerond 1,111… is. Dit kleine verschil wijst er op dat er in de 

periode 1400-1477 waarschijnlijk een klein aantal proveniers meer waren, wat logisch is want we weten dat er in 

1418 meer dan dertig proveniers waren (zie Hfdstk. I.2.3.). Alles wijst er dus op dat er tussen 1439 en 1477 

steeds tussen de twintig en dertig proveniers waren. 
88
 Deze correlatie is moeilijk te verklaren. Een mogelijke verklaring is dat men in periodes van winst enerzijds 

meer proveniers toeliet in het hospitaal (die op langer termijn verlieslatend waren) en dat tegelijkertijd de 

schepenbank eerder geneigd was dullen te laten opnemen aangezien het hospitaal toch geen verlies leed. Bij 

verlies gold dan de omgekeerde redenering. 
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de gegevens die we hebben voor de periode 1478-1550 terug te projecteren naar de periode 

1439-1478, waarin er dus ook steeds ongeveer dubbel zo veel proveniers waren als dullen. 

Het aantal dullen schommelde waarschijnlijk tussen de vijf en de tien, terwijl het aantal 

proveniers rond de twintig lag. Voor de periode 1400-1418 weten we dat het aantal proveniers 

hoger lag (in 1418 meer dan dertig). Zoals we al eerder bespraken was dit voornamelijk een 

gevolg van kortzichtig financieel denken van het hospitaal, dat te veel proveniers liet intreden 

omdat ze op korte tijd voor geld zorgden. Dit te veel aan proveniers staat los van de hierboven 

besproken correlatie tussen het aantal dullen en het aantal proveniers. We weten over deze 

periode dus niet hoeveel dullen er leefden in het hospitaal, maar er is niets dat er op wijst dat 

het er spectaculair meer of minder zouden zijn. 

  Andere demografische factoren die naar boven komen in deze tabel leren ons vooral iets 

over de waanzin (dulheid) in de late middeleeuwen, en minder over de dullen als groep 

binnen het hospitaal. Zo weten we dat, van de gekende namen, er negenendertig mannen en 

éénendertig vrouwen zijn, geen opvallend verschil in sex-ratio. We kunnen ook berekenen 

hoelang een dulle gemiddeld in het hospitaal verbleef en de we kunnen de familiebanden 

onderzoeken. Ook deze zaken geven in wezen voornamelijk informatie over dullen in de late 

middeleeuwen, namelijk of ze geneesbaar was, op welke leeftijd de dulheid meestal toesloeg 

en of ze erfelijk was.  

 

  Deze demografische analyse leerde ons in de eerste plaats dat, voor de periode die wij 

onderzoeken, het aantal dullen zeer waarschijnlijk nooit meer dan tien bedroeg. Hierdoor zijn 

de dullen steeds numeriek in de minderheid (de joncvrouwen uitgesloten, aangezien we niet 

weten of we deze wel als een groep mogen benoemen). Samen met hun mentale toestand zijn 

dit ook de redenen dat we de dullen als de zwakste en minst machtige groep binnen het 

hospitaal kunnen benoemen. Dit verklaart mede waarom er zo weinig oorkonden, uitgaand 

van de schepenen, expliciet de dullen behandelden. In tegenstelling tot de proveniers hadden 

de dullen niet de mogelijkheid om te gaan klagen bij de schepenbank, om verbetering voor 

hun situatie op te eisen. 

 

I.4.: Een aparte groep: de joncvrouwen 

 

Aan het begin van dit hoofdstuk stelden we dat er drie groepen bestonden in het hospitaal, 

broeders en zusters, proveniers en dullen. Uit de bronnen blijkt echter dat er nog een vierde 

categorie bestond, de joncvrouwen. De reden dat we ze categoriseren als een aparte groep is 
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omdat er een groot gebrek aan informatie over deze joncvrouwen is. In tegenstelling tot alle 

voorgaande groepen zijn er voor de joncvrouwen nooit reglementeringen of statuten 

uitgevaardigd. We weten dus niet wat hun positie is (moesten ze intredegeld betalen?, konden 

ze hun bezittingen houden?) noch wat hun taken waren. De enige keer dat de joncvrouwen 

genoemd worden in een oorkonde is in de oorkonde van 1439, opgesteld na een ruzie tussen 

broeders en zusters enerzijds en proveniers anderzijds
89
. Hierin wordt, bij de bespreking van 

de petanciën het volgende gesteld: “Ende dat men die (een zwijn) in hespen, baken, 

hoerrughen ende hooftschellen deelen ende distribueren sal den broedren, zusteren, 

provengiers, dullen ende joncwijven even ghelijt int avenant van elcx provende”, en een paar 

zinnen verder: “den aelmoessen, wijne, die de stede van Ghend den vors godshuuse gheeft te 

IIII tijden siaers, elc provengier, provengierigghe, dulle ende joncwijve hebben zullen telker 

reysen een vierendeel wijns”. Deze vermeldingen leren ons niets over de taken van de 

joncvrouwen, maar het wordt wel duidelijk dat de joncvrouwen lid zijn van het hospitaal, ze 

krijgen immers een provende. Deze provende kon men enkel krijgen wanneer men intrad in 

het hospitaal. We mogen de joncvrouwen dus bespreken als een aparte groep binnen het 

hospitaal. Het probleem dat zich dan stelt is waarom er voor hen geen enkele reglementering 

is uitgewerkt
90
. Misschien was er wel één opgesteld, maar is ze verloren gegaan. Voor meer 

concrete informatie moeten we de rekeningen van het hospitaal onderzoeken. Doorheen de 

hele vijftiende eeuw leren de rekeningen ons weinig concreets over de joncvrouwen. Elk jaar 

komt een vier keer (om de dertien weken) volgende post voor: “Item de joncwive van (een 

getal) nacht ghelde: 4sch. 4d. Gr.
91
”. Deze som is omgerekend 52 d. Gr., wat betekent dat er 

elke week vier denariën Groten aan de joncvrouwen wordt gegeven. Deze som staat los van 

het aantal ‘nachtghelde’. In de rekening van het boekjaar 1470-1470
92
 komen we te weten 

hoeveel joncvrouwen er zijn: “Item betaelt de twee joncwijve die de voorn. dulle hebben 

helpen aenclieden over haerlieder abeyt elc 2 d. Gr. de weke comt: 17 sch. 4 d. Gr.
93
” 
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 Gent, stadsarchief: Reeks 301, 59.  Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11  

90
 Zowel Luykx-Fonke als de Potter zwijgen in alle talen over deze joncvrouwen, hoewel ze duidelijk in de 

bronnen naar voren komen. Dewulf haalt ze zeer kort aan wanneer ze de weekgelden bespreekt (DEWULF J., 

Op. Cit., p. 109). Ze stelt: “gezien de joncwiven er zijn in functie van hen (de dullen)”. Aangezien ze nergens 

anders deze joncvrouwen bespreekt is het vreemd dat ze hier stelt dat de joncvrouwen er waren voor de dullen. 

Los van het gegeven dat deze stelling naar alle waarschijnlijkheid klopt, bewijst Dewulf dit niet in haar werk.  
91
 We nemen als voorbeeld het boekjaar 1424-1425 (Gent, Stadsarchief, LXV, 98). Door een ongekende reden 

wordt er na de eerste dertien weken geen weekgeld uitgekeerd aan broeders, zusters, proveniers en joncvrouwen. 

De overige weekgelden zijn als volgt: 26
ste
 week: “Item de joncwive van 14 nacht ghelde”, 39

ste
 week: “Item de 

joncwive van 13  nacht ghelde”, 52
ste
 week: “Item de joncwive van 24  nacht ghelde”, telkens gevolgd door de 

som van 4sch. 4d. Gr. 
92
 Gent, Stadsarchief, LXV, 135. 

93
 Deze som komt neer op 208 d. Gr., wat inderdaad 2 d. Gr. per week, per joncvrouw is als er twee joncvrouwen 

zijn. 
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Doorheen de eerste helft van de zestiende eeuw blijkt het weekgeld voor de joncvrouwen 

opgeslagen naar 7d. Gr.
94
. Verder wordt er geen informatie over de taken van de joncvrouwen 

gegeven. Deze posten leren ons in de eerste plaats dat er twee joncvrouwen verbonden waren 

aan het hospitaal. Hoewel dit voor 1470 niet expliciet vermeld werd kunnen we, door de 

perfect gelijke bedragen aan weekgeld die worden uitgegeven, er van uitgaan dat het toen ook 

al het geval was. Wat het nachtghelde nu precies inhoudt weten we niet. Ten eerste valt op 

dat, hoeveel het getal van het nachtghelde ook bedraagt, het weekgeld hetzelfde blijft. Het 

woord ‘nachtghelde’ verdwijnt ook vanaf 1470. Concrete gegevens hebben we niet, maar we 

gaan er van uit dat dit nachtghelde het aantal nachten is dat de joncvrouwen bij de dullen 

verbleven om hen te verzorgen of kalmeren. Nergens overstijgt het nachtghelde het getal van 

éénennegentig, het maximum aantal nachten in dertien weken. We weten natuurlijk niet wat 

de joncvrouwen tijdens deze nachten moesten doen, of hoe ze de dullen moesten verzorgen. 

Toch mogen we er van uit gaan dat de joncvrouwen in de eerste plaats instonden voor de 

omgang met de dullen, gebaseerd op de post uit 1471-1771 waarin gesteld wordt dat de 

joncvrouwen de dullen moeten helpen aankleden. Hoewel het moeilijk is op basis van één zin 

de algemene taken van de joncvrouwen te beschrijven insinueert deze zin dat de joncvrouwen 

instonden voor de dagdagelijkse verzorging van de dullen. Hieruit kunnen we dan 

concluderen dat het ‘nachtghelde’ stond voor nachten waarin de joncvrouwen de dullen 

moesten kalmeren of verzorgen. Hoewel dit voornamelijk veronderstellingen zijn die wegens 

een gebrek aan bronnen moeilijk te bewijzen zijn, lijken ze ons toch aannemelijk. Een 

gegeven dat deze veronderstellingen kracht bijzet is dat in de statuten en reglementeringen die 

opgesteld werden voor de broeders en zusters er nooit expliciete taken werden vermeld die 

men zou kunnen benoemen als omgang met de dullen. De taken voor broeders en zusters 

bleken in de eerste plaats te bestaan uit het besturen en beheren van het hospitaal. Hoewel er 

zeer weinig gegevens zijn over de joncvrouwen, gaan wij er van uit dat zij het waren die in de 

eerste plaats de dullen verzorgden
95
. 

  Uit deze posten komt ook een tweede gegeven naar boven, namelijk dat het weekgeld van de 

joncvrouwen uitzonderlijk laag was. In de vijftiende eeuw kregen de dullen en de proveniers 

4d Gr. per week (vanaf 1439 kregen de proveniers 5 d. Gr. de week), broeders en zusters 

kregen 85 d. Gr. per dertien weken, wat neerkomt op ongeveer zes en een halve denarie per 

                                                 
94
 Zie Stadsarchief Gent, LXV, 140-154, telkens bij de uitgaven, eerste post, onder naam “Eerst vande 

weecghelde ende anders ghelijc hierna volght”. 
95
 Met verzorgen bedoelen we hier niet het ‘beter maken’ of ‘doen genezen’, maar de dagdagelijkse hulp zoals 

eten serveren, koken, aankleden,… 
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week
96
. De joncvrouwen krijgen echter maar 2d. Gr. de week, de helft van wat de dullen en 

proveniers krijgen en minder dan een derde van wat de broeders en zusters krijgen. In de 

zestiende eeuw krijgen de joncvrouwen meer geld, namelijk 7 d. gr., evenveel als de dullen op 

hetzelfde moment. In eerste instantie kunnen we deze lage som niet verklaren, te meer omdat 

we de precieze taken van de joncvrouwen niet kennen. Ook weten we niet of het gaat om 

armen, of ze verplicht worden door de schepenbank,… Een mogelijke verklaring kan zijn dat 

de voornaamste taak van de joncvrouwen doorheen de vijftiende eeuw bestond uit het ’s 

nachts verzorgden van de dullen. We merken immers uit de rekeningen dat het nachtghelde 

nooit meer dan dertig per dertien weken bedraagt. Als het klopt dat dit nachtghelde staat voor 

het aantal nachten dat de joncvrouwen dullen verzorgde, betekent dit dat ze maximum één op 

drie nachten hun taak moesten uitvoeren, wat dan weer de lage som van het weekgeld 

verklaart. Deze verklaring is echter gebaseerd op zeer veel veronderstellingen en is dan ook 

zeer moeilijk als historische waarheid te postuleren.  

 

  We kunnen concluderen dat we zeer weinig weten over de joncvrouwen in het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal. We kennen niets over hun intredevoorwaarden, bezitsbepalingen of 

expliciete taken. Wel kunnen we stellen dat er een grote waarschijnlijkheid is dat de 

joncvrouwen instonden in de verzorging van de dullen. Ook weten we dat er steeds slechts 

twee joncvrouwen aan het hospitaal verbonden waren. 

 

I.5.: De onderlinge relaties tussen de groepen 

 

Tot nu toe onderzochten we welke verschillende groepen er verbonden waren en leefden in 

het hospitaal. Het hospitaal is in veel opzichten een wereld op zich, met eigen regels, 

verplichtingen en machtsstructuren; een eigen samenleving binnen de muren van de stad 

Gent. Veel leden van het hospitaal kwamen slechts zeer weinig buiten het hospitaal. Binnen 

de muren van het hospitaal scheiden zich dus vier grote groepen af. De vraag is nu hoe deze 

groepen zich tegenover elkaar positioneerden. 

 

                                                 
96
 Dewulf beweert dat de broeders en zusters ook 4 d. Gr. de week kregen (DEWULF J, Op. Cit., p. 109). Dit 

klopt echter niet, in een eerste post krijgen de broeders en zusters en de proveniers allemaal een weekgeld van 4 

d. Gr. (“Item den cost van 1 vierendeel jaers ghelde te (getal X) meinschen ende elc heeft 4 sch. 4 d. Gr. comt: 

(X maal 4sch. 4d. Gr.)”, maar de volgende post is steeds: “Item van dat broeders ende susteren meer hebben: 33 

Sch. Gr.”. Rekening houdend dat er twaalf broeders en zusters in het hospitaal zijn betekent dit dus per broeder 

of zuster 33 d. Gr. per dertien weken dat ze boven de provende van 4d. Gr. per week krijgen. Tellen we beide op 

dan komen we aan de som van 85 denariën Groten per dertien weken, per broeder of zuster. 
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  Zoals we al opmerkten zijn de dullen een zwakke groep binnen het hospitaal. Ze zijn 

numeriek nooit in de meerderheid en zijn mentaal niet in staat alleen verder te leven. 

Daarnaast zijn ze op bevel van de schepenen lid van het hospitaal (en niet uit vrije wil) en 

kunnen ze het slechts verlaten als ze er toestemming voor krijgen. Ook werden ze geketend en 

geboeid. Door deze redenen zijn er dan ook nooit conflicten tussen de dullen en andere 

groepen binnen het hospitaal, de dullen waren hier voornamelijk niet machtig genoeg voor. Ze 

stonden in een lagere positie tegenover de proveniers en broeders en zusters en hadden niet de 

mogelijkheid te gaan klagen bij de schepenbank over bepaalde omstandigheden. In de 

reglementeringen opgesteld door de schepenen in 1439 staat wel een algemene bemerking dat 

de broeders en zusters verplicht zijn de dullen goed te verzorgen en hun vers eten te geven, 

maar dit komt niet tot stand na een klacht van de dullen zelf
97
. Aangezien de dullen de 

zwakste groep binnen het hospitaal zijn, staan ze ook altijd in een ondergeschikte relatie ten 

opzichte van de rest van het hospitaal. Dit betekent niet dat ze onbelangrijk waren, of 

uitgebuit mochten worden. Integendeel, de dullen waren de primaire bestaansreden van het 

hospitaal. In dezelfde oorkonde uit 1439 stelt de schepenbank dan ook: “dullen, daer up tvors. 

godshuus ghefondeert staet”. De dullen zijn degene die verzorgd moesten worden; binnen de 

muren van het hospitaal kon men geen grotere fout maken dan de dullen te verwaarlozen, ze 

hun provende niet uit te keren, ze te weinig eten te schenken,… Dit komt ondermeer naar 

boven bij ruzies tussen de proveniers en de broeders en zusters, de proveniers zullen dan 

klagen dat de dullen niet goed verzorgd werden, omdat ze wisten dat de schepenen hier 

gevoelig voor waren. Wederom is de reglementering van 1439
98
 een goed voorbeeld: tussen 

vele bepalingen die enkel gelden voor de proveniers en de broeders of zusters staat expliciet 

dat de broeders en zusters de dullen goed moeten verzorgen. Aangezien we weten dat deze 

reglementering tot stand kwam na een ruzie tussen de proveniers en de broeders en zusters 

(“Kenlic zij dat also van zekeren handelinghen, questien ende ghescille die gheweest zijn 

tusschen den provengiers ende provengierrigghe van sente Janshuus anden Houtbriel in 

Ghend”), moeten de proveniers verklaard hebben tegen de schepenen dat de dullen niets 

steeds goed hun provende kregen. De proveniers deden dit natuurlijk enkel om hun eigen zaak 

te verdedigen, om te bewijzen dat de broeders en zusters het hospitaal niet goed bestuurden. 

Maar het gegeven dat ze de dullen erbij halen bewijst dat de goede verzorging en behandeling 

                                                 
97
 Gent, stadsarchief: Reeks 301, 59, . Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11: 
“Item dat men de aermen, ziecken of dullen, daer up tvors. godshuus ghefondeert staet, wel ende duechdelic 

haerlieder provende zal doen hebben ende gheven elcx daeghs ghetijdelic verssche spijse, ghelijc broedren ende 

zusteren, zonder hemlieden eeneghe verhoudde spijse toetelegghene in eenegher manieren”. 
98
 Ibidem. 
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van de dullen wel degelijk een zeer belangrijke zaak was. Dit neemt echter niet weg dat de 

dullen zelf onmachtig waren, het feit dat het de proveniers zijn die hun klachten verwoorden 

spreekt voor zich. De belangrijkste oorzaak van hun zwakke positie was natuurlijk ook de 

reden waarom ze in het hospitaal verbleven, namelijk hun mentale positie. Niet alleen waren 

ze door hun dulheid grotendeels afhankelijk van anderen om te overleven, ook waren ze niet 

betrouwbare getuigen bij klachten over andere leden van het hospitaal. De dulheid was dus 

tezelfdertijd de zwakte en de sterkte van de dulle; omdat hij dul was kon hij binnen het 

hospitaal geen macht verwerven maar moesten de anderen hem wel degelijk verzorgen. 

 

  Op de joncvrouwen zullen we in dit hoofdstuk niet ingaan. Ten eerste is onze kennis over 

deze groep van mensen te beperkt. Ten tweede blijkt uit de bronnen dat er steeds maar twee 

joncvrouwen tezelfdertijd in het hospitaal verbleven. Kunnen we eigenlijk wel van een groep 

spreken in dit geval? Mochten de joncvrouwen zich afzonderlijk opstellen zouden ze 

waarschijnlijk niet veel macht hebben, gezien hun numerieke minderheid. De kans is dan ook 

groot dat de joncvrouwen zich in veel gevallen aansloten bij ofwel de broeders en zusters 

ofwel de proveniers. Daarnaast blijkt ook uit hun lage bedragen weekgeld dat ze binnen het 

hospitaal zeker geen machtige groep waren. Wat ook de taken van de joncvrouwen geweest 

mogen zijn, uit de gegevens die overgeleverd zijn blijkt dat ze binnen het hospitaal nooit een 

echt belangrijke rol gespeeld hebben. 

 

  De enige twee groepen die overblijven zijn dus de broeders en zusters enerzijds en de 

proveniers anderzijds. Zoals ik duidelijk maakte zijn het de broeders en voornamelijk de 

zusters die in de eerste plaats de macht hebben binnen het hospitaal. Zij zijn aangesteld door 

de schepenen om het hospitaal te besturen en te beheren. Het belangrijkste machtsmiddel 

waarover ze beschikken zijn de financiën, het is de meesteres die de rekeningen opstelt, zij 

bepaalt wat er met de inkomsten gebeurd. Dit neemt niet weg dat ook de proveniers enige 

macht hebben. Ze moeten natuurlijk bij intrede zweren zich goed te gedragen in ruil voor een 

levenslange provende. Op enkele zaken na hebben ze dan ook geen reële macht
99
 binnen het 

hospitaal. Maar ze hadden wel informele macht. Ten eerste is er de numerieke meerderheid 

van de proveniers in het hospitaal, ze waren veruit de grootste groep. Daar waar de broeders 

en zusters maximum met twaalf waren, bleek het aantal proveniers steeds tussen de twintig en 

                                                 
99
 We bespraken hierboven al enkele rechten van de proveniers, zoals bijvoorbeeld wanneer een provenier stief 

en zijn goederen naar het hospitaal ging dit in aanwezigheid van vier proveniers moest gebeuren. Deze rechten 

zijn echter geen echte machtsfactoren. 
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dertig te liggen. Daarnaast hadden de broeders en zusters ook verplichtingen tegenover de 

proveniers, ze moesten hen zo correct mogelijk hun provende schenken. Dit hield niet alleen 

in dat ze hun weekgeld moesten krijgen, maar ook dat ze eten, drinken, onderdak en algemene 

verzorging moesten krijgen. Wanneer dit, in de ogen van de proveniers, niet gebeurde, hadden 

dezen het recht te gaan klagen bij de schepenen van de keure, de oppervoogden van het 

hospitaal (en dus in eerste plaats van de broeders en zusters). Dit recht om mistoestanden aan 

te klagen is het grootste machtsinstrument van de proveniers ten opzichte van de broeders en 

zusters. Een derde belangrijk gegeven is dat de proveniers, in tegenstelling tot de dullen, 

mentaal (en in de meeste gevallen ook fysiek) gezond zijn. Deze drie elementen zorgen ervoor 

dat de proveniers geregeld in conflict komen met de broeders en zusters, wat in de ergste 

gevallen zorgt voor een interventie vanwege de schepenen. 

  Wanneer deze conflicten voorvielen kennen we natuurlijk alleen het eindresultaat, de 

oorkonde die de schepenen opstelden met nieuwe bepalingen om ervoor te zorgen dat het 

conflict ophield. Deze oorkonden werden ook enkel opgesteld bij de grootste conflicten tussen 

beide groepen. Hoeveel keer het tot een openlijke ruzie tussen de broeders en zusters en de 

proveniers is gekomen weten we niet. We hebben voor de periode 1400-1550 slechts één zo’n 

oorkonde, uit 1439, die expliciet vermeldt dat ze is opgesteld na een ruzie tussen beide 

partijen. Het gaat ons er in dit deel van het onderzoek niet over wat de bepalingen waren voor 

de partijen, die bespraken we immers hierboven al, maar we trachten uit te zoeken op welke 

vlakken er problemen heersten. 

  Ten eerste wordt duidelijk dat het de proveniers zijn die de schepenen verzoeken in te 

grijpen: “den provengiers ende provengierrigghe van sente Janshuus… als heesschers ende 

versouckers van diversschen pointen ende saken, sie zij hiesschen ende versochten 

onderhouden ende vulcommen te hebbene volghende den huutwijsene van zekeren 

vonnessen”. Dat er verwezen wordt naar een voorgaand vonnis toont aan dat de problemen al 

een tijd aansleepten en dat deze bepalingen slechts het eindpunt van het conflict vormen. De 

proveniers hebben eerst al hun klachten overgemaakt aan de schepenen waarna de schepenen 

geluisterd hebben naar de antwoorden van de broeders en zusters. Het doel van de schepenen 

is het conflict zo op te lossen dat beide partijen in vrede kunnen leven in het hospitaal “zonder 

rankuer van herten, nijt of hayte”. Ten eerste klaagden de proveniers over vijf provendes die 

vacant waren gebleven en die de broeders en zusters voor zichzelf hielden. Hier speelt 

duidelijk het machtsinstrument van de broeders en zusters, zij beheerden de financiën en 

wanneer ze beslisten het aantal proveniers te verminderen (wat verplicht werd in 1418, zie 

hierboven) konden ze de sommen geld die normaal voor de proveniers bedoeld waren voor 
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zichzelf houden. De proveniers klagen dit aan, maar krijgen in essentie geen gehoor bij de 

schepenbank, de broeders mogen de vijf provendes onder zich verdelen. Ook een tweede 

klacht van de proveniers wordt niet ingewilligd, namelijk een klacht met betrekking tot het 

eten dat ze geserveerd krijgen. Wat de klacht precies inhield weten we niet, maar de 

schepenen beslissen dat de broeders en zusters “reeftere houdene zullen also zij ghedaen 

hebben tooten daghe van heden”. Wat ook de precieze klacht geweest is, het is duidelijk dat 

de broeders en zusters gebruik maakten van hun functie als bestuurders van het hospitaal. Zij 

waren het die beslisten welk eten er op tafel kwam. De kans is dan ook groot dat ze (volgens 

de proveniers) meer of beter eten voor zichzelf hielden zodat de proveniers en dullen minder 

bedeeld werden. Dit ging in tegen de reglementen, in principe moesten de broeders en zusters 

net dezelfde provende krijgen als de proveniers, enkel het weekgeld bedroeg meer bij 

broeders en zusters. Dit betekent dat op alle andere aspecten; eten, drinken, slaapplaats,… de 

broeders en zusters net zoveel bedeeld moesten worden als de proveniers. In dit geval konden 

de broeders en zusters de schepenbank echter overtuigen dat ze het eten correct verdeelden 

onder alle leden van het hospitaal. Op andere klachten van de proveniers gaat de schepenbank 

wel in. Ten eerste verhogen ze, na een reeks klachten over de kleine som ervan
100
, het 

weekgeld met één denarie Grote de week. We merken duidelijk dat de schepenen beide 

partijen wil behagen, ze volgen de proveniers niet in de eerste twee klachten maar als 

toegeving daarvoor neemt hun weekgeld toe. De reden hiervoor is logisch, moesten de 

schepenen volledig de kant van één partij kiezen zou dit het conflict niet oplossen, doch 

eerder doen escaleren. Daarna komt er een waarschuwing van de schepenen, bij een probleem 

of conflict is het verboden te gaan klagen bij anderen dan bij hen die de wettelijke macht 

hebben over het hospitaal: “negheen ander regement, ontfanc, procuracie of wettelike macht 

annemen, horbueren of bedienen sullen in eenegher wijs dan den vors. godshuuse 

toebehoort”. Dit wijst er op dat één van de partijen, waarschijnlijk de proveniers, zijn heil had 

gezocht in een klacht ergens anders dan de schepenbank. Het zou kunnen gaan om een hogere 

wereldlijke rechtbank, maar gezien het stedelijk karakter van het hospitaal lijkt dit niet 

aannemelijk. Logischer is dat men is gaan klagen bij de geestelijke macht. De schepenbank 

stelt zich hier duidelijk op als enige voogd en machthebber van het hospitaal. Welke partij er 

ook naar de geestelijke overheid ging met klachten, het toont aan hoe goed men gebruik 

maakte van het halfwereldlijke – halfgeestelijke karakter van het hospitaal: kreeg men geen 

                                                 
100
 Gent, stadsarchief: Reeks 301, 59. . Zie band II, II.Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11: “de 

provengiers zeere claeghen dat zij niet goedeliex ghedaen noch hemlieden ghesustineren en connen up 

haerlieder provende, mids den dieren tijde ende der cleyneyt vander zelver provende”. 
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gehoor bij de ene overheid dan ging men naar de andere. De schepenen van hun kant staan 

geen inmenging toe en verbieden met klem dat iemand zich tot een andere rechtbank dan de 

hunne zou keren. Daarnaast zijn er nog een aantal bepalingen die allemaal in essentie op 

hetzelfde neerkomen: de proveniers moeten zo correct mogelijk hun provende krijgen van de 

broeders en zusters. Alle voedsel moet zo eerlijk mogelijk verdeeld worden over alle leden 

van het hospitaal, of het nu gaat om varkensvlees, wijn of ander eten. Ook over deze zaken 

moeten de proveniers dus geklaagd hebben. We wezen er eerder al op dat de proveniers de 

dullen in hun klachten betrokken om hun standpunten kracht bij te zetten. De laatste bepaling 

is ook reeds besproken, namelijk dat bij overlijden van een proveniers zijn goederen moeten 

overgedragen worden aan de broeders en zusters, echter in aanwezigheid van vier proveniers. 

Ook dit was waarschijnlijk een klacht van de proveniers, ze verdachten er de broeders en 

zusters van delen van het bezit van een overleden provenier voor zichzelf te houden. Weer is 

het dus de bestuursfunctie van de broeders en zusters die hun macht geven. Of deze 

verdenking van de proveniers overeenkwam met de werkelijkheid weten we niet, er zijn 

alleszins geen processen hierover overgeleverd. 

  Dit document leert ons in de eerste plaats dat er wel degelijk spanningen tussen de 

proveniers en de broeders en zusters waren. Ze tonen ook het nut aan van de proveniers in het 

hospitaal, ze zijn namelijk het tegengewicht voor de broeders en zusters. Zoals we al stelden 

is het hospitaal in veel gevallen een samenleving op zich. In het hospitaal hebben de broeders 

en zusters de meeste macht, ze besturen en beheren. De proveniers hebben als belangrijke 

functie dat ze de broeders en zusters controleren. Dit wordt hen niet opgedragen maar gebeurt 

automatisch, ze beheren hun eigen belangen. Indien er geen proveniers in het hospitaal 

zouden leven, dan hadden de broeders en zusters vrij spel, ze zouden de dullen kunnen 

behandelen zoals ze wilden. Door het feit dat er een tweede groep mentaal gezonde mensen 

verblijft in het hospitaal is er een interne controle. Wanneer de broeders en zusters over de 

schreef gaan, is de kans groot dat de proveniers dit zullen melden. Niet uit medeleven, maar 

omdat ze zelf zo veel mogelijk macht willen hebben, en omdat ze zelf zo goed mogelijk 

behandeld willen worden. De dullen op zich zijn de zwakken, en zo wordt het ook ervaren 

door de schepenen, de broeders of zusters mogen hen geen onrecht aandoen
101
. Doen ze dit 

wel dan zullen het de proveniers zijn die dit melden aan de schepenbank, gezien ze weten dat 

de schepenbank hier gevoelig voor is. Immers, het zijn de schepenen die bevolen hebben de 

                                                 
101
 Dit betekent niet dat ze moesten behandeld worden naar normen die wij ‘menselijk’ of ‘sociaal’ zouden 

noemen, deze begrippen zijn volkomen onbruikbaar in dit onderzoek. Op de concrete behandeling komen we 

terug in het derde luik van het onderzoek. Wat we hier bedoelen is dat de broeders en zusters zo goed als 

mogelijk de provendes aan de dullen moesten uitkeren. 



 80 

dullen te laten opnemen in het hospitaal. Binnen de muren van het hospitaal zijn de proveniers 

de belangrijkste tegenhangers van de broeders en zusters, hetgeen zorgt voor een 

machtsevenwicht. Hoewel de broeders en zusters steeds de machtigste groep zijn, wordt hun 

macht beperkt door de aanwezigheid van de proveniers. In dit opzicht zijn de proveniers dan 

ook instrumenten tegen de willekeur van broeders en zusters. 

 

We onderzochten welke verschillende groepen mensen er verbonden waren aan het Sint-Jans-

ten-Dullen hospitaal, wat hun rechten, plichten en status waren. We probeerden ook, via de 

gekende namen, te onderzoeken welke karakteristieken elke groep had. Daarna bekeken we 

hoe de groepen tegenover elkaar stonden en hoe de macht verdeeld was in het hospitaal. In het 

volgende hoofdstuk analyseren we de financiën van het hospitaal, zodat we daarna beide 

delen kunnen samenvoegen in een beschrijving van het dagdagelijkse leven. 
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II. Het financiële beleid 

 

Het onderzoek naar de financiële situatie is volledig gebaseerd op de overgeleverde 

rekeningen. Zoals al eerder opgemerkt zijn niet alle rekeningen voor de periode 1400-1550 

overgeleverd. Grof gesteld zijn er twee grote perioden waarvan we de rekeningen hebben. 

Enerzijds hebben we vrij goede gegevens van 1424 tot 1459, anderzijds zijn de rekeningen 

van 1536 tot 1548 doorlopend overgeleverd. Er zijn natuurlijk rekeningen die stammen uit de 

periode 1459-1536 overgeleverd, maar het betreft hier nooit een doorlopende tijdsspanne. 

Hoewel we dus veel rekeningen missen zijn er genoeg overgeleverd om een grondige analyse 

van het financiële beleid te voeren. Eerst bespreken we kort hoe de rekeningen opgebouwd 

zijn en hoe we ze moeten analyseren, waarna we overgaan tot een onderzoek op de algemene 

inkomsten en uitgaven van het hospitaal. Daarna gaan we dieper in op de rekeningen en 

bekijken we enkele specifieke inkomsten- en uitgavenposten. Alle grafieken die in dit tweede 

deel voorkomen zijn ook uitgegeven in de tweede band van ons onderzoek
102
. 

 

II.1.: Inleiding: Beschrijving van de rekeningen 

 

Zowel op basis van de vorm als van de inhoud kunnen we de rekeningen opdelen in twee 

categorieën. De rekeningen voor de periode 1425 tot 1470 bestaan normaliter uit twee delen. 

Het eerste deel is opgesteld door de meesteres van het hospitaal en bevat een weergave van 

alle dagelijkse inkomsten en uitgaven per week. Een boekjaar bestaat uit tweeënvijftig 

weekposten, beginnend van één oktober in het ene jaar tot dertig september het 

daaropvolgend jaar. In de meeste gevallen gaan de uitgaven de inkomsten vooraf. Per week 

wordt weergegeven hoeveel geld er uitgegeven wordt en waaraan, verdeeld over verschillende 

posten. Tussensaldo’s per maand, dertien weken en half jaar worden ook gegeven. De 

inkomsten zijn ook per week weergegeven maar bevatten minder concrete informatie, zo goed 

als alle posten bestaan enkel uit een naam en een som geld die men kreeg van deze persoon. 

We weten niet om welke reden deze persoon het hospitaal betaalde (lijfrente, erfrente, 

huishuur, pacht,…). Het tweede deel is opgesteld door de algemene ontvanger van het 

hospitaal en bevat de algemene boekhouding. Alle inkomsten en alle uitgaven worden 

weergegeven en het eindsaldo wordt gemaakt. Daar waar het in het eerste deel over dagelijkse 

inkomsten en uitgaven gaat (wat men uitgeeft en wat men binnenkrijgt) gaat het in de tweede 

                                                 
102
 Zie band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, pp. 22-57. 
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rekening over geconsolideerde inkomsten (inkomsten op lange termijn). We gaan later in op 

het karakter van de tweede ontvangersrekening. Enkel in het beste geval zijn deze twee 

rekeningen overgeleverd, voor een aantal jaren missen we of het eerste of het tweede deel van 

de rekeningen.  

  De rekening van het boekjaar 1470-1471 vertonen een duidelijke vormbreuk met de 

voorgaande jaren. De rekening voor 1469-1470 is niet overgeleverd, dus we weten niet juist 

wanneer deze breuk aanving, wel weten we dat de rekening van 1468-1469 nog de oude vorm 

heeft. De verandering vond dus ofwel in 1470 ofwel in 1471 plaats. De inkomsten en uitgaven 

worden nu niet meer per week weergegeven, maar worden thematisch onderverdeeld. Er zijn 

verschillende inkomstenposten voor alle lijfrenten, erfelijke renten, pachten, huishuren,… 

Ook de uitgaven zijn methodisch geordend in groepen met alle uitgaven aan weekgeld, aan 

werken, aan onvoorziene kosten,… Er is nu geen tweede algemene rekening meer, na de 

uitgaven wordt de gehele uitgegeven som afgetrokken van alle inkomsten en zo wordt het 

saldo berekend. 

  Doordat de rekeningen vanaf 1471 een andere vorm hebben, geven ze ook andere informatie. 

In de periode 1425-1470 verschaffen de uitgaven veruit de meest interessante gegevens; week 

per week wordt minutieus weergegeven waaraan er geld is uitgegeven. Deze posten zijn dan 

ook een boeiende bron voor de studie naar het dagelijkse leven in het hospitaal. De inkomsten 

voor diezelfde periode zijn echter veel moeilijker te doorgronden, buiten een reeks namen en 

een totale som leren ze ons zeer weinig bij. Voor de periode 1471-1550 is de situatie bijna 

tegenovergesteld. We hebben geen uitgaven per week meer, veel minder kijk op het 

dagelijkse verloop in het hospitaal. Wel zijn de inkomsten veel uitgebreider, alle lijfrenten, 

huishuren, erfrenten en pachten worden beschreven. Van elk huis dat het hospitaal bezit wordt 

de straatnaam gegeven. We krijgen hierdoor een blik op het patrimonium van het hospitaal. 

De verpachtingen van de rechten die het hospitaal bezat worden ook weergegeven. Voor deze 

periode zijn het dus in de eerste plaats de inkomsten die het meest informatie zullen 

verschaffen. Omdat de rekeningen dus opgesplitst kunnen worden in twee grote blokken die 

elk verschillende informatie geven, kan over vele posten dus ook geen analyse gemaakt 

worden voor heel de periode 1400-1550. We zullen dan ook delen van onze financiële 

analyse, naar analogie met de informatie die de bronnen ons geven, opsplitsen in de ene dan 

wel de andere periode. Zo heeft het duidelijk geen nut om de lijfrenten te bestuderen voor heel 

de periode 1400-1550, aangezien we pas vanaf 1471 echt bruikbare informatie over de 

lijfrenten hebben. Voor de algemene analyse van alle uitgaven en inkomsten hoeft dit echter 

niet, deze kunnen we bespreken voor alle gekende boekjaren. We merken ook op dat de 
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opdeling van de rekeningen naar hun vorm deels samenvalt met de al eerder opgemerkte 

opdeling in twee grote tijdsblokken waarvoor we een doorlopend aantal rekeningen hebben 

(eerste blok van 1425 tot 1459, tweede blok van 1536-1548) 

 

II.2.: Alle uitgaven, alle inkomsten en het saldo (1424-1548) 

 

II.2.1.: De uitgaven 

 

In de tweede band van dit onderzoek hebben we een tabel uitgegeven die voor alle jaren 

waarvoor we gegevens hebben, weergeeft hoeveel de inkomsten, uitgaven en het uiteindelijke 

saldo bedraagt
103
. We komen er later op terug hoe we deze gegevens bekomen hebben, eerst 

bekijken we de gehele som van uitgaven. Ook komen we later terug op de onderdelen van de 

uitgaven, en hoe deze evolueren. 

  We zullen in eerste instantie de periode opdelen in drie tijdsvlakken, het eerste van 1425-

1461, het tweede van 1468-1486 en het derde van 1536 tot 1548. Hierdoor zien we de 

gekende gegevens van de boekjaren 1500-1501 en 1518-1519 over het hoofd. Deze gegevens 

zijn echter zo alleenstaand (beide zijn de enige gegevens die we hebben voor een periode van 

minimum drieëndertig jaar) dat het niet nuttig bleek serieel te verwerken. Nadat we de 

perioden apart bespraken trachten we een totaalbeeld voor de uitgaven van 1415 tot 1448 te 

schetsen. 

 

  Wanneer we de uitgaven van 1425 tot 1461 bekijken valt in eerste instantie het fluctuerende 

karakter op. De uitgaven kunnen van jaar tot jaar zeer groten verschillen maken. De 

allerlaagste waarde is voor het laatste boekjaar, 1460-1461, en bedraagt 18 530 denariën 

Groten Vlaams. De hoogste waarde vinden we in het boekjaar 1453-1454 en bedraagt 46 491 

denariën Groten Vlaams, maar liefst meer dan twee en een halve keer zo veel. Niet alleen 

verschillen de bedragen onderling soms zeer veel, ook kunnen ze van jaar tot jaar zeer sterk 

verschillen. Een voorbeeld daarvan zien we in de periode 1453 tot 1455. In het jaar 1452-

1453 bedragen de uitgaven 30 688 denariën Groten Vlaams, in 1453-1454 klimmen ze naar 

46 491 denariën Groten Vlaams om in 1454-1455 weer te dalen naar 30 245 denariën Groten 

Vlaams. In één jaar stegen de uitgaven dus 15 803 denariën, om het jaar erop weer 16 246 

                                                 
103
 Zie band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.1., pp. 22-25. Alle grafieken van dit hoofdstuk 

(Hfdstk. II.2) zijn op deze tabel gebaseerd. We verwijzen dan ook voor de cijfergegevens (de exacte waarden, 

die niet duidelijk worden uit de grafieken) naar deze tabel. 
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denariën te dalen. Gelijkaardige voorbeelden zien we ondermeer ook in de jaren 1434 tot 

1436 (eerst een daling van 12034 denariën waarna terug een stijging van 9885 denariën), van 

1430 tot 1431 (daling van 11 271 denariën). Deze gevallen tonen aan dat grote fluctuaties in 

de uitgaven geen uitzonderingen vormden voor deze periode. Voor de periode 1436-1451 

bleven de uitgaven relatief constant met slechts kleine fluctuaties, we zien van 1437 tot 1440 

een geleidelijke stijging van de uitgaven, van 1440 tot 1445 een daling met als 

uitzonderingsjaar 1444 (hoewel de stijging slechts zeer licht is, namelijk 1651 denariën 

Groten) waarna er tot 1447 weer een stijging van de uitgaven volgt. De twee jaren daarop 

dalen de uitgaven tot de op één na laagste waarde voor de periode 1436-1451 (enkel het jaar 

1437 had minder uitgaven) om dan weer te stijgen naar 1451. De laatste zeven jaar, van 1454 

tot 1461 worden gekenmerkt door een continue daling van de uitgaven, de kleine stijging voor 

het jaar 1457-1458 niet meegerekend. We zien dus dat de uitgaven in deze perioden zeer sterk 

konden verschillen, hetgeen wijst op een niet zo rationeel financieel beleid. Het hospitaal gaf 

geld uit van dag tot dag, en bekeek op het einde van het boekjaar hoeveel ze in totaal 

gespendeerd hadden. Hoge en lage waarden zijn natuurlijk ook afhankelijk van de 

prijzengeschiedenis, voornamelijk dan de graanprijs die door misoogsten sterk konden 

fluctueren. We merken echter op dat na het jaar 1453-1454, dat niet alleen het jaar is met de 

allerhoogste waarde voor de uitgaven is maar ook het jaar met de grootste stijging ten 

opzichte van het voorgaande jaar, de kosten van het hospitaal gedrukt worden. Op zeven jaar 

tijd worden de uitgaven geleidelijk verminderd met 27 961 denariën. Niet voor niets is 1461 

dan ook de laagste waarde voor heel deze periode. Hoewel externe factoren mede deze daling 

kunnen verklaren, wijst het geleidelijke en continue karakter ervan op een bewuste financiële 

politiek van het hospitaal, bedoeld om de kosten te drukken. We merken hier dus de eerste 

vormen van een meer rationeel en berekend financieel beleid op. De algemene evolutie van de 

uitgaven voor de periode 1425-1461 wordt weergegeven in volgende grafiek.  
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De tweede periode, van 1468 tot 1486 is de minst interessante omdat het ook de periode is 

waarvoor we de minste gegevens hebben, van deze achttien jaren zijn er slechts zeven 

boekjaren overgeleverd. We hebben dus geen doorlopende reeks gegevens, enkel een aantal 

waarden die vrij ver van elkaar verwijderd zijn. Conclusies uit deze waarden trekken is dan 

ook bij voorbaat zeer moeilijk. In eerste instantie kunnen we stellen dat het fluctuerend 

karakter, dat we bespraken voor de voorgaande periode, niet verdwenen blijkt te zijn. De 

enige twee opeenvolgende waarden die we kennen zijn deze voor de boekjaren 1467-1468 en 

1468-1469. Tussen deze twee jaren blijken de uitgaven 20 075 denariën Groten gestegen 

geweest te zijn, de waarde van 1467-1468 blijkt zelfs meer dan verdubbeld geweest te zijn. 

De rationalisatie die we bespraken op het einde van de voorgaande periode blijkt dus nog in 

een beginstadium te bevinden, aangezien sterke toenames van de uitgaven op korte tijd niet 

vermeden konden worden. Toch zijn er gegevens die wederom deze rationalisatie aantonen. 

Daar waar er voor de voorgaande periode nog vier boekjaren afsloten met een totaal aan 

uitgaven dat zich boven de 40 000 denariën bevond is de gekende maximumwaarde voor deze 

periode slechts 34 845 denariën Groten Vlaams. We kennen natuurlijk slechts minder dan de 

helft van de waarden, de mogelijkheid bestaat dat er voor de ongekende boekjaren veel meer 

of juist veel minder uitgaven gedaan waren. Het feit dat de uitgaven voor 1474-1475, 1477- 

1478 en 1482-1483 allemaal relatief dicht bij elkaar liggen (tussen 30 000 en 35 000 denariën) 

kan er alleszins op wijzen dat de uitgaven voor deze perioden minder fluctueerden en minder 

hoog lagen dan in de voorgaande periode. Ten opzichte van de periode 1455-1461 liggen ze 

echter wel hoger, wat bewijst dat de uitgaven de daling in deze perioden niet konden 

volhouden en terug stegen in de jaren zeventig en tachtig van de 15
de
 eeuw. De stijging blijkt 

echter niet zo groot geweest te zijn, dat ze de daling waarop ze volgde teniet deed. Hoewel het 
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tekort aan gegevens het moeilijk maakt correcte uitspraken te doen over deze periode 

suggereren de bronnen dat er wel degelijk meer rationalisatie in de uitgaven bestond, met als 

waarschijnlijk gevolg een beperken van de fluctuaties en het drukken van de uitgaven. De 

evolutie van de uitgaven geven we weer in volgende grafiek. Door te weinig gegevens is het 

niet mogelijk een volledige lijngrafiek op te stellen, we beperken ons met het geven van de 

gekende waarden zonder ze te verbinden, aangezien dit historisch niet correct zou zijn (er zou 

een evolutie gesuggereerd worden die we niet kunnen bewijzen).  
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De laatste periode, 1536-1548, is in alle opzichten veruit de meest bruikbare voor een analyse 

van de uitgaven. We hebben voor deze periode een doorlopende reeks van waarden voor 

dertien jaren. We kunnen over deze periode dan ook de meest correcte uitspraken doen.  

  Eerste belangrijk feit is dat de sterke fluctuaties die in de vijftiende eeuw nog van jaar tot 

jaar konden voorvallen in grote mate beperkt zijn. Enerzijds is er de periode 1536 tot 1541, 

die uiteenvalt in twee kleine stijgingen van de uitgaven, onmiddellijk gevolgd door een daling 

die de stijging teniet doet zodat de uitgaven terug ongeveer hun oorspronkelijke waarden 

hebben. Deze twee stijgingen gebeuren in 1538 en 1540, de stijging bedroeg telkens 

respectievelijk 3476 denariën en 4093 denariën. Beide waarden zijn klein, zeker als we het 

vergelijken met de stijgingen in de vijftiende eeuw (zoals de 20 075 denariën in 1467-1468 of 

de 30 688 denariën in 1453-1454). De sterke fluctuaties zijn dus teruggedrongen, wat erop 

wijst dan de uitgaven onder controle zijn. Anderzijds is er de periode 1541-1548, waarin de 

uitgaven nog meer gecontroleerd lijken. Fluctuaties komen hier voor, maar passen steeds in 

een duidelijke evolutie. Wanneer de uitgaven dalen, dalen ze niet meer plots en kortstondig 

(voor één jaar) maar dalen ze over meerdere jaren, waarna ze weer voor meerdere jaren 

kunnen stijgen. Zo valt deze periode uiteen in 1541-1543 waarin de uitgaven gestaag stijgen, 
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1543-1545 waarin ze weer dalen, 1545-1546 met een kleine stijging waarna er van 1546 tot 

1548 weer een daling is. De kleine stijging van 1546 buiten beschouwing gelaten kunnen we 

stellen dat uitgaven vanaf 1543 tot 1548 geleidelijk dalen. De kortstondige pieken die we in 

de grafieken van de 15
de
 eeuw tegenkwamen zijn hier verdwenen, wat wijst op een meer 

gecontroleerd en rationeel financieel beleid. Dit blijkt ook uit het gegeven dat het verschil 

tussen minimumwaarde (1535-1536, 36 545 denariën Groten) en de maximumwaarde (1542-

1543, 39 831) slechts 3286 denariën Groten bedraagt. Ter vergelijking, voor de periode 1425-

1461 was dit nog 27 961 denariën Groten, meer dan acht keer zo veel. Niet alleen verdwijnen 

die piekjaren in de uitgaven, ook blijken de waarden over de jaren heen geen zeer grote 

stijgingen noch dalingen te ondergaan. 

  Da absolute waarden liggen voor deze periode veel hoger dan voor de vijftiende eeuw. Als 

men de pieken buiten beschouwing laat, ligt de meerderheid van de waarden voor de 15
de
 

eeuw tussen de 30 000 en 40 000 denariën Groten, voor de zestiende eeuw ligt de 

meerderheid van de waarden tussen de 40 000 en 50 000 denariën Groten. Het is echter 

belangrijk op te merken dat de twee waarden die we niet meetelden in deze analyse sterk 

onder de 40 000 denariën Groten blijven. Voor het jaar 1500-1501 bedragen de uitgaven 26 

612 denariën Groten, voor 1518-1519 bedragen ze 34 870 denariën. Ook de jaren 1534-1535 

en 1535-1536 blijven onder de 40 000 denariën. Dit wijst er op dat de uitgaven doorheen de 

zestiende eeuw waarschijnlijk gestaag gestegen zijn van waarden tussen de 30 000 en 40 000 

denariën naar waarden tussen de 40 000 en 50 000 denariën. Op het einde van de periode 

blijken de uitgaven terug licht te dalen, wat kan wijzen op een evolutie naar waarden die zich 

terug tussen de 30 000 en 40 000 denariën bevinden (voor 1548 is dit al het geval, maar we 

weten niet of deze evolutie zich zal doorzetten). Hoewel de kosten in absolute waarden hoger 

liggen voor de eerste helft van de zestiende eeuw blijkt uit de analyse dat de uitgaven meer 

onder controle lijken en er een meer gerationaliseerd financieel beleid is. We zien de evolutie 

van de uitgaven voor de periode 1536-1548 in volgende grafiek.  
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Na deze analyse van de verschillende perioden bekijken we of we de resultaten die we vonden 

ook kunnen terugvinden wanneer we de gehele periode onderzoeken. We doen het aan de 

hand van volgende grafiek die alle gekende uitgaven voor de periode 1425-1548 weergeeft
104
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allereerst maakt deze grafiek duidelijk waarom we de periode 1425-1548 opsplitsten in drie 

perioden die we afzonderlijk analyseerden. Tussen heel de periode 1488-1535 zijn er zo 

weinig waarden gekend dat het niet nuttig zou zijn eerst de gehele periode te onderzoeken. 

Wanneer we de perioden apart onderzochten werden de evoluties duidelijker. De resultaten 

die het onderzoek van de verschillende perioden opleverde worden bevestigd door deze 

grafiek. De vijftiende eeuw, en zeker tot 1461, wordt gekenmerkt door zeer sterke fluctuaties 

van de uitgaven, die op zeer korte tijd konden voorvallen en elkaar snel konden opvolgen. We 
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 We merken op dat in deze periode wel de waarden voor de boekjaren 1500-1501 en 1518-1519 zijn 

opgenomen, daar waar ze in de voorgaande grafieken ontbraken. 
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noemen dit dan ook ‘uitgavenpieken
105
’. De uitgavenpieken bewijzen dat de personen die het 

hospitaal financieel beheerden
106
 geen pogingen deden om de uitgaven te sturen. Ze gaven 

doorheen het jaar de sommen uit die nodig geacht werden en op het einde bekeek men 

hoeveel men uitgegeven had. Men bekeek niet om de zoveel weken hoe de uitgaven 

evolueerden en of men moest ingrijpen. Deze laatste werkwijze was kenmerkend voor vele 

laatmiddeleeuwse ondernemingen en personen die behoorlijke financiën beheerden. Wanneer 

de uitgavenpieken verdwijnen wijst dit op rationalisatie, op meer financieel inzicht
107
.  

  Naast het voorkomen van uitgavenpieken valt ook op dat het verschil tussen de minimum- 

en maximumwaarden zeer groot is. De zestiende eeuw wordt gekenmerkt door het verdwijnen 

van de sterftepieken en de beperking van het verschil tussen minimum- en maximum 

waarden. Daarnaast blijken de absolute waarden voor de zestiende eeuw hoger te liggen dan 

voor de vijftiende eeuw. We kunnen dit ook berekenen aan de hand van gemiddelden voor de 

uitgaven. Voor de periode 1433-1451 bedraagt het gemiddeld uitgegeven 36 228 denariën 

Groten, voor de periode 1535-1548 is dit 41 802 denariën Groten. Gemiddeld wordt er dus in 

de zestiende eeuw meer uitgegeven, maar de bedragen verschillen echter veel minder van jaar 

tot jaar. Alle gegevens wijzen dus op een rationalisatie van de financiën doorheen de periode 

1425-1548. Deze rationalisatie gebeurde traag en stapsgewijs, zie bijvoorbeeld de 

uitgavenpiek van 1468 naar 1469. Tegen 1535 bleken de uitgaven echter relatief goed onder 

controle. Een belangrijk gegeven is dat wanneer de uitgaven onder controle waren, men 

relatief goed kon voorspellen hoeveel men het jaar daarop zou uitgeven. Deze voorspellingen 

waren in de eerste helft van de vijftiende eeuw niet mogelijk, de uitgaven konden zowel sterk 

stijgen als sterk dalen. Het gegeven dat men de totale uitgaven zal kunnen voorspellen is een 

belangrijk element in een gezond financieel beleid.   

  In het volgende deel onderzoeken we de evolutie van de inkomsten en bekijken of de 

rationalisatie die we opmerkten bij de uitgaven ook de inkomsten kenmerkt. 

 

 

 

                                                 
105
 We ontleenden deze term aan de demografie, waar men de plotse stijging van het brute sterftecijfer benoemt 

met de term ‘sterftepieken’. 
106
 En dit was in de eerste plaats de meesteres, zij stelde de rekening op. 

107
 De rationalisatie en het financieel (en bij uitbreiding economisch) inzicht ontstaat in grote delen van de 

samenleving op het einde van de late middeleeuwen. Eerst ontstaat ze bij enkele handelaars en bankiers, daarna 

dringt het door tot alle lagen van de samenleving die belangrijke economische of financiële posities bekleden. De 

rationalisatie maakte het ontstaan van het (handels)kapitalisme mogelijk (wat niet betekent dat het kapitalisme er 

automatisch op volgt). Wanneer en waar ze zich voltrok is nog steeds een onderwerp van discussie onder 

historici. 
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II.2.2.: De inkomsten 

 

Naar analogie met de uitgaven deelden we ook de inkomsten op in dezelfde drie perioden, 

1425-1461, 1468-1486 en 1535-1548. Wederom bespreken we daarna de gehele periode 

1415-1548. 

 

Wanneer we de inkomsten van 1425 tot 1461 bekijken kunnen we dezelfde conclusies trekken 

als bij de uitgaven. Ook hier fluctueren de waarden zeer sterk en op zeer korte tijd. De 

maximumwaarde voor de inkomsten vinden we in het boekjaar 1442-1443 en bedraagt 37 076 

denariën Groten. De minimumwaarde is 13 376 denariën Groten en wordt bereikt in 1452-

1453. Het verschil is wederom groot, namelijk 23 700 denariën Groten. Ook komen er hier 

pieken voor (‘inkomstenpieken’) de grootste tussen de jaren 1453 en 1455, waarin de 

inkomsten eerst 21 748 denariën stijgt om het jaar erop weer 19 706 denariën te dalen. Andere 

pieken komen voor in 1430-1430 (daling van 11 341 denariën Groten), 1434-1436 (daling van 

8309 denariën gevolgd door stijging van 4958 denariën Groten) en 1442-1444 (stijging van 

6708 denariën gevolgd door daling van 6303 denariën Groten). Vanaf 1456 tot 1461 blijken 

de inkomsten te dalen, van 27 897 denariën Groten naar 18 665 denariën Groten. Voor de 

andere jaren blijkt er weinig rechtlijnige evolutie in de inkomsten te zitten, het ene jaar stijgen 

ze snel om het jaar daarop weer even snel te dalen. De grote meerderheid van de waarden 

(achttien in totaal) liggen tussen de 25 000 en 30 000 denariën, daar waar er tien tussen de  

30 000 en 35 000 denariën liggen. De gemiddelde waarde voor de inkomsten in deze periode 

bedraagt 27 141 denariën Groten. De mediaanwaarde is 27 977 denariën Groten (boekjaar 

1436-1437). Het feit dat de gemiddelde waarde zo dicht bij de mediaanwaarde ligt toont aan 

dat de pieken en dalen in de inkomsten die te zien zijn in de grafiek elkaar in grote mate 

opheffen. Het hospitaal kon dus het ene jaar veel meer winst maken dan het andere, op lange 

termijn was de evolutie relatief constant aangezien de zeer hoge waarden nooit volgehouden 

worden maar op korte tijd gevolgd werden door een veel lagere waarde. Dit betekent dat de 

pieken niet het gevolg zijn van een doelbewust financieel beleid om de inkomsten te 

verhogen, maar in grote mate het gevolg waren van toevalligheden. Er is dus geen 

rationalisatie in de inkomsten, geen financiële politiek. Het hospitaal int zoveel mogelijk, 

zonder doelbewust maatregelen te nemen om de inkomsten op te krikken. Daarom slaagt het 

hospitaal er ook niet de inkomsten jaar na jaar te doen stijgen, maar blijven ze eerder constant. 

Alle elementen wijzen er dus op dat, ook op het gebied van inkomsten, er voor de periode 
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1425-1461 geen rationeel beleid gevoerd werd. We zien de evolutie van de inkomsten in 

volgende grafiek. 

Inkomsten (1425-1461)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

14
25

14
28

14
31

14
34

14
37

14
40

14
43

14
46

14
49

14
52

14
55

14
58

14
61

Jaar

D
e
n
a
ri
ë
n
 G
ro
te
n
 V
la
a
m
s

Inkomsten

 

Zoals we al opmerkten in vorig hoofdstuk zijn er voor de periode 1468-1486 te weinig 

gegevens bekend om een echte evolutie waar te nemen. Wat duidelijk wordt is dat fluctuaties 

nog steeds voorvallen, van 1468 naar 1469 stijgen de inkomsten met 13 787 denariën Groten. 

De overige gegevens die we hebben liggen wel allemaal binnen een straal van 10 000 

denariën Groten. Ze geven een geleidelijke stijging weer van 31 832 denariën (1470-1471) 

naar 40 728 (1485-1486). Omdat de gegevens niet doorlopend gekend zijn weten we 

natuurlijk niet of er tussen de jaren 1470 en 1486 geen inkomstenpieken of inkomstendalen 

geweest zijn. Het gegeven dat geen enkele van de gekende waarden een piek of dal blijkt te 

zijn suggereert echter dat ze op zijn minst minder voorkwamen dan in de voorgaande periode. 

Als het zo is dat de pieken en dalen geleidelijk verdwijnen (wat we niet kunnen bewijzen) dan 

blijken de inkomsten zich te stabiliseren tussen de 33 000 en 40 000 denariën
108
. In de 

voorgaande periode lagen de meeste waarden nog tussen de 25 000 en 30 000 denariën, wat 

dus impliceert dat de inkomsten in deze periode relatief sterk gestegen zijn. We zagen dat de 

inkomsten in de periode 1456-1461 daalden tot onder de 20 000 denariën. Deze evolutie blijkt 

dus slechts tijdelijk geweest te zijn, vanaf 1471 bevinden de inkomsten zich al terug boven de 

30 000 denariën. De inkomsten blijken dus in de periode 1468-1486 gestegen te zijn, en de 

kans is reëel dat de inkomstenpieken geleidelijk aan verdwenen of minder groot werden. Deze 

                                                 
108
 Door het kleine aantal gegevens, en door het feit dat de mogelijkheid bestaat dat er een aantal piekmomenten 

geweest zijn in deze perioden waarvoor we geen waarden hebben is het niet nuttig de gemiddelde waarde te 

berekenen. Echter, we zagen in de analyse van de inkomsten voor de periode 1425-1461 dat de piek- en dal 

momenten elkaar in grote mate teniet deden, daarom kunnen we stellen dat de waarden die wij kennen voor 

1468-1486 waarschijnlijk in de buurt van de gemiddelde waarden komen (omdat ze allemaal relatief dicht bij 

elkaar liggen), al kunnen er tussen deze waarden piek- en dalmomenten zitten. De mogelijkheid dat al de 

waarden die zijn overgeleverd piek (of dal) waarden zijn is zeer onwaarschijnlijk. 
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elementen wijzen op een geleidelijke rationalisatie van het financiële beleid. De evolutie 

wordt weergegeven in volgende grafiek
109
. 
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Wederom biedt de periode 1536-1548 de meest complete en doorlopende informatie over de 

inkomsten. Aanvankelijk dalen de inkomsten, van het jaar 1536 naar 1537, met 20 200 

denariën Groten, wat een zeer grote waarde is (slechts 3500 denariën minder dan de grootste 

piek in de periode 1425-1461). Daarna blijven de inkomsten echter opvallend stabiel, tussen 

1537 en 1548 is er geen enkele noemenswaardige stijging noch daling van de inkomsten. Dit 

wordt wederom duidelijk wanneer we gemiddelde en mediaan vergelijken. Het gemiddelde 

voor de periode 1537-1548 is 43 960 denariën Groten, de mediaanwaarde is 43 798 denariën 

Groten (het gemiddelde van de boekjaren 1538-1539 en1546-1547). De mediaan en het 

gemiddelde verschillen slechts 162 denariën, een opvallend klein cijfer. Daarnaast bedraagt 

het verschil tussen de minimumwaarde (1543, 42 257 denariën Groten) en de 

maximumwaarde (1548: 46 189) slechts 3932 denariën Groten, wat erop wijst dat er geen 

pieken meer voorkomen. Deze twee elementen samen, het dicht bij elkaar liggen van mediaan 

en gemiddelde en het verdwijnen van de pieken, tonen aan dat de inkomsten zeer stabiel zijn. 

Als er al fluctuaties zijn, zijn ze zeer klein. Dit wijst duidelijk op een rationeler financieel 

beleid, met als bedoeling de inkomsten zo stabiel mogelijk te houden. Net als bij de uitgaven 

betekent dit dat men de inkomsten zal kunnen voorspellen, waardoor een echte financiële 

politiek mogelijk wordt. Men kan gaan voorspellen hoeveel men zal ontvangen, waarna men 

de uitgaven ernaar kan gaan richten. 

  Naast de stabiliteit vallen ook de hoge bedragen op. Daar waar het gemiddelde voor de 

periode 1425-1461 nog 27 141 denariën Groten, bedraagt het tussen 1536 en 1548 43 960 

                                                 
109
 Wederom is er door een tekort aan waarden geen volledige lijngrafiek mogelijk. We geven dus de 

afzonderlijke waarden zonder ze te verbinden, aangezien dit historisch fout zou zijn. 
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denariën Groten, een stijging van 16 819 denariën Groten. Niet alleen slaagde het hospitaal er 

dus in de inkomsten te stabiliseren, ook konden ze de inkomsten sterk doen stijgen. Wanneer 

we kijken naar de inkomsten voor de boekjaren 1500-1501 en 1518-1519 blijken deze 

respectievelijk 41 170 denariën Groten en 48 074 denariën Groten te bedragen. Dit toont aan 

dat de stijging van de inkomsten, die al ingezet was in de periode 1468-1486 zich heeft 

doorgezet, zodat ze tegen het begin van de zestiende eeuw boven de 41 000 denariën bedroeg. 

Er zijn dan twee mogelijke scenario’s. Ofwel bleven de inkomsten gemiddeld rond de 40 000 

denariën met occasioneel een piek- of dalmoment. Dit zou de hoge som voor het boekjaar 

1535-1536 verklaren (63 311 denariën, 20 200 denariën meer dan het erop volgende jaar). De 

tweede mogelijkheid is dat de inkomsten zijn blijven stijgen tot ze een top bereikten, waarna 

ze terug daalden tot ongeveer 40 000 denariën Groten. Het boekjaar 1535-1536 zou dan het 

laatste jaar van een dalende evolutie zijn. Het feit dat de inkomsten in 1519 6904 denariën 

hoger liggen dan in 1501 bewijst deze tweede theorie niet, aangezien we geen gegevens voor 

de tussenliggende jaren hebben. De sterke daling voor het boekjaar 1536-1437 en het feit dat 

de inkomsten de jaren daarop zeer stabiel zijn lijkt ons inziens er eerder op te duiden dat het 

jaar 1536 een piekjaar was
110
, waarin er door toevalligheden veel meer inkomsten waren. We 

geven dus de voorkeur aan de eerste these, hoewel ze door gebrek aan bronnen moeilijk te 

bewijzen is. Wanneer we deze these volgen blijken de inkomsten al vanaf 1483 rond de 40 

000 denariën Groten te schommelen (zie de grafiek hierboven), wat er op wijst dat ze al vanaf 

dan tot 1548 relatief stabiel waren. De rationalisatie van de inkomsten gebeurde dus 

waarschijnlijk al in het laatste kwart van de vijftiende eeuw, en was in de zestiende eeuw al 

grotendeels geklaard. Pieken en dalen konden nog steeds voorkomen, maar in de meeste jaren 

waren de inkomsten relatief gelijklopend, tussen de 40 000 en 50 000 denariën. De gegevens 

die we hebben voor de periode 1536-1548 zijn dus deels terug te projecteren naar de 

voorgaande decennia, enkele pieken niet uitgesloten. De evolutie van de inkomsten tussen 

1536 en 1548 vindt u in volgende grafiek. 

                                                 
110
 Anders zou er na een periode van zeer sterke daling van de inkomsten zeer plots een periode van zo goed als 

totale stabiliteit in de inkomsten geweest zijn. Rekening houdend met het feit dat de rationalisatie een geleidelijk 

proces is, moeten we er van uitgaan dat het hospitaal ook in de periode 1500-1535 al een (deels) 

gerationaliseerde financiële politiek had.. Bij een gerationaliseerde financiële politiek zijn dalingen (zowel bij 

inkomsten als uitgaven) over het algemeen stapsgewijs en traag, net als stijgingen. De overgang van dalende 

naar stabiele inkomsten zou dan naar alle waarschijnlijkheid niet zo plots en sterk geweest zijn. 
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Naar analogie met de uitgaven bekijken we nu ook alle inkomsten voor heel de periode 1425-

1548. We vinden de evolutie in volgende grafiek. 
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De evolutie die we hierboven bespraken komt tot uiting in deze grafiek Enerzijds zien we dat 

stabilisatie van de inkomsten, die zich inzet op het einde van de vijftiende eeuw en in de 

periode 1536-1548 duidelijk geslaagd is, de inkomstenpieken of inkomstendalen zijn 

verdwenen. Anderzijds zien we hoe, los van de pieken en dalen, de inkomsten geleidelijk aan 

stijgen vanaf het midden van de vijftiende eeuw. De waarden stijgen van tussen de 20 000 en 

30 000 denariën Groten naar tussen de 40 000 en 50 000 denariën Groten, een stijging van 

ongeveer 50 percent, wat zeer veel is. Zoals in deze grafiek duidelijk wordt is het boekjaar 

1135-1536 duidelijk een uitzondering met zijn zeer hoge waarde en de sterke daling die er op 

volgt. Net zoals voor de uitgaven moeten we dus concluderen dat er doorheen de periode 

1400-1550 een rationalisatie van de financiën plaatsvond in het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal. Het juiste verloop van deze rationalisatie is moeilijk te beschrijven, aangezien ze 

plaatsvond in de periode 1461-1535, een periode waarvan we geen doorlopende gegevens 
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bezitten. Wel weten we dat de financiën in de eerste helft van de vijftiende eeuw niet 

gerationaliseerd waren, de inkomsten waren onstabiel en inkomstenpieken kwamen 

veelvuldig voor. Vanaf 1536 zijn de financiën gestabiliseerd, er volgt een periode van twaalf 

jaar waarin de financiën zo goed als stabiel blijven. Het hebben van stabiele inkomsten en 

uitgaven is een basisvoorwaarde om een goed financieel beleid uit te voeren. Wat in deze 

financiële grafieken naar boven komt is in wezen een mentaliteitswijziging; men evolueert 

van een financiële mentaliteit, waarin men eerst alles koopt en int en daarna pas bekijkt 

hoeveel men ontvangen en uitgegeven heeft, naar een mentaliteit waarin men de inkomsten en 

uitgaven elk jaar zo stabiel mogelijk probeert te houden om daaruit dan een gezond financieel 

beleid te destilleren. In plaats van dat men achteraf de financiën bekijkt probeert men op 

voorhand de inkomsten en uitgaven binnen de perken te houden. Dit wijst er op dat er een 

inzicht ontstaat in de financiële toestand, en de wil om deze te veranderen en te verbeteren. 

  Nu we van zowel inkomsten als uitgaven weten dat er een rationalisatie ontstond zullen we 

beide gegevens tegen elkaar afzetten en onderzoeken. 

 

II.2.3: Inkomsten en uitgaven ten opzichte van elkaar  

 

Zoals hierboven duidelijk werd, hebben we maar voor twee grote periodes relatief 

doorlopende cijfergegevens in verband met inkomsten en uitgaven, namelijk 1425-1461 en 

1536-1548. Door het tekort aan bronnen heeft het geen nut om de inkomsten en uitgaven voor 

de periode 1468-1486 tegenover elkaar af te zetten, aangezien lijngrafieken niet mogelijk zijn. 

  In eerste instantie analyseren we de periode 1425-1461. Wanneer we al de inkomsten voor 

deze periode afzetten tegenover alle uitgaven bekomen we volgende grafiek. 
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Het gaat ons hier niet om het verschil tussen de inkomsten en uitgaven, dat bespreken we 

wanneer we de saldo’s onderzoeken. Waar het om gaat is de evolutie. Het wordt duidelijk dat 

voor deze periode de inkomsten en uitgaven gelijk evolueren, ze stijgen of dalen met elkaar 

mee. We zien natuurlijk ook uitzonderingen, zo dalen de uitgaven in het boekjaar 1442-1443 

lichtjes terwijl de inkomsten sterk stegen. Over het algemeen is de evolutie tussen de 

inkomsten en de uitgaven opvallend coherent. Het mooiste voorbeeld zien we tussen 1453 en 

1455, zowel de uitgaven als de inkomsten stijgen eerst sterk waarna ze even sterk dalen. Deze 

correlatie tussen de inkomsten en de uitgaven toont nog eens aan dat er in deze periode geen 

rationeel financieel beleid gevoerd werd. Wanneer de inkomsten stegen, stegen de kosten mee 

en omgekeerd. Dit betekent dat de inkomsten enkel stegen als de economie steeg, als de 

prijzen stegen, waardoor de uitgaven ook dadelijk mee de hoogte in gingen. Een rationeel 

financieel beleid zal trachten de inkomsten te laten stijgen en ervoor te zorgen dat de kosten 

op zijn minst niet in verhouding even veel mee stijgen. Anders is de stijging van de inkomsten 

in wezen een nuloperatie. Zoals al eerder gezegd was er in deze periode geen financieel 

inzicht, men kocht wat men nodig had en inde wat men kon waarna men op het einde de 

balans opstelde. Dit verklaart de correlatie tussen de inkomsten en de uitgaven van het 

hospitaal in de periode 1425-1461. 

  Wanneer we nu dezelfde oefening voor de periode 1536-1548 doen zijn de resultaten 

duidelijk verschillend. 
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De correlatie die we voor de periode 1425-1461 duidelijk konden ontwaren is hier verdwenen. 

Zowel inkomsten en uitgaven zijn relatief stabiel, maar als ze evolueren, doen ze dat los van 

elkaar. Er is geen enkel duidelijk verband tussen beide lijnen. We merken duidelijk op dat de 

inkomsten het meest gestabiliseerd zijn, zij veranderen zeer weinig (het eerste jaar buiten 

beschouwing gelaten). De uitgaven fluctueren meer. Het hospitaal is er dus in geslaagd, via 
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een financiële politiek, de inkomsten onder controle te houden. Ook de uitgaven zijn deels 

onder controle maar de situatie is nog niet perfect, aangezien uitgaven soms nog stijgen. In 

een volgende fase zal het hospitaal er moeten in slagen de inkomsten gestaag te doen stijgen 

en de uitgaven geleidelijk te doen afnemen, zodat er een gezonde winst kan gemaakt worden. 

Dit is echter een proces van vele jaren. Wat we hier waarnemen is een eerste stap in een 

rationeel financieel beleid, een eerste stap in inzicht in financiën.. De inkomsten en uitgaven 

zijn niet meer in eerst instantie afhankelijk van de prijzen, waardoor ze niet meer samen 

evolueren. Het rationaliseringsproces heeft er dus niet alleen voor gezorgd dat de inkomsten 

en uitgaven stabieler werden, maar ook dat hun evolutie van elkaar losgekoppeld werd. Dit is 

een belangrijk gegeven, immers wanneer inkomsten en uitgaven gezamenlijk evolueren 

verandert er niets aan het uiteindelijke saldo, en dat is juist hetgeen echt van belang is. Op 

zich zou het voor het hospitaal interessanter zijn indien ze de uitgaven zo stabiel mogelijk 

konden krijgen. Het is echter makkelijker de inkomsten te stabiliseren (en los te maken van de 

prijzengeschiedenis) dan de uitgaven, die altijd in grote mate afhankelijk zijn van de prijzen 

(waarop het hospitaal zelf minder vat heeft). 

 

  Waarschijnlijk in het laatste kwart van de 15
de
 eeuw vond er een rationalisatie van de 

inkomsten en uitgaven van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal plaats. Deze rationalisatie 

zorgde er in de eerste plaats voor dat zowel inkomsten als uitgaven stabieler werden, de 

pieken verdwenen, en in de tweede plaats dat de evolutie van inkomsten en uitgaven van 

elkaar losgekoppeld werd. Door deze twee gegevens was het hospitaal in 1550 in staat om een 

bewust financieel beleid uit te voeren (wat niet betekent dat ze het ook deden). Deze 

rationalisatie was een geleidelijk en traag proces, door het gebrek aan gegevens kunnen we er 

de evolutie niet van weergeven. We kunnen wel aantonen dat ze plaatsvond. 

 

II.2.4.: Het saldo 

 

We zullen nu bekijken in welke mate de inkomsten volstonden om de uitgaven te dekken, met 

andere woorden, maakte het hospitaal winst of verlies. Het gaat ons hier niet om de precieze 

redenen van winst of verlies, die analyseren we later nadat we dieper op de inkomsten en 

uitgaven zijn ingegaan, waar het om gaat is de evolutie van het saldo en de meer algemene 

oorzaak (verandering van inkomsten, uitgaven of beide). Naar analogie met onze analyse van 

de inkomsten en uitgaven bespreken we ook het saldo eerst voor de drie perioden (1425-
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1461,1468-1486,1535-1548) om daarna een beeld te kunnen schetsen voor de gehele periode 

1400-1550. 

 

  Wanneer we de saldi voor de periode 1425-1461 bekijken valt dadelijk het overwegend 

negatieve karakter op; van de eenendertig jaren waarvoor we gegevens hebben
111
 sluiten er 

slechts vijf af met winst (het gaat om de boekjaren 1424-1425, 1427-1428, 1442-1443, 1458-

1459 en 1460-1461). Dit betekent dat ongeveer 6% van alle boekjaren een positief saldo 

opleveren. Het absolute dieptepunt is het boekjaar 1452-1453 met een verlies van 17 312 

denariën Groten. Tien jaar daarvoor, in 1442-1443 werd de meeste winst gemaakt, namelijk 

1656 denariën Groten. Niet alleen wordt er in de meerderheid van de jaren verlies gemaakt, de 

jaren dat er winst wordt gemaakt is deze uiterst miniem in vergelijking met de jaren van 

verlies. Het gemiddelde van de gemaakte winst is 678 denariën Groten, het gemiddelde van al 

de verliesjaren bedraagt 7554 denariën Groten; meer dan elf keer zoveel. Op het eerste gezicht 

lijkt deze periode dus financieel een zeer negatieve periode in het bestaan van het hospitaal 

voor te stellen. 

  Maar we mogen ons niet blind staren op de vele verliesjaren. Wanneer we de 

mediaanwaarde voor de verliesjaren berekenen blijkt deze 7810 denariën Groten te bedragen 

(boekjaar 1439-1440), deze ligt dus vrij dicht bij de gemiddelde waarde. Dit kan er op wijzen 

dat ofwel het verlies steeds dezelfde waarde heeft, of dat pieken en dalen in het verlies elkaar 

opheffen. Op de grafiek (zie verder) zien we duidelijk dat het hier gaat om het tweede geval. 

In het verlies komen vele pieken en dalen voor. De hoogste verlieswaarde was zoals reeds 

gezegd 17312 denariën, de kleinste amper 92 denariën. Dit betekent dus dat het verlies niet 

stabiel is, maar zeer sterk kan dalen op stijgen. We kunnen dan ook van ‘verliespieken’ 

spreken. Wanneer we nu deze evolutie van het verlies bestuderen in grafiek moeten we steeds 

in ons achterhoofd houden dat het verlies accumulatief werkt; het verlies van het ene jaar 

wordt overgeboekt naar het volgende jaar. Als twee opeenvolgende jaren exact dezelfde 

verlieswaarde hebben, heeft het tweede jaar dus de verlieswaarde van het vorige jaar meer 

verdiend. Hoewel bij twee jaren het verlies identiek blijft, heeft het tweede jaar het netto beter 

gedaan. Dus wanneer het verlies vermindert betekent dit dat het ene jaar niet alleen het verlies 

van het vorige jaar heeft weggewerkt, maar dan ook nog meer inkomsten dan uitgaven heeft 

om het verlies te doen minderen ten opzichte van vorig jaar. Daarom is het voor veel 

                                                 
111
 We merken op dat we voor de saldi gegevens hebben over een aantal boekjaren waarvan er geen rekeningen 

werden overgeleverd. Dit komt omdat normaal in de rekening het verlies of de winst van het vorige jaar werd 

opgenomen (verlies bij uitgaven en winst bij inkomsten). Voor deze periode gaat het om het jaar 1426-1427. 
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ondernemingen of personen, zowel nu als vroeger, zo moeilijk uit de rode cijfers te geraken 

eens men er in zit. Omgekeerd is het zo dat wanneer het verlies blijft stijgen dit niet betekent 

dat het hospitaal het netto veel slechter deed dan het jaar ervoor, de snelle en plotse dalingen 

van verlies (als het hospitaal het jaar ervoor al verlies leed) kunnen we dan ook hierdoor 

verklaren. Wanneer we nu de grafiek voor de periode 1425-1461 bekijken zien we dat deze 

zeer grillig is, verlies (en winst) kunnen van het ene jaar op het andere jaar zeer sterk dalen of 

stijgen. We zien bijvoorbeeld hoe tussen 1441 en 1443 een verlies van 9778 denariën Groten 

wordt omgezet in een winst van 1656 denariën Groten. Op amper twee jaar tijd overbrugt het 

hospitaal 11 434 denariën Groten, een immense sprong als we rekening houden met het 

besproken accumulatief karakter van het verlies (en de winst). Van de 1656 denariën winst in 

1443 valt men echter verbazend snel terug naar een verlies van 11 275 denariën in 1446, op 

drie jaar tijd zakt het saldo dus 12 931 denariën
112
. Dit betekent dat men in het jaar 1442-1443 

moest vertrekken met een schuld uit het vorige jaar van 5922 denariën (extra uitgaven) en 

toch kon afsluiten met 1656 denariën winst, maar dat men het volgende jaar 1443-1444 mocht 

vertrekken met 1656 denariën extra inkomsten en toch afsloot met 6289 denariën verlies. In 

twee jaar tijd zien we dus een immens verschil in rendement. Deze opeenvolging van een piek 

en een dal tussen 1441 en 1446 is niet alleenstaand, we komen ze ook tegen in 1433-1436 

(daling van het verlies met 5069, denariën waarna terug stijging met 4937 denariën), 1436-

1441 (daling van het verlies met 7117 denariën, waarna stijging met 7498 denariën) en 1446-

1451 (daling van het verlies met 4904 denariën, stijging met 6005 denariën). Zo kunnen we 

heel de periode 1433-1451 zien als een opeenvolging van pieken en dalen in het verlies. De 

laatste tien jaar van deze periode beginnen ook grillig. Zoals gezegd was 1453 het absolute 

dieptepunt in het verlies met 17 312 denariën, er is eerst een lichte daling in het verlies in 

1454, waarna terug een lichte terugval ik 1455, daarna is er echter een spectaculaire sprong 

van een verlies van 14 828 denariën naar een verlies van amper 92 denariën in 1456. Hoewel 

het hospitaal nog verlies maakt in 1458 (2676 denariën) blijft het saldo in deze laatste jaren 

positief, het lijkt onder controle. De laatste twee jaren sluiten dan ook met een lichte winst af. 

  Ten eerste blijkt uit het grillige karakter van het saldo wat we al zagen bij de analyse van de 

inkomsten en de uitgaven; het hospitaal heeft zijn financiële middelen niet onder controle. Er 

is dus geen rationele financiële politiek die als doel heeft het verlies weg te werken. Na enkele 

jaren waarop het hospitaal het beter doet komt er steeds een terugval en enkele jaren van 

toenemend verlies. Deze analyse leert ons echter nog een tweede gegeven. Los van waaruit de 

                                                 
112
 Dit valt niet te verklaren door het accumulatief karakter van het verlies aangezien we vertrokken met winst 

die bij de inkomsten bijgeteld werd. 
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inkomsten en uitgaven nu bestaan, blijkt dat het hospitaal in principe over genoeg middelen 

moet beschikken om geen verlies te kunnen leiden
113
. Als we de spectaculaire sprongen in 

1443 en 1456 bekijken kunnen we niet anders dan concluderen dat het hospitaal over genoeg 

middelen beschikte om geen verlies te lijden. We zagen hoe moeilijk het was om na een 

verliesjaar het jaar daarop minder verlies te maken. Het is niet omdat de uiteindelijke cijfers 

nog steeds verlieslatend zijn dat een boekjaar netto (dus zonder rekening te houden met het 

verlies van het voorafgaand jaar) geen winst kan gemaakt hebben. Deze plotse pieken kunnen 

we niet verklaren door een zeer plotse opleving in de economie, daarvoor zijn ze te kort in 

tijdsspanne en te groot in waarden (zeker als we rekening houden met het accumulatief 

karakter van het saldo). Waarschijnlijk waren deze pieken eerder geluk, zoals al veel malen 

gezegd bezat het hospitaal in deze periode geen rationeel financieel beheer. We merken ook 

op dat de spectaculairste stijgingen en dalingen meestal volgden op de grootste pieken (en 

dalen). Waarschijnlijk deed het hospitaal na een zwaar verliesjaar een inspanning om de 

financiën te zuiveren, maar eens ze er beter voorstonden vervielen ze weer in zwaar verlies. 

Dit maakt nog maar eens duidelijk hoe er achter het financiële beleid geen welbewust plan 

zat.  Tegen het eind van deze periode lijken de pieken te verdwijnen, het saldo stabiliseert 

zich en er wordt een aantal jaren winst gemaakt. Geleidelijk aan gaat het hospitaal dus beter 

zijn middelen beheren om uit de rode cijfers te geraken. We merken de aanzet van een beter 

en rationeler financieel beleid in de laatste jaren van de periode 1425-1461. We concluderen 

dat het hospitaal gedurende de periode 1430-1455 op één jaar na continue verliescijfers had, 

en dat dit in de eerste plaats het gevolg was van een niet gerationaliseerd financieel beleid
114
. 

In volgende grafiek geven we de evolutie weer van het saldo in de besproken periode. 

                                                 
113
 Voor de eerste jaren (1425-1428) en de laatste jaren (1456-1461) van deze periode is dit duidelijk aangezien 

er geregeld winst werd gemaakt. De vraag is of het hospitaal, op basis van hun middelen, in staat was om geen 

verlies te lijden in de periode 1430-1455, en dus of het verlies enkel te wijten is aan het niet-rationele en niet op 

lange termijn denkende financiële beleid of niet. 
114
 We willen hier niet mee suggereren dat het financiële beleid ‘slecht’ was, aangezien dit een vorm van 

doelbewustheid en schuld legt bij de personen die de financiën beheerden, het gaat in de eerste plaats om een 

onkunde en een onwetendheid op het vlak van financiën, die bij de meerderheid van de contemporaine bevolking 

heerste. 
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Wanneer we de gegevens voor de periode 1468-1486 bekijken zien we dat de evolutie die we 

al opmerkten in de laatste jaren van de voorgaande periode zich heeft doorgezet. De eerste 

jaren worden gekenmerkt door een verlies, in 1468 gaat het om 340 denariën maar in 1469 

neemt dit verlies toe tot 6627 denariën. Hoewel dit een behoorlijke verliessom is, is het nog 

altijd minder dan het gemiddelde van alle verliesposten voor de periode 1425-1461, en veel 

minder dan de toenmalige maximumverliespost van 17 312 denariën Grote. Rekening 

houdend met het feit dat het verlies van 1468 een uitgave in 1469 is, komt het nettoverlies 

voor het boekjaar 1468-1469 neer op 6287 denariën Groten.  De grote verschillen die van jaar 

tot jaar ontstonden in voorgaande periode zijn dus duidelijk nog niet weggewerkt. Alle andere 

jaren zijn positief, maar door de weinige gegevens die we voor deze periode bezitten betekent 

dit niet dat heel deze tijdsspanne gekenmerkt werd door een positief saldo, noch dat de saldi 

gestabiliseerd zijn. We zien immers de sterke terugval van de winst van 1474 (8399 denariën) 

naar 1475 (1947 denariën), een terugval van 6452 denariën. Dit is geen uitzondering, van 

1477 naar 1478 daalt de winst 3114 denariën en van 1485 naar 1486 stijgt de winst 8016 

denariën. Hoewel we dus maar weinig opeenvolgende gegevens hebben, zien we duidelijk dat 

de saldi niet gestabiliseerd zijn, op korte termijn kunnen ze grote sprongen maken. De 

mogelijkheid bestaat dan ook dat er enkele jaren verlies is geleden maar dat we voor deze 

jaren geen gegevens hebben, als de daling van 1475 zich bijvoorbeeld gelijkaardig voortzette 

zou er automatisch verlies opgetreden zijn
115
 in 1476. Anderzijds lijkt de relatief hoge waarde 

voor 1477 te suggereren dat er in 1466 eerder een stabilisatie of lichte stijging van het saldo 

                                                 
115
 In de grafiek van de periode 1425-1461 zien we dat het verlies meestal twee of drie jaren na elkaar groeide 

om dan weer twee of drie jaren na elkaar te verminderen. We weten echter niet of we dit ook het geval is voor 

deze periode; is dit zo dan is de kans groot dat het saldo enkele malen onder nul gegaan is. In dat geval is het 

puur toeval dat er geen enkele rekening overgeleverd is van een negatief boekjaar. Deze kans is klein maar zeker 

niet uit te sluiten. 
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plaatsvond. Net als verlies is winst ook accumulatief, een daling van de winst betekent dus dat 

het hospitaal het dat boekjaar netto veel slechter deed dan het vorige jaar. Wanneer twee 

opeenvolgende jaren de winst gelijk blijft, heeft het hospitaal dus eigenlijk niets verdiend dat 

jaar. Een in verhouding gelijke stijging van de winst betekent dat het hospitaal het niet 

slechter deed dan de vorige jaren maar even goed. Wanneer we dit in het achterhoofd houden 

moeten we concluderen dat de financiën van het hospitaal nog steeds niet onder controle zijn, 

de winsten vallen soms opvallend veel terug en stijgen soms zeer veel. Wel is men er in 

geslaagd het hospitaal uit de rode cijfers te halen, er wordt geen verlies meer geleden. Men 

heeft dus de beschikbare middelen zo kunnen afstellen op de behoeften, dat het hospitaal de 

meeste jaren een overschot had. Dit is een belangrijke stap in de rationalisatie van de 

financiën, wanneer men geen verlies meer lijdt kan men pas geleidelijk aan de saldi onder 

controle proberen te krijgen. In eerste instantie gaat het hospitaal de financiële crisis van de 

jaren 1430-1455 verlaten, daarna zal het doel zijn de financiën zo rationeel mogelijk te 

ordenen zodat ze onder controle zijn. We merken op dat er in het jaar 1486 een sterke stijging 

van de winst voorviel, dit betekent echter niet dat dit een evolutie is. We hebben geen 

bewijzen die stellen dat vanaf 1486 de winst van het hospitaal steeds groeit. De evolutie van 

het saldo voor de periode 1468-1486 geven we weer in volgende grafiek. 
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De periode 1535-1548 is de meest complete. Vooraleer we deze periode bespreken bekijken 

we eerst de gegevens die we hebben voor de periode 1486-1535. Voor inkomsten en uitgaven 

waren dit slechts gegevens voor twee boekjaren, namelijk 1500-1501 en 1518-1519. In deze 

twee boekjaren wordt echter ook het saldo van het voorgaande jaar opgenomen, zodat we ook 

de saldi voor 1499-1500 en 1517-1519 kennen. Dit blijft natuurlijk een grote minderheid, we 
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kennen amper de saldi van vier jaar op vijftig jaar. Hieruit conclusies trekken zou historisch 

niet correct zijn. Alle vier deze jaren sluiten af met winst. In 1500 wordt er 1195 denariën 

winst gemaakt en in 1501 bedraagt de winst 14 557 denariën, een opvallend sterke stijging 

van 13 362 denariën.Het jaar 1518 sluit af met 8757 denariën Groten winst, het 

daaropvolgende jaar met 13 204 denariën, wat neerkomt op een stijging van 4447 denariën. 

Het gaat in beide gevallen om stijgingen van de winst, deze zijn door het overboeken van 

winst minder uitgesproken dan ze op het eerste gezicht lijken. Toch is de stijging van 1501 

zeer groot en toont ze aan dat het hospitaal nog steeds niet alle inkomsten en uitgaven 

volledig onder controle heeft, grote sprongen in het saldo zijn nog steeds mogelijk. Bekijken 

we nu de periode 1535-1548 dan valt allereerste extreem hoge waarden voor de jaren 1535-

1536 op. In 1535 maakt het hospitaal 22 258 denariën winst, in 1536 bedraagt de winst 26 766 

denariën. De stijging is niet zo groot, aangezien het hospitaal in 1536 begon met een bonus 

van 22 258 denariën
116
, de absolute waarden zijn wel zeer hoog. In de periode 1468-1486 was 

de maximum winst die we kenden 17 897 denariën, voor de jaren tussen 1486 en 1535 kennen 

we de winst van 1501 die 14 557 denariën bedroeg. De waarden van 1535 en 1536 liggen daar 

ver boven. Het hospitaal blijkt dus een periode van bloei achter de rug te hebben met hoge 

winsten. Hoe lang deze periode was weten we niet, misschien zien we hier het eindpunt van 

vele jaren met hoge winsten, maar het is evengoed mogelijk dat deze winstpieken slechts 

tijdelijk en kortstondig waren. De accumulatie van de winst kan deze hoge bedragen 

verklaren, het hospitaal kan wanneer het een aantal jaren aan een stuk een nettowinst 

realiseert (dus zonder rekening te houden met de winst van het jaar ervoor) op relatief korte 

tijd de totale winst tot een zeer hoge waarde laten groeien. Deze jaren met hoge winst blijven 

echter niet duren, in het boekjaar 1536-1537 valt de winst terug naar 6461 denariën, een 

daling van 20 305 denariën. Dit betekent dat het boekjaar 1536-1537 netto 20 305 denariën 

verlies leed, terwijl het boekjaar 1535-1536 nog netto 4508 denariën winst maakte. Het netto 

verschil tussen beide jaren bedraagt dus 24 813 denariën. We kunnen dus spreken van een 

spectaculaire terugval. Deze sterke daling is echter eenmalig, daarna lijken de saldi zich te 

stabiliseren. Hoewel grote dalingen niet meer voorkomen is er wel degelijk een evolutie. Van 

1537 tot 1540 is er een daling van het saldo met als dieptepunt 1540 waarin er voor het eerst 

verlies geleden wordt, hoewel het amper 64 denariën betreft. In het jaar 1539 was er wel een 

korte heropleving van de winst, maar deze was slechts tijdelijk en niet van grote waarde. Na 

                                                 
116
 We weten niet met welke voorwaarden het hospitaal het boekjaar 1534-1535 inging, waarschijnlijk vertrok 

het met een winstsituatie maar we weten niet of de winst zakte, stabiel bleef of steeg. We weten dus ook niet of 

het boekjaar 1534-1535 netto winst maakte. 
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1540 lijkt het hospitaal terug weg te gaan van de rode cijfers, in 1541 maken ze 4258 denariën 

winst, wat gezien het feit dat ze met een verlies van 64 denariën het jaar aanving, betekent dat 

de netto winst 4322 bedroeg. Ook deze heropleving is kortstondig, twee jaar later bedraagt het 

verlies van het hospitaal 7574 denariën, de recordhoogte voor deze periode. Hierna 

verminderen de verliezen geleidelijk en in 1545 wordt er terug winst gemaakt, 4880 denariën. 

Hierop volgt wederom een daling met lichte verliescijfers voor 1546 en 1547 als gevolg, maar 

1548 sluit terug af met een winstcijfer van 7204 denariën, het hoogste in elf jaar. In totaal 

sloten vijf jaren af met verlies en negen met winst. Op zich is dit positief, maar als we de netto 

verlies en winstcijfers bekijken merken we op dat er zes jaren met netto verlies afsluiten 

tegenover zeven met netto winst
117
, wat al een veel minder positief beeld geeft. Echte pieken 

en dalen zoals ze voorkwamen in de periode 1425-1461 zijn, het jaar 1537 niet meegerekend, 

niet meer aanwezig voor deze periode. Het verdwijnen van de extreme pieken en dalen wijst 

er op dat het beheer van de financiën beter georganiseerd is, de inkomsten en uitgaven zijn 

beter op elkaar afgesteld. Het evenwicht is echter broos, vanaf 1537 zijn de winstmarges 

relatief laag, wat ervoor zorgt dat slechte jaren automatisch voor verlies zorgen. We zien 

echter een duidelijk verschil met de periode 1430-1455, hierin waren er zeer grote pieken met 

grote verschillen, binnen één jaar tijd kon men overgaan van winst naar zwaar verlies. Voor 

de periode 1537-1546 merken we dat er eigenlijk continu een zeer lage winstmarge bestaat 

die een aantal keer voor verlies zorgt. In 1430-1455 was het eerder te wijten aan een 

inefficiënt beleid, aangezien de resultaten bewezen dat er op één jaar tijd een enorme stijging 

van het rendement mogelijk was. Voor 1535-1548 merken we dat de periode begint en eindigt 

met relatief hoge winstcijfers, maar de overige jaren laag scoren. Spectaculaire 

rendementsstijgingen blijken niet meer mogelijk. Dit wijst er eerder op dat de financiën 

relatief onder controle zijn maar door externe factoren er geen voldoende winst gemaakt kon 

worden. De jaren 1535, 1536 en 1548 kenden waarschijnlijk een economisch gunstigere 

situatie voor het hospitaal, zodat de winst kon stijgen. Bij economisch ongunstige perioden 

bleken de middelen van het hospitaal niet genoeg om te voorzien in de behoeften ervan. 

Hoewel we dus te maken hebben met een financieel mindere periode voor het hospitaal duidt 

dit ons inziens niet op wanbeheer, maar eerder op externe factoren. Er is dus een rationalisatie 

in de financiën doorgevoerd, maar deze moet nog verder gezet worden wil het hospitaal 

definitief uit de rode cijfers geraken. Deze rationalisatie komt naar voor in twee aspecten, 

enerzijds het stabielere karakter van de saldi, anderzijds het verminderen van het aantal 

                                                 
117
 Van het boekjaar 1534-1535 kennen we het netto saldo niet, zie voetnoot 104. 
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boekjaren dat met verlies afsloot. De evolutie van de saldi voor de periode 1535-1548 wordt 

in volgende grafiek weergegeven.  
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Nadat we de drie perioden apart bespraken bekijken we nu kort het globale beeld van de saldi 

voor heel de periode 1425-1548. We doen dit aan de hand van volgende grafiek. 
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We merken de twee grote richtlijnen, die we vonden bij de analyse van de verschillende 

perioden, ook op in deze grafiek. Enerzijds valt duidelijk op hoe de saldi evolueren van 

negatieve waarden naar positieve, een evolutie die ingezet wordt in 1456. Het is in eerste 

instantie niet de bedoeling om zoveel mogelijk winst te maken, maar voornamelijk om geen 

verlies te maken. Eens het hospitaal uit de verliescijfers is kan men gemakkelijker 

hervormingen en rationaliseringen in de financiën doorvoeren. Hoewel we over weinig 

gegevens beschikken lijkt deze grafiek te suggereren dat de periode 1485-1537 een hoge 

winstmarge kende. Wij denken eerder dat het hier gaat om afwisselingen van hogere en lagere 

cijfers, zo volgt op de lage waarde van 1500 een hoge waarde in 1501. De evolutie zoals we 
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die zien tussen 1535-1548, met afwisselend hoge en lage waarde, lijkt ons dan ook eerder een 

logische voorstelling voor de periode 1485-1535; namelijk met een meerderheid aan positieve 

waarden afgewisseld met perioden van dalende winstmarges en soms zelfs verlies. Op lange 

termijn betekent dit winst voor het hospitaal, de winstjaren zijn niet alleen in de meerderheid 

maar bedragen in absolute waarde ook meer dan het verlies. Een soortgelijke evolutie zien we 

ook al in de periode 1468-1486. Hoewel we er geen bronnen voor hebben achten we de kans 

groot dat heel de periode 1468-1548 gekenmerkt werd door overwegend licht positieve 

waarden, afgewisseld met enkele negatieve jaren en enkele jaren met zeer grote winst. 

  Anderzijds valt op dat de extreme pieken van de periode 1430-1455 temperen. Als er grote 

dalingen of stijgingen zijn dan strekken die zich uit over meerdere jaren, extreme dalingen of 

stijgingen op één jaar tijd komen veel minder voor. Het jaar 1537 vormt hierop de grote 

uitzondering. 

 

We zagen dat de inkomsten en de uitgaven een rationalisatie ondergingen in de tweede helft 

van de 15
de
 eeuw, en nu weten we ook dat dit te zien is in de saldi doorheen de tijd. In het 

volgende gedeelte zullen we bekijken wat nu juist de stijging of daling van de saldi 

veroorzaakt: spelen de inkomsten of de uitgaven de grootste rol. 

 

II.2.5.: Inkomsten en uitgaven ten opzichte van de saldi 

 

We analyseren deze gegevens slechts voor de perioden waarvan we genoeg doorlopende 

cijfergegevens hebben, namelijk 1425-1461 en 1535-1548. In volgende grafiek zetten we de 

inkomsten, uitgaven en het saldo tegen elkaar af voor de periode 1425-1461. 
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Inkomsten en uitgaven in combinatie met het saldo 
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Nadat we reeds de inkomsten met de uitgaven vergeleken ligt de uitkomst van deze grafiek 

natuurlijk voor de hand. In de meerderheid van de jaren evolueren de uitgaven mee met de 

inkomsten, waardoor het saldo automatisch relatief stabiel blijft. De evolutie van de saldi is 

dus omgekeerd evenredig met de evolutie van de inkomsten en uitgaven, pas wanneer de 

inkomsten en uitgaven niet samen evolueren verandert het saldo. Het beste voorbeeld hiervan 

is het jaar 1433, waarin de inkomsten sterk stijgen en de uitgaven dalen, resultaat is een sterke 

stijging van het saldo. In vergelijking zien we in 1454 ook een sterke stijging van de 

inkomsten, de uitgaven stijgen echter mee waardoor het saldo relatief stabiel blijft. De periode 

1430-1455 kampt met een bijna continu verlies, de uitgaven liggen hoger dan de inkomsten en 

men slaagt er niet in de uitgaven te laten dalen en tezelfdertijd de inkomsten stabiel te houden. 

Wanneer de laatste vier jaar de saldi stijgen en een aantal keer winst wordt gemaakt is dit 

omdat de uitgaven sneller dalen dan de inkomsten (behalve in 1456 wanneer de inkomsten 

wel sterk stijgen). In de eerste fase van het gezond maken van de financiën slaagt het 

hospitaal er dus in de inkomsten en uitgaven slechts gedeeltelijk van elkaar los te koppelen, ze 

kunnen de uitgaven drukken en de inkomsten dalen niet even snel mee. Dit volstaat reeds om 

de saldi positief te maken (of op zijn minst het verlies te beperken tot een minimum). De 

correlatie die bestond tussen de inkomsten en de uitgaven was dus de belangrijkste oorzaak 

waarom het hospitaal zo moeilijk uit de negatieve cijfers geraakte. Wanneer het hospitaal er in 

slaagt deze correlatie iets minder strak te maken, zien de financiën er dadelijk beter uit. We 

bekijken nu de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de saldi voor de periode 1535-1548. 
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Inkomsten en uitgaven in combinatie met het saldo 
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We merken wat betreft de saldi twee verschillende soorten jaren. Enerzijds zijn er de jaren 

men hoge winsten, namelijk 1536 en (in minder mate) 1548. Voor deze jaren zien we dat het 

voornamelijk een stijging van de inkomsten is die de winst bepaalt, het zijn de twee jaren met 

de hoogste inkomsten van deze periode. Voor 1536 komt daar bij dat het ook de laagste 

uitgaven heeft, wat de hoge winst verklaart. De uitgaven in 1548 waren echter niet de laagste, 

het gaat hier om een daling van de uitgaven en tezelfdertijd een stijging van de inkomsten. 

Alle andere jaren worden gekenmerkt door zeer stabiele inkomsten, wat betekent dat het de 

uitgaven zijn die het saldo bepalen. Stijgingen van de saldi zijn dan ook meestal het gevolg 

van dalingen in de uitgaven, we zien dus een omgekeerd evenredige relatie tussen saldi en 

uitgaven
118
. Het hospitaal is erin geslaagd de inkomsten zo te stabiliseren dat ze nooit onder 

de 40 000 denariën gingen, in economisch goede perioden stegen ze mee, wat de stijging van 

de winst verklaart. In economisch slechtere perioden bleven ze stabiel, dan moest men de 

uitgaven trachten zoveel mogelijk te drukken. Dat dit niet steeds lukte bewijzen jaren als 

1543, waarin er dan ook verlies werd geleden. Toch wordt er in dit jaar slechts verlies geleden 

doordat de inkomsten zeer lichtjes dalen. De inkomsten waren dus relatief stabiel, ze stegen of 

daalden niet veel. Wanneer zo een lichte daling van de inkomsten nu samenviel met een 

stijging van de onstabielere uitgaven zorgde dit voor verlies. Omgekeerd zien we hoe in 1538 

er ondanks een stijging in de uitgaven geen verlies wordt geleden omdat de inkomsten zo 

goed als gelijk bleven. Het jaar 1540 is een randgeval, de uitgaven stijgen terwijl de 

inkomsten zeer lichtjes dalen, het gevolg is een zeer klein (en bijna verwaarloosbaar) verlies 

                                                 
118
 Op bovenstaande grafiek wordt deze omgekeerd evenredige relatie duidelijk wanneer we de lijn van het saldo 

vergelijken met de uitgaven. We zien een omgekeerde correlatie, doen we daarna hetzelfde met de lijn van het 

saldo en de lijn van de inkomsten zien we dat deze correlatie (die bij de inkomsten logischerwijze niet 

omgekeerd maar recht evenredig is) in veel mindere mate aanwezig is. 
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van 64 denariën Groten. We kunnen dus concluderen dat het in de eerste plaats de uitgaven 

zijn die het saldo bepalen. In normale omstandigheden zijn de saldi positief, maar als het 

voorkomt dat een stijging in de uitgaven gepaard gaat met een lichte daling in de inkomsten 

wordt er dadelijk een verlies gerealiseerd. 

  Het hospitaal is er dus in geslaagd de inkomsten en uitgaven zo van elkaar los te koppelen 

dat er in de meeste jaren winst wordt gemaakt. Deze loskoppeling is een gevolg van 

rationalisatie in de financiën. Het bekomen evenwicht is echter zeer broos, om een echt 

gezonde boekhouding te hebben moet men ten eerste de uitgaven stabieler maken zodat plotse 

stijgingen als die van 1543 en 1546 niet meer voorkomen en ten tweede moeten de inkomsten 

omhoog, zodat een kleine daling van de inkomsten niet dadelijk voor verlies kan zorgen. 

 

Nu we de evolutie van de uitgaven, inkomsten en het saldo besproken hebben, gaan we dieper 

in op de rekeningen. We onderzoeken verschillende uitgaven- en inkomstenposten en 

bekijken hun evolutie. We zullen trachten te weten te komen wat de grootste oorzaken zijn 

van verschuivingen in inkomsten of uitgaven. We stellen ons dus de vraag waaraan het 

hospitaal geld spendeerde, waaraan ze geld verdienden, en hoe deze uitgaven en inkomsten 

evolueerden. 

 

II.3.: De uitgaven (15
de
 eeuw) 

 

II.3.1.: Uitgaven aan voedsel 

 

Er worden doorheen de 15
de
 eeuw elke week verschillende voedingswaren aangekocht door 

het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal. Wat betreft het eten komt geregeld de post “Item van 

waermoese” voor, de aangekochte groenten dus. Deze post komt echter zeker niet doorlopend 

voor in de 15
de
 eeuw, soms zien we hem meer dan tien jaar niet opduiken in de rekeningen. 

Dit betekent natuurlijk niet dat er in die jaren geen groenten gekocht werden. We kunnen er 

van uitgaan dat in deze jaren de aankoop van groenten ressorteerde onder een andere post. De 

meest waarschijnlijke is de post “Item te potte”, we gaan er van uit dat deze post alle 

ingrediënten bevatte die in de kookpot gedaan werden om het eten voor de leden van het 

hospitaal mee klaar te maken. Net zoals de waermoese komt deze post ook niet steeds voor, 

waardoor ze moeilijk serieel te verwerken is. Hetzelfde geldt voor de aankoop van boter, 

eieren, zout en graan; we hebben er soms goede gegevens voor in het ene jaar waarna ze in 

een ander jaar volledig verdwijnen. Deze posten zijn natuurlijk voornamelijk interessant in het 
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onderzoek naar het dagelijkse leven, we komen er dan ook later op terug. De enige courante 

post doorheen zo goed als alle jaren van de 15
de
 eeuw is de betalingen aan de bakker, de 

uitgaven aan brood dus. Brood was dan ook doorheen de middeleeuwen het voedingsmiddel 

bij uitstek. De uitgaven aan drank vallen uiteen in twee soorten. Enerzijds is er de wijn. Deze 

wijn wordt echter meestal gegeven in de vorm van petanciën, ten eerste weten we niet om 

hoeveel wijn het gaat en ten tweede weten we niet wie deze wijn mag drinken. Ook weten we 

alleen dat het om wijn gaat als het expliciet vermeld wordt, in de meerderheid van de posten 

gebeurd dit niet (er staat enkel “Item van petancien van…”, deze petanciën kunnen wijn zijn, 

maar net zo goed vlees of graan of geld). De totale uitgaven aan wijn zijn dus moeilijk te 

reconstrueren. Anderzijds zijn er de uitgaven aan bier, elke week terug te vinden onder de 

post “Item van ghist ende tbier”. Deze post komt onafgebroken voor tot 1451, en is dus 

bruikbaar voor seriële verwerking. We bespreken de uitgaven voor zowel brood als bier en 

bekijken hun evolutie in de uitgaven van het hospitaal doorheen de 15
de
 eeuw. 

 

II.3.1.1.: Uitgaven aan de bakker 

 

Hoewel we dus geen constante gegevens hebben over de uitgaven aan graan (rogge of tarwe) 

kunnen we veronderstellen dat we onrechtstreeks hierover informatie verkrijgen via de kosten 

die gedaan werden aan de bakker. Men gaat er van uit dat in de late middeleeuwen het meeste 

graan werd geconsumeerd als brood
119
. Dit betekent niet dat granen niet in een andere vorm 

geconsumeerd konden worden, we denken in de eerste plaats aan pap. We hebben echter in de 

rekeningen geen concrete aanwijzingen gevonden van graanverwerking in de vorm van 

pap
120
. Wanneer we verder gaan op deze premissen zouden we kunnen stellen dat de uitgaven 

aan bakkers doorheen de 15
de
 eeuw zullen mee evolueren met de graanprijs. De resultaten 

blijken echter van een totaal andere aard te zijn. 

 

  Van alle uitgavenposten die we onderzochten voor de periode 1400-1550 was er geen enkele 

die zo constant bleef dan de uitgaven aan de bakker. Tot 1478 wordt er geld uitgegeven aan 

                                                 
119
 Volgens Detremmerie zou een metselaarsknecht in de late middeleeuwen zeventig tot tachtig procent van zijn 

loon uitgeven aan brood (DETREMMERIE A., ’t is voor de bakker, de mechanisering van de brood- en 

banketbakkerij, p. 11) 
120
 Dehaeck suggereert dat brood de voorkeur kreeg op pap (of gekookt graan) omdat brood gemakkelijker de 

maag vult en dus sneller de honger stilt, ze werpt echter tegen dat men voor pap of gekookt graan geen bakoven 

nodig had en het dus praktischer te bereiden was (DEHAECK S, Voedselconsumptie te Brugge in de 

middeleeuwen (1280-1470): casestudy van het Sint-Janshospitaal en het hospitaal van de Potterie, Deel II, hfdstk 

I.8.1). We weten niet wat de precieze reden was waarom men het graan voornamelijk in brood omzette, enkel dat 

het zo bleek te zijn. 
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de bakker, na 1478 verdwijnt de bakker uit de rekeningen. Een mogelijke verklaring hiervoor 

kan zijn dat het hospitaal vanaf dan zelf zijn brood gaat bakken om de kosten te drukken
121
. 

Tot 1437 wordt er elke week een bepaalde som uitgegeven aan de bakker, vanaf 1438 wordt 

de bakker vier keer per jaar betaald. Vanaf 1453 worden de rekeningen minder duidelijk, 

soms wordt de bakker in één keer betaald, soms in twee keer, soms komt hij ook totaal niet 

voor. Van de 34 boekjaren die overgeleverd zijn tussen 1425 en 1478 worden er in 22 exact 

hetzelfde aantal denariën Groten Vlaams uitgegeven aan de bakker, namelijk 260 denariën. 

Vóór 1451 wordt er één keer 254 denariën uitgegeven (1425), een keer 240 (1437) en een 

keer 265 (1441), de verschillen zijn dus uitzonderlijk klein. Na 1451 zijn er sterkere 

fluctuaties in de uitgaven aan bakkers. We geven de evolutie van de uitgaven aan de bakker 

weer in volgende grafiek
122
. 

Uitgaven bakker (1425-1478)

0

500

1000

1500

1
4
2
5

1
4
2
8

1
4
3
1

1
4
3
4

1
4
3
7

1
4
4
0

1
4
4
3

1
4
4
6

1
4
4
9

1
4
5
2

1
4
5
5

1
4
5
8

1
4
6
1

1
4
6
4

1
4
6
7

1
4
7
0

1
4
7
3

1
4
7
6

Jaar

D
e
n
a
ri
ë
n
 G
ro
te
n
 

V
la
a
m
s

Uitgaven bakker

 

Zoals gezegd valt ten eerste de opmerkelijke stabiliteit voor de periode 1425-1451 op. De 

periode 1451-1478 wordt gekenmerkt door een aantal jaren waarin de bakker niet meer 

voorkomt in de rekeningen (1454-1456) en twee daaropvolgende jaren waarin de uitgaven aan 

de bakker uitzonderlijk hoog liggen. Zoals men kan zien in de grafiek die het saldo weergeeft 

van 1425-1461 was de periode 1453-1455 het financiële dieptepunt voor het hospitaal; nooit 

was het verlies zo groot als in deze drie jaren. De rekeningen van deze jaren zijn dan ook 

verschillend van de andere jaren, we komen hier later op terug. In het jaar 1457 verschijnt de 

bakker terug in de rekeningen, er wordt hem 430 denariën Groten betaald. Het jaar daarop 

wordt er maar liefst 1222 denariën betaald aan de bakker. Deze som is verdeeld over twee 

posten; ten eerste 502 denariën
123
, en verderop 720 denariën

124
. Wij denken deze uitzonderlijk 

                                                 
121
 We weten dat het Sint-Janshospitaal in Brugge dit al deed in 1431 (Ibidem, Deel II, hoofdstuk I.8.1), maar we 

moeten er natuurlijk rekening mee houden dat het Sint-Janshospitaal veel groter was en meer leden had dan het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, waardoor het zelf bakken van brood meer voor de hand ligt. 
122
 Voor de exacte cijfergegevens van de uitgaven verwijzen we naar band II, III. Uitgave van grafieken en 

tabellen, tabel II.2, pp. 31-32. 
123
 Gent, Stadsarchief: LXV, 130, f° 11 v°: “Item Joost Hudgeboot ende Jacop Vande Kerckhove backers van 

bacghelde van broode bij hemlieden ghebacken van sgodshuus coorne: 2lb. 1sch. 10d. Gr.”. 



 112 

hoge som te kunnen verklaren door te stellen dat de 720 denariën schulden zijn die het 

hospitaal had ten opzichte van de bakker Joost Hudgeboot voor de jaren 1454-1456, jaren 

waarin het hospitaal door de zware verliezen die geleden werd de bakker niet kon uitbetalen. 

Deze these wordt gesterkt door het gegeven dat 720 denariën perfect deelbaar is door drie, het 

zou erop neerkomen dat het hospitaal elk jaar 240 denariën groten moest betalen, een bedrag 

dat perfect in de lijn ligt van de bedragen die de voorgaande jaren betaald werden. In de 

periode 1461-1474 verdwijnen de posten aan de bakker wederom uit de rekeningen, om 

kortstondig weer te keren in 1474 en 1478. 

  Als we er van uitgaan dat de uitgaven voor de bakker in de jaren 1454 tot 1456 ook tussen de 

240 en 260 denariën bedroegen, en we merken dat de uitgaven in 1474 en 1478 slechts 

lichtjes ervan verschillen (294 denariën in 1474 en 215 denariën in 1478) moeten we 

concluderen dat de betalingen aan de bakker zeer constant zijn voor de vijftiende eeuw. Dit 

kunnen we niet verklaren als we kijken naar de graanprijs, die in dezelfde periode wel sterk 

fluctueert. De verklaring hiervoor is dat we van de foute veronderstellingen uitgingen 

wanneer we de posten die de uitgaven aan de bakker weergeven, analyseerden. Het hospitaal 

kocht geen brood dat de bakker bakte met graan dat hij kocht, het hospitaal liet de bakker 

broden bakken met graan dat ze zelf kochten. De prijs van de bakker is dus de prijs voor zijn 

werk en het gebruik van zijn oven, niet de prijs van het graan. Dit wordt duidelijk in de post 

uit 1458: “van broode bij hemlieden ghebacken van sgodshuus coorne
125
”. De posten met de 

uitgaven aan de bakker geven ons dus geen concrete informatie over de uitgaven aan voedsel 

en hoe deze evolueerden. Aangezien de andere posten niet constant voorkomen doorheen de 

vijftiende eeuw blijven deze uitgaven dus verborgen. Wat we wel bezitten is enige informatie 

over de uitgaven aan graan in de periode 1425-1434, die we zullen bestuderen. 

 

II.3.1.2: Uitgaven aan tarwe (1425-1434) 

 

Voor de periode 1425-1434 bevat de ontvangersrekening van het hospitaal steeds een aparte 

post met alle uitgaven die gedaan werden in vierambachten
126
. De meerderheid van deze 

uitgaven bestond uit de aankoop van tarwe. We weten niet of dit al het graan is dat het 

hospitaal kocht (of kreeg), enkel dat het al het graan is dat het kocht in vierambachten. We 

                                                                                                                                                         
124
 Gent, Stadsarchief: LXV, 130, f° 11 v°: “Ende ooc van Joost Hudgeboot backere van broode bij hem 

gheleendt: 3lb. Gr.”. 
125
 Gent, Stadsarchief: LXV, 130, f° 11 v°. 

126
 Vierambachten was een geografisch gebied in het noordoosten van het graafschap Vlaanderen, bij het huidige 

Hulst, Axel, en Assenede. We komen verder in dit werk terug op dit gebied. 
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hebben gegevens voor de jaren 1427, 1428, 1432, 1433 en 1434. Na deze periode verdwijnen 

deze gegevens of zijn ze niet meer overgeleverd. Het tekort aan gegevens over de aankoop 

van graan is natuurlijk problematisch. Deze enkele gegevens die we bezitten mogen dan ook 

niet getransporteerd worden naar andere periodes. We bestuderen ze kort. In de volgende 

tabel geven we het aantal gekochte lasten tarwe, de totale prijs en de gemiddelde prijs per last 

weer, allemaal tarwe die gekocht was in vierambachten
127
. 

 

Tarwe gekocht in vierambachten (1427-1434) 

Jaar 

Last tarwe (d. Gr. 

Vl.) 

Totale som (d. Gr. 

Vl.) 

Prijs per last (d. Gr. 

Vl.) 

1427 33 2009 60,87879 

1428 41 2770 67,56098 

1429    

1430    

1431    

1432 19,375 1820 93,93548 

1433 49,6 3328 67,09677 

1434 33,25 2239 67,33835 

 

Het aantal last tarwe dat gekocht werd verschilt blijkbaar sterk van jaar tot jaar, tussen het 

minimumjaar 1432 en het dadelijk erop volgende maximumjaar 1433 ligt 30,2 last, wat 

betekent dat men in 1433 meer dan dubbel zoveel tarwe kocht als in 1432. Het lage aantal last 

dat gekocht werd in 1432 kan het gevolg zijn van de hoge prijs per last, die meer dan 26 

denariën Groten hoger ligt. Voor het overige zien we geen echte correlatie tussen de 

gemiddelde prijs en het gekocht aantal lasten. In 1428 stijgt de gemiddelde prijs met bijna 7 

denariën terwijl ook het aantal gekochte last stijgt met 4. Dit lijkt te suggereren dat zolang de 

gemiddelde prijsstijging of prijsdaling van het graan binnen de perken blijft dit geen invloed 

heeft op het koopgedrag van het hospitaal, het koopt de hoeveelheid aantal graan die ze nodig 

acht om zijn leden te voeden. Als de gemiddelde graanprijs wel sterk stijgt, zoals in 1432, 

heeft dit wel invloed en blijkt het hospitaal over te schakelen op andere voedingsmiddelen. 

Maar nog eens, het gaat hier slechts over vijf jaar, de kans bestaat dat indien we gegevens 

hadden voor heel de vijftiende eeuw deze veronderstellingen niet stand zouden houden. In 

tweede instantie kunnen we onderzoeken hoeveel de aangekochte tarwe bedraagt in 

                                                 
127
 De complexe getallen voor het aantal last tarwe zijn het gevolg van het feit dat men met vierendelen, halve 

vierendelen en honderdsten last werkte. Een meer uitgebreide versie van deze tabel vind u in band II, III. Uitgave 

van grafieken en tabellen, tabel II.3., p. 33. 
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verhouding tot de totale uitgaven. In volgende tabel geven we de procentuele verhouding van 

de aangekochte tarwe in vierambachten ten opzichte van de totale uitgaven weer. 

 

procentuele som 

uitgegeven aan 

tarwe ten opzichte 

van de totale 

uitgaven (1427-

1434) 

Jaar Procent 

1427 6,394424 

1428 10,28204 

1429  

1430  

1431  

1432 5,448776 

1433 8,994899 

1434 5,994003 

 

We merken dat er steeds ongeveer tussen de vijf en tien procent van alle uitgaven uitbesteed 

werden aan tarwe in vierambachten. De hoge waarde van 1428 moet verklaard worden 

doordat er in totaal weinig uitgegeven werd dat jaar aangezien er in dat jaar niet veel meer 

geld aan tarwe werd gegeven dan andere jaren. De hoge waarde voor 1433 kan wel verklaard 

worden door de aankoop van tarwe, aangezien er in dit jaar het meest tarwe gekocht werd van 

al de gekende jaren. Deze twee punten worden ook duidelijk wanneer we de procentuele som 

uitgegeven aan tarwe afzetten vergelijken met de evolutie van alle uitgaven: 
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Procentueel deel van de uitgaven dat besteed  werd aan 

tarwe in vierambachten in combinatie met de evolutie van 

de totale uitgaven (1427-1434)
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We merken duidelijk hoe in 1428 de procentuele som uitgegeven aan tarwe stijgt, 

voornamelijk omdat de uitgaven dalen, terwijl in 1433 de procentuele som uitgegeven aan 

tarwe ook stijgt, maar de uitgaven stijgen mee, wat betekent dat er dat jaar ook werkelijk meer 

is uitgegeven aan tarwe. 

 

Deze gegevens leren ons in wezen vrij weinig. We weten dat het hospitaal minimaal rond de 

twintig last tarwe kocht, en in jaren waarin de prijs van de tarwe niet te hoog lag, eerder 

tussen de dertig en de veertig. Voorts blijkt dat de uitgaven aan tarwe tussen de vijf en tien 

procent schommelden. Belangrijk is wel dat de evolutie van de gemiddelde graanprijs geen 

determinerende rol bleek te spelen in de stijging of daling van de uitgaven. In 1433 daalt de 

gemiddelde prijs van het tarwe, terwijl de uitgaven toch stijgen. Dit geeft nog eens weer dat 

de sterke fluctuaties in uitgaven (en in het saldo) niet in de eerste plaats kunnen verklaard 

worden door de economische conjunctuur, maar eerder door een inefficiënt beleid.  

 

II.3.1.3.: Uitgaven aan gist en bier (1425-1451) 

 

Tot 1451 besteedt het hospitaal elke week een bepaalde som aan gist en bier, onder de post 

“Item van ghist ende tbier”. Het gegeven dat het hospitaal zelf gist kocht kan er op wijzen dat 

het hospitaal zelf bier brouwde, doch hier beslaat geen uitsluitsel over
128
. De sommen die 

uitgegeven werden aan bier verschilden van jaar tot jaar en schommelen tussen de 239 

denariën Groten (1436) en de 458 denariën Groten (1443). Zoals blijkt gaat het steeds om 

                                                 
128
 Voor het brouwen van bier had het hospitaal in de eerste plaats graan nodig, wat ze bezaten aangezien ze 

broden lieten bakken met hun eigen graan. Daarnaast moest men beschikken over hop of “gruut” om het bier af 

te werken. Men weet niet precies wat gruut was maar waarschijnlijk was het een kruidenmengeling. Noch hop, 

noch gruut zijn we tegengekomen in de rekeningen. 



 116 

kleine sommen, ze zullen dan ook geen grote invloed hebben op de totale uitgaven. Net zoals 

bij de uitgaven aan de bakker kunnen we niet verklaren waarom de uitgaven aan gist en bier 

op een gegeven moment verdwijnen uit de rekeningen, namelijk vanaf 1451. Het lijkt ons 

onwaarschijnlijk dat de bewoners van het hospitaal van het ene jaar op het andere geen bier 

meer dronken. De rekeningen vanaf de jaren 1450 zijn dan ook eerder slordig en bevatten 

meerdere verrassingen, we komen hier later op terug. De algemene evolutie van de uitgaven 

aan gist en bier geven we weer in volgende grafiek
129
. 

Uitgaven aan gist en bier (1425-1451)
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We zien duidelijk enkele pieken in de uitgaven aan bier. Deze pieken kunnen in principe het 

gevolg zijn van twee zaken. Ofwel kocht men in dat jaar meer bier (omdat er meer leden in 

het hospitaal verbleven of omdat men per hoofd meer dronk) ofwel steeg de bierprijs. 

Aangezien het hoofdbestanddeel van bier graan was kunnen we uitgaven aan bier vergelijken 

met de evolutie van de graanprijs
130
 (de prijs van de twee meest courante granen, namelijk 

tarwe en rogge). Dit wordt weergegeven in volgende grafiek. 

 

                                                 
129
 Van het boekjaar 1437 bezitten we slechts gegevens over 47 weken, de overige vijf zijn verloren gegaan. De 

gegevens die in de tabel staan zijn dan ook berekeningen, we hadden 226 denariën voor 47 weken, wat 

wiskundig neerkomt op 250 denariën voor 52 weken. Hoewel deze uitkomst niet historisch correct is, is ze door 

de kleine verschillen in uitgaven aan gist en bier van week tot week wel bruikbaar in een seriële verwerking. 

Voor de exacte cijfergegevens van alle jaren verwijzen we naar band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, 

tabel II.4., pp. 33-34. 
130
 De evolutie van de graanprijzen is afkomstig van C. VERLINDEN, E. SCHOLLIERS e. a., Dokumenten voor 

de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. 
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Uitgaven aan gist en bier in combinatie met de marktprijs van 

tarwe en van rogge (1436-1451)
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We bemerken een correlatie tussen de graanprijs en de uitgaven aan bier, waaruit volgt dat 

vermeerderde uitgaven aan bier in de eerste plaats het gevolg zijn van de stijging van de 

bierprijs, en niet van het kopen van meer bier. Deze grafiek suggereert ook dat1443 de 

tarweprijs in Gent steeg.  

  De uitgaven aan bier bleven dus beperkt en evolueerden mee met de graanprijs. De grote 

uitgavenpieken kunnen dan ook niet verklaard worden door de uitgaven aan bier. Het 

hospitaal kocht elk jaar ongeveer dezelfde hoeveelheid bier aan. Om hoeveel liter dit ging 

weten we niet. Wel toont dit aan dat het aantal bewoners in het hospitaal, zowel broeders, 

zusters als proveniers, doorheen de 15
de
 eeuw relatief constant bleef, hetgeen we ook al 

stelden wanneer we de verschillende leden van het hospitaal bespraken. 

 

II.3.2.: Uitgaven aan weekgelden (15
de
 eeuw) 

 

Elk lid van het hospitaal kreeg elke week een bepaalde som uitbetaald door het hospitaal, het 

weekgeld. Over dit bedrag mochten ze vrij beschikken. In de 15
de
 eeuw kregen broeders en 

zusters, proveniers en dullen elk 4 d. Gr. per week, op een aantal uitzonderingsjaren na, die 

we verder bespreken. Boven deze som kregen de broeders en zusters elke drie maanden nog 

36 denariën extra, wat betekent dat elke broeder en zuster 144 denariën Groten per jaar meer 

kreeg dan de andere leden van het hospitaal. In de meeste jaren zijn er continu twaalf broeders 

en zusters waardoor de extra kosten op 1278 d. Groten komen, wanneer een zuster of broeder 

sterft wordt deze niet dadelijk vervangen zodat de som iets lager kan liggen. De twee 

joncvrouwen kregen slechts 2 d. Groten. De totale som van weekgelden wordt dus grotendeels 

bepaald door twee componenten; het aantal proveniers en het aantal dullen. Gezien het aantal 

broeders en zusters en het aantal joncvrouwen zo goed als constant blijft, zijn ook hun 
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weekgelden elk jaar ongeveer evenveel. Op het aantal dullen heeft het hospitaal geen invloed, 

het wordt bepaald door de schepenen. Het hospitaal kon wel zelf proveniers aannemen als ze 

dit nodig achtte. In de rekeningen worden de dullen steeds als eerste post opgenomen, elke 

week van 1425 tot 1469, vanaf 1471 staat er onder uitgaven één post die alle weekgelden voor 

de dullen doorheen het hele jaar weergeeft. Voor de proveniers zijn de gegevens anders, tot 

1471 geven de rekeningen weer hoeveel weekgeld er betaald is aan proveniers en broeders en 

zusters samen, zonder de extra gelden die de broeders boven de 4 d. Gr. krijgen. Deze 

sommen worden vier keer per jaar gegeven, maar we gaan er van uit dat het weekgeld wel 

degelijk elke week werd uitbetaald. Na 1471 hebben we gegevens voor de weekgelden van de 

proveniers alleen. Gezien het aantal broeders en zusters zo goed als constant blijft loopt de 

evolutie van de weekgelden aan broeders, zusters en proveniers gelijk met deze van de 

proveniers
131
. We bespreken eerst de uitgaven aan de dullen, daarna de uitgaven aan 

proveniers, broeders en zusters en daarna de totale uitgaven aan weekgelden
132
. 

 

II.3.2.1.: Weekgelden voor de dullen 

 

Uit de bespreking van de dullen (hfdstk I.3.) konden we al opmaken dat er waarschijnlijk 

nooit meer dan tien dullen verbleven in het hospitaal. Een dulle koste het hospitaal, wanneer 

hij er een volledig jaar verbleef, 208 denariën Groten. Als we deze twee elementen samen 

nemen, is reeds duidelijk dat de weekgelden voor de dullen nooit grote bedragen waren en 

daarom ook nooit een grote invloed konden hebben op de totale som aan uitgaven of het 

saldo. In volgende grafiek geven we de evolutie van de weekgelden voor de dullen in de 

periode 1425-1486 weer, in combinatie met de totale uitgaven gedeeld door tien
133
. 

 

                                                 
131
 We zouden de som aan weekgelden voor proveniers kunnen berekenen door van de totale som uitgegeven aan 

broeders, zusters en proveniers de weekgelden van twaalf (acht zusters en vier broeders) leden af te trekken, wat 

betekent dat we er steeds 2496 d. Gr (4 d. Gr.x52x12) zouden van moeten aftrekken. We kunnen er echter niet 

zeker van zijn dat de gekomen uitkomst werkelijk de som was die uitgegeven werd aan de proveniers, aangezien 

het kan dat er in één jaar niet continu 12 broeders en zusters leefden. Om dit te vermijden prefereren we de 

evolutie van het weekgeld van broeders, zusters en proveniers samen te bespreken, in het achterhoofd houdend 

dat het voornamelijk het aantal  proveniers waren die deze evolutie bepaalden 
132
 Voor de exacte sommen van alle weekgelden verwijzen we naar tabel II.5., pp. 36-38, alle grafieken van 

hfdstk. II.3.2. zijn opgesteld op basis van deze tabel. 
133
 We delen de uitgaven door tien zodat ze dichter bij de sommen uitgegeven aan weekgeld voor de dullen 

liggen, waardoor we ze in één grafiek kunnen bestuderen. Het gaat ons immers niet om de totale som van de 

uitgaven, enkel om de evolutie ervan, en deze blijft hetzelfde na deling. 
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Weekgeld dullen in combinatie met de totale uitgaven/10 (1425-1486)
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In eerste instantie bestuderen we de weekgelden van de dullen apart. In de meerderheid van 

de jaren wordt er tussen de 1000 en 2000 denariën Groten Vlaams besteed aan weekgelden 

voor de dullen. Maximumjaar is 1432, wanneer er 1754 denariën besteed wordt, minimumjaar 

1461 met 100 denariën Groten (wat dus betekent dat er in dit jaar een grote periode was 

waarin er geen dullen leefden in het hospitaal). Hoewel er een groot verschil is tussen de 

minimum en de maximumwaarde zijn de uitgaven aan dullen eerder stabiel. We merken een 

daling tussen 1432 en 1434 (van 1754 denariën Groten naar 820 denariën Groten in twee 

jaar), maar we moeten er rekening mee houden dat 1432 het maximumjaar is van de uitgaven 

aan weekgelden voor de dullen. Een stijging valt op van 1437 naar 1440, op drie jaar tijd van, 

516 naar 1336 denariën Groten. Opnieuw is dit niet echt een stijging maar eerder een 

correctie, 516 denariën is laag, terwijl 1336 denariën een gemiddelde som was die uitgegeven 

werd aan de dullen. Hetzelfde kunnen we zeggen voor de stijging van 1453 naar 1454, hoewel 

het opvalt dat in de periode 1453 tot 1459 de waarden globaal lager liggen dan de voorgaande 

periode (er is geen enkele waarde boven de 1000 denariën). Uit de studie van de saldi weten 

we dat de periode 1453-1455 het absolute dieptepunt voor het hospitaal vormde, er werden 

zeer hoge verliescijfers genoteerd. De kans is reëel dat de schepenbank in deze periode 

minder dullen liet opnemen in het hospitaal om op deze manier het verlies in te perken. 

Dullen waren immers in het algemeen een verliespost voor het hospitaal. Dit blijft in grote 

mate een veronderstelling, de mogelijkheid bestaat ook dat er in de periode 1453-1459 door 

toevalligheden minder dullen voor overlast zorgden in Gent. We merken wel dat de weinige 

gegevens die we bezitten na 1461, aantoonden dat de weekgelden voor de dullen weer de 

bedragen halen die ze haalden in de periode 1425-1451. 
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  Wanneer we nu de uitgaven van weekgeld aan de dullen in combinatie met de totale 

uitgaven bekijken bemerken we een beperkte correlatie
134
, de totale uitgaven evolueren deels 

mee met de uitgaven aan de dullen. Toch is er geen oorzakelijk verband tussen beide, de 

uitgaven aan weekgeld voor dullen zijn te klein om van doorslaggevende invloed te zijn in de 

totale uitgaven. Wat wel van invloed kan zijn, zijn de overige kosten aan de dullen. De som 

voor weekgeld aan dullen wordt immers bepaald door het aantal dullen, de evolutie van het 

weekgeld is dus gelijk aan de evolutie van het aantal dullen. Wanneer het aantal dullen dus 

toeneemt blijken ook de totale kosten van het hospitaal toe te nemen. Dit betekent dat de 

dullen dus een relatief zware kost waren voor het hospitaal. Ook bemerkten we in hfdstk. 

I.3.3. dat het aantal dullen en het aantal proveniers samen evolueerden, bij meer dullen waren 

er dus ook meer proveniers. Dit kan mee de beperkte correlatie tussen de uitgaven aan 

weekgelden voor dullen en de totale uitgaven verklaren. 

 

II.3.2.2.: Uitgaven aan weekgelden voor broeders, zusters
135
 en proveniers (1425-1468). 

 

We hebben gegevens over deze uitgaven van 1425 tot 1468, voor de jaren 1478, 1483 en 1486 

beschikken we over gegevens in een andere vorm, we komen er op het einde van dit 

hoofdstuk op terug. De sommen die uitgegeven worden aan de weekgelden van broeders, 

zusters en proveniers tussen 1425 en 1468 schommelen tussen 3288 denariën Groten (het 

minimumjaar 1468) en 9520 denariën Groten (het maximumjaar 1441). Gemiddeld wordt er 

6722 denariën Groten uitgegeven, de mediaanwaarde ligt hier dicht bij, namelijk 6784 

denariën Groten (jaar 1446). Voor dezelfde periode zijn de gemiddelde totale uitgaven 33 124 

denariën Groten, ongeveer vijf keer zo veel. De sommen die uitgegeven worden aan 

weekgelden voor broeders, zusters en proveniers schommelen grotendeels dan ook tussen een 

vierde en een zesde van de totale uitgaven
136
. Hieruit volgt dat deze weekgelden een 

aanzienlijk deel van de uitgaven vormen, en dan ook een grote invloed op de evolutie van de 

uitgaven kunnen hebben. Wanneer we de weekgelden in een grafiek zetten krijgen we 

volgende evolutie. 

 

                                                 
134
 Deze correlatie is minder duidelijk dan men zou denken op basis van  de bovenstaande grafiek, aangezien 

deze de uitgaven door tien deelt waardoor de pieken en dalen vervlakken.  
135
 Met uitzondering van de extra som die broeders en zusters nog boven hun normale provende kregen. 

136
 Uitzonderingsjaren, met de coëfficiënt waarmee men de weekgelden voor broeders, zusters en proveniers 

moet vermenigvuldigen om de totale uitgaven te bekomen zijn 1428 (3,619044), 1431 (3,3877), 1446 (6,03351), 

1447 (6.3418), 1448 (6,0543), 1451 (6,0344), 1453 (6.0247), 1454 (8,971). Zoals duidelijk is wijkt enkel het jaar 

1454 sterk af van de normale verhouding tussen vier en zes. 
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We zien dat de weekgelden voor broeders, zusters en proveniers over het algemeen relatief 

stabiel waren, enkel het jaar 1441 is een grote uitzondering met 9520 denariën Groten. In de 

meerderheid van de jaren schommelde deze uitgaven tussen de 6000 en 8000 denariën 

Groten. Hoewel we er weinig gegevens over hebben lijken de uitgaven aan weekgelden voor 

broeders, zusters en proveniers vanaf 1453 iets lager te liggen. Het piekjaar 1441 is 

gemakkelijk te verklaren, in dit jaar werden de weekgelden voor alle broeders, zusters en 

proveniers opgetrokken van 4 denariën Groten per persoon per week naar vijf denariën 

Groten. Waarom dit gebeurde weten we niet, noch of dit op eigen initiatief dan wel op bevel 

van de schepenen was. Wel merken we dat deze loonsverhoging maar tijdelijk is, het jaar erop 

bedraagt het weekgeld wederom 4 denariën Groten per persoon per week. Ook de extreem 

lage waarde van 1468 is gelijkaardig te verklaren, in dit jaar verlaagde men immers het 

weekgeld van 4 denariën Groten naar 2 denariën Groten, een halvering. Waarom dit gebeurde 

is ook niet geweten. Als we met deze twee gegevens rekening houden valt nog meer op hoe 

stabiel de weekgelden waren.  

  Wanneer we ons opnieuw de grafiek met alle uitgaven voor de periode 1425-1468 voor de 

geest halen zullen we merken dat deze sterk verschilde van deze grafiek, de uitgaven 

schommelden immers erg, met uitgavenpieken en uitgavendalen tot gevolg. Uit deze grafiek 

blijken de weekgelden relatief constant te blijven. Meer nog, in 1441 zien we hoe de uitgaven 

aan weekgelden voor broeders, zusters en proveniers sterk stijgen (met 1504 denariën Groten) 

terwijl de totale uitgaven juist lichtjes dalen (met 1180 denariën Groten). Dit betekent in de 

eerste plaats dat de grote pieken en dalen in de uitgaven niet verklaard kunnen worden door 

de uitgaven aan weekgelden voor broeders, zusters en proveniers. Maar we kunnen hier meer 

uit afleiden: de sommen die uitgegeven worden aan weekgelden voor broeders, zusters en 

proveniers zijn recht evenredig met het aantal proveniers (gezien het aantal broeders en 
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zusters zo goed als constant blijft). Meer weekgeld betekent dus in de eerste plaats meer 

proveniers (behalve dan in 1441 en 1468, zie hierboven), meer inwoners in het hospitaal. Men 

moet deze inwoners niet alleen weekgeld betalen, maar ook eten, drinken, kledij,… Uit deze 

grafiek blijkt dat een stijging aan inwoners in het hospitaal, met alle kosten dat dit met zich 

meebrengt, niet de primaire oorzaak is van grote stijgingen (en dalingen) in de totale uitgaven. 

Hoewel de uitgaven aan weekgeld alleen al een groot deel van de uitgaven bepalen, zijn er 

andere factoren die de uitgaven van jaar tot jaar sterk de hoogte in jagen. Dit zien we duidelijk 

in volgende grafiek, waarin we de weekgelden voor broeders, zusters en proveniers
137
 

vergelijken metde totale uitgaven. 

Uitgaven weekgeld broeders, zusters, proveniers (x 5) in 
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  De totale uitgaven evolueren duidelijk niet mee met de weekgelden, waardoor we kunnen 

besluiten dat de totale uitgaven ook niet mee evolueren met het aantal inwoners van het 

hospitaal. Jaren met veel uitgaven staan dus niet voor jaren waarin het hospitaal automatisch 

veel inwoners bezat. De schommelingen in de uitgaven zijn dus niet afkomstig van uitgaven 

aan eten, drinken of weekgeld voor alle inwoners. 

  Wanneer we de uitgaven aan weekgelden bestudeerden viel ons op dat in de rekeningen van 

de jaren 1434, 1455, 1457, 1458, 1459, 1461, 1469, 1471 en 1474 geen weekgelden werden 

uitbetaald aan broeders, zusters of proveniers. De dullen en de joncvrouwen werden wel 

betaald in deze jaren. We zagen vanaf 1454 een daling in de uitgaven, zodat ze continu onder 

de 30 000 denariën Groten lagen. We komen hier later op terug. 

 

 

                                                 
137
 We vermenigvuldigen deze sommen met vijf zodat ze in de buurt van de totale uitgaven komen te liggen, het 

gaat ons immers om de evolutie van de uitgaven, niet om de absolute waarden. 
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II.3.2.3.: Uitgaven aan weekgelden voor broeders, zusters en proveniers (1478-1486) 

 

Na 1468 duiken de weekgelden eerst terug op in 1478, weliswaar anders gecategoriseerd. De 

rekeningen geven nu de volledige som die gegeven werd aan broeders en zusters en de 

volledige som die gegeven werd aan de proveniers,in een aparte categorie. Het gaat slechts 

om drie jaren, 1478, 183 en 1486. De weekgelden voor broeders en zusters zijn relatief 

constant, in 1478 bedragen ze 3102 d. Gr., in 1483 2688 d. Gr. en in 1486 2124 d. Gr. Bij de 

proveniers zien we eenzelfde evolutie, 3093 d. Gr. in 1478, 4576 d. Gr. in 1483 en 2288 d. Gr. 

in 1486. Bij beide vallen de lage waarden voor het jaar 1486 op. Dit is weer gemakkelijk te 

verklaren aangezien in dit jaar de weekgelden wederom gehalveerd werden tot 2 denariën 

Groten per persoon. In het jaar 1486 zijn er dan ook twee proveniers meer dan in 1483 (23 

tegenover 21 proveniers) hoewel de som aan weekgelden minder is. Voor de jaren 1478 en 

1483 merken we dat de uitgegeven sommen aan broeders, zusters en proveniers licht 

verschillen ten opzichte van de voorgaande periode, ze schommelen tussen de 4000 en 6000 

denariën Groten
138
, wat dus iets minder is dan ervoor. 

 

II.3.2.4.: De totale uitgaven aan weekgelden 

 

In de meerderheid van de jaren is de totale som die uitgegeven werd aan weekgelden iets 

minder dan een derde van alle uitgaven, er zijn echter ook jaren waarin de uitgaven aan 

weekgelden bijna de helft blijken van alle uitgaven. Dit betekent dat de uitgaven aan 

weekgelden het grootste gedeelte van alle uitgaven bedragen. In volgende grafiek geven we 

alle uitgaven aan weekgelden doorheen de periode 1425-1486 weer. 

 

                                                 
138
 We moeten, als we de som aan broeders en zusters optellen bij de som aan proveniers, er de som die in de 

periode 1425-1468 werd uitgegeven als extra’s voor de broeders en zusters, aftrekken om te kunnen vergelijken 

met de periode 1425-1468. Deze extra som (‘wat de broeders en zusters meer hebben’) is in de meerderheid van 

de jaren 1728 d. Gr. Wanneer we dit doen bekomen we voor 1478 4467 d. Gr.  en voor 1483 5536 d. Gr. 
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Het eerste wat opvalt zijn de jaren met extreem lage uitgaven aan weekgelden, het gaat om de 

jaren 1434, 1455, 1457, 1458, 1459, 1461, 1469, 1471, 1474. Deze lage waarden zijn al 

verklaard, het gaat hier immers om jaren waarin er geen weekgeld werd uitgekeerd aan 

broeders, zusters, proveniers en joncvrouwen, enkel de dullen werden betaald. Daarnaast zijn 

er twee jaren, 1468 en 1486 waarin de broeders, zusters en proveniers wel betaald werden en 

toch de totale som aan uitgaven laag lag. Ook dit hebben we reeds verklaard, gezien in deze 

jaren het weekgeld gehalveerd werd naar 2 denariën Groten per persoon. Daarnaast is er ook 

het jaar 1441, die door de verhoging van het weekgeld naar 5 denariën Groten
139
 een hoge 

som aan weekgeld heeft. Wanneer we deze ‘uitzonderingsjaren’ weglaten valt op dat de 

uitgaven aan weekgelden stabiel blijven doorheen de periode 1425-1486. Tot 1451 liggen ze 

rond de tienduizend denariën Groten, daarna liggen ze iets lager, rond de achtduizend 

denariën Groten. Dit wijst er op dat waarschijnlijk vanaf 1450 er iets minder proveniers waren 

in het hospitaal
140
. In de periode tot 1451 blijven de uitgaven aan weekgelden stabiel, terwijl 

de totale uitgaven sterk fluctueerden van jaar tot jaar. In de periode erna dalen de uitgaven 

vermits er in een aantal jaren geen weekgeld wordt uitgegeven aan de meerderheid van de 

leden van het hospitaal. We komen later terug op deze maatregelen. In eerste instantie kunnen 

we concluderen dat, hoewel de weekgelden een groot deel van de uitgaven vormden, deze 

weekgelden niet de plotse stijgingen en dalingen veroorzaakten in de totale uitgaven. Het is 

pas wanneer men uitzonderingsmaatregelen gaat treffen (weekgelden niet uitbetalen of 

verminderen) dat dit enige invloed op de totale uitgaven heeft. Samenvattend komt dit er op 

neer dat de uitgavenpieken en uitgavendalen niet in relatie staan tot het aantal leden dat het 

hospitaal telt op dat moment. Meer mensen in het hospitaal betekent dus niet noodzakelijk 

meer uitgaven voor het hospitaal. 

                                                 
139
 Enkel voor de broeders en zusters en proveniers, niet voor de dullen. 

140
 Het gaat dan voornamelijk voor de totale uitgaven in 1478 en 1483, maar zoals we eerder zagen waren er in 

deze jaren minder dullen, wat ook de daling in de totale uitgaven aan weekgelden kan veroorzaakt hebben. 
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II.3.3.: Uitgaven aan petanciën 

 

Petanciën waren extra betalingen voor de leden van een religieuze instelling, normaal gezien 

op kerkelijke feestdagen. Meestal werden ze niet in geld uitbetaald maar in eten of drinken. 

Zo kregen de leden van het hospitaal op paasdag petanciën in wijn. Op andere feestdagen 

petanciën in vlees, brood,… Deze petanciën waren dus extra’s bij de provendes die de leden 

van het hospitaal kregen. Het interessante is dat de petanciën niet op voorhand vastgelegd 

waren door de schepenbank. Deze besliste hoeveel het weekgeld bedroeg, en hoeveel en welk 

eten de leden van het hospitaal kregen. De petanciën vielen in de bevoegdheid van het 

hospitaal zelf, de broeders en zusters konden dus zelf beslissen hoeveel er werd uitgedeeld
141
. 

Als de broeders en zusters het zich zelf beter wilden maken in het hospitaal, konden ze dit het 

gemakkelijkst door zichzelf meer petanciën te schenken. Via petanciën konden ze meer eten 

en drinken, echter onder het mom van een christelijke feestdag. Het was de meesteres die 

bepaalde welke petanciën geschonken werden, zij bepaalt dus de totale som die uitgegeven 

werd aan petanciën. Voor bepaalde feestdagen merkten we dat de petanciën vast lagen, het 

gaat om dagen zoals Pasen, Lichtmis, Palmzondag, Witte Donderdag, Kerstmis,… de 

belangrijke christelijke feestdagen. Voor de andere feestdagen konden de petanciën van jaar 

tot jaar sterk verschillen. In volgende grafiek geven we de evolutie van de uitgaven aan 

petanciën van 1425 tot 1486 weer
142
. 

 

                                                 
141
 In de realiteit waren er twee soorten petanciën. De eerste betaalde het hospitaal, dit zijn degene die wij zullen 

bespreken. Daarnaast zijn er ‘persoonlijke’ petanciën, betaald door één persoon of een groep personen die zich 

ertoe heeft verplicht elk jaar op een bepaalde dag een petancie te schenken aan de leden van het hospitaal. Zo 

zagen we al dat elke broeder op de ‘verjaardag van zijn intrede in het hospitaal’ een petancie moest betalen aan 

de andere broeders en zusters bestaande uit twee broden, een vierendeel wijn en een schotel varkens vlees (zie 

hoofdstuk I.1.3.). Ook de schepenbank schonk het hospitaal jaarlijks een petancie in de vorm van wijn. Deze 

‘persoonlijke petanciën’ komen echter niet voor in de rekeningen, ze werden door personen of instanties zelf 

betaald. Ze hebben geen invloed op de uitgaven, het zijn giften. We laten ze dan ook buiten beschouwing in dit 

onderzoek. 
142
 Voor de exacte cijfergegevens per jaar verwijzen we naar band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel  

II.6., pp. 41-42. 
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Uitgaven Petanciën (1425-1486)
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We merken duidelijk hoe de uitgaven aan petanciën van 1425 tot 1451 geleidelijk aan stijgen. 

Deze stijging is niet continu, jaren met sterke stijging worden afgewisseld met jaren van 

daling. Over heel de periode stijgen de uitgaven aan petanciën echter duidelijk van sommen 

die zich bevinden tussen de 1500 en 2000 denariën naar sommen tussen de 3000 en 3500 

denariën, een stijging van 1500 denariën. In de jaren 1446 en 1448 bedragen de uitgaven aan 

petanciën zelfs bijna 4000 denariën. De periode 1453 tot 1469 wordt gekenmerkt door lage 

waarden, op de jaren 1458 en 1459 na. Daarna stabiliseren de uitgaven aan petanciën zich 

weer en bedragen ze rond de 3000 denariën Groten, wat iets minder is dan de periode 1439-

1451. We zien dus hoe het hospitaal steeds meer geld in de vorm van petanciën schenkt aan 

zijn leden. Dat dit niet continu gebeurde wijst op het niet rationele karakter van de 

boekhouding, het ene jaar gaf men veel meer uit aan petanciën, waardoor de uitgaven stegen. 

Het jaar erop gaf men minder uit aan petanciën (echter niet zoveel als men er het jaar ervoor 

had bijgedaan) zodat de uitgaven opniew daalden, waarna men dadelijk weer meer ging 

uitgeven aan petanciën. Zo stegen de uitgaven aan petanciën stapsgewijs. Dit bewijst 

wederom het gebrek aan langetermijnvisie in het beheer van de financiën van het hospitaal. 

Ten tweede zien we hier gedeeltelijk een verklaring voor de uitgavenpieken, doordat men niet 

continu meer uitgaf aan petanciën maar steeds stapsgewijs de som naar boven bracht, 

ontstonden ook pieken en dalen in de totale uitgaven. In volgende grafiek zetten we de 

uitgaven aan petanciën af tegenover de evolutie van de totale uitgaven
143
 

                                                 
143
 Wederom deelden we de totale uitgaven door tien zodat ze zich in de buurt van de uitgaven aan petanciën 

bevinden, waardoor ze in een betrekkelijk kleine grafiek om te zetten zijn. 
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Uitgaven Petanciën ten opzichte van Totale uitgaven/10
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We zien dat er enige correlatie is, doch dat deze niet uitsluitend is. Niet elke stijging in 

petanciën wordt gevolgd door een stijging in de totale uitgaven. Toch is de totale trend bij 

beide een stijging tot ongeveer 1450. Daarna staan beide lijnen minder met elkaar in relatie, 

ze zijn soms tegengesteld. Het is ook logisch dat de pieken in petanciën nooit volledig de 

pieken in uitgaven kunnen verklaren; wanneer de petanciën stijgen gebeurt dit maximum met 

1000 denariën Groten op een jaar, terwijl de uitgaven gemakkelijk 5000 denariën konden 

dalen of stijgen ten opzichte van de vorige jaren. Tot 1450 kunnen we wel stellen dat 

stijgingen in de petanciën mee de oorzaak vormen van stijgingen in de totale uitgaven. De 

verklaring die we gaven voor de opeenvolging van stijgingen en dalingen bij de uitgaven van 

petanciën is waarschijnlijk ook bruikbaar voor de totale uitgaven. Het ene jaar gaf men meer 

uit (ook aan petanciën) zodat de uitgaven stegen, het jaar daarop wou men de uitgaven 

beperken en bespaarde men (ondermeer op petanciën) waardoor de uitgaven daalden, waarna 

men opnieuw meer uitgaf. Dit verklaart waarom de pieken en dalen in de petanciën 

grotendeels dezelfde zijn als de pieken en dalen in de uitgaven. Er is ook een tweede element, 

we zagen reeds dat de pieken en dalen bij de inkomsten gelijk liepen met de pieken en dalen 

bij de uitgaven. Waarschijnlijk was het zo dat het hospitaal, in jaren waarin de inkomsten 

stegen, deze meerwaarde aan inkomsten dadelijk opgebruikte en niet inzette in een financieel 

beleid om het verlies te beperken. De pieken in de petanciën kunnen de pieken in de uitgaven 

niet volledig verklaren, daarvoor gaat het om te weinig denariën, maar ze geven een algemene 

trend binnen het hospitaal aan. Deze trend is ofwel meer geld uitgeven aan verschillende 

zaken, of juist minder geld uitgeven. Het geld dat uitgegeven werd kan zowel aan eten 

gegeven worden, maar ook aan aankopen van gronden, meerschen, huizen,… Tot 1450 is er 

dus een gebrek aan langetermijnvisie binnen het hospitaal. 
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  Bij de analyse van de uitgaven bemerkten we dat de uitgaven sterk van jaar tot jaar 

verschilden, zeker tot 1454. Nu hebben we deze pieken kunnen verklaren. Ze staan los van het 

aantal leden dat het hospitaal telt, de pieken zijn het gevolg van een gebrek aan rationeel 

financieel inzicht waardoor jaren waarin men veel te veel uitgaf werden opgevolgd door jaren 

waarin men minder uitgaf om het verlies te beperken. Omdat men echter nooit volhield een 

langere periode minder uit te geven bleef het verlies steeds groeien. De stijging van de 

uitgaven gebeurde in die sectoren waarover het hospitaal zelf kon beslissen hoeveel ze uitgaf. 

Zoals de petanciën, maar ook in grote mate het eten (men kon meer groenten of meer vlees 

kopen), de drank, de kledij,… Dit betekent dat de stijgingen in de uitgaven grotendeels gingen 

naar producten waar de leden van het hospitaal (en waarschijnlijk in de eerste plaats de 

broeders en zusters, aangezien deze alles regelden) zelf van profiteerden. 

  Zoals we reeds zagen was tegen de jaren vijftig van de vijftiende eeuw het verlies voor het 

hospitaal tot een absoluut dieptepunt gestegen. We kunnen de jaren 1450-1455 dan ook als 

een echte crisisperiode benoemen. Vanaf 1456 echter herstelt het hospitaal en maakt het zelfs 

enige jaren winst. De uitgaven dalen stelselmatig en continu vanaf 1454. 

 

II.3.4.: De periode 1453-1471: Crisismaatregelen in het hospitaal 

 

Vanaf 1453 worden de rekeningen steeds slordiger en onoverzichtelijker. Bepaalde sommen 

die tot dan wekelijks uitgekeerd werden, verdwijnen in het niets. In 1453 wordt de rekening 

opgesteld door meesteres Quintine Sleuden, ze was al zuster sinds 1448. In eerste instantie 

verandert er niet veel, enkel verdwijnt de post “Item van ghist ende tbier’ plots uit de 

rekeningen. Ook is voor het eerst in elf jaar de som die men uitgeeft aan de bakker niet 260 

denariën Groten maar 220 denariën Groten. De eerste echte verandering gebeurt in 1454. In 

dit jaar sterft Quintine Sleuden
144
 en wordt ze als meesteres opgevolgd door Zoetin (ook 

gekend als Avesoete) Van Sycleer
145
. Zuster Sleuden bepaalde dus de eerste weken wat er 

uitgegeven werd, na haar dood bepaalde Zuster Van Sycleer dit. Zuster Van Sycleer heeft 

blijkbaar nog totaal geen ervaring met het opstellen van de rekeningen en daarom wordt de 

rekening steeds onoverzichtelijker. Ten eerste blijkt dit boekjaar maar 45 weken te hebben, 

zeven minder dan normaal. Ten tweede verdwijnt de bakker uit de rekeningen, hij wordt dus 

niet betaald. Nadat in 1453 de uitgaven aan bier verdwenen, staan er in 1454 ook geen 

                                                 
144
 Volgens de rekeningen stierf ze na acht weken, wat zou betekenen dat ze de laatste week van November van 

het jaar 1453 stierf (hetgeen in het boekjaar 1454 valt). 
145
 Die tot 1458 meesteres blijft en de rekeningen blijft opstellen. 
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uitgaven aan de bakker in de rekeningen. Zoals reeds gezegd zullen de uitgaven aan de bakker 

tot 1456 niet meer in de rekeningen voorkomen. We merken ook op dat in het jaar 1453 het 

verlies van het hospitaal een absoluut dieptepunt van 17 312 denariën Groten bereikte. In deze 

periode van crisis gaat het hospitaal dus een aantal uitgaven schrappen uit de rekeningen. 

  In het jaar 1455 wordt dit voortgezet, niet alleen wordt de bakker niet betaald, het hospitaal 

betaalt in dit jaar ook geen weekgelden aan broeders, zusters en proveniers en er wordt geen 

enkele som aan petanciën uitgegeven. In 1456 worden wel de weekgelden allemaal uitbetaald 

maar zijn er weer geen uitgaven aan petanciën. In dezelfde twee jaar zien we wel dat er plots 

zeer veel posten met betalingen op naam voorkomen, in de vorm van “Item (naam)  x d. Gr. 

Vl.”. Er wordt niet gespecificeerd waarom deze persoon betaald werd, hetgeen vroeger wel 

altijd gedaan werd. De mogelijkheid bestaat dat deze posten een nieuwe vorm zijn waarin het 

hospitaal zijn leden de petanciën uitbetaalt, gezien de meeste van deze namen slaan op 

broeders, zusters of proveniers. Na 1456 verdwijnen deze posten dan ook plots. In 1457 wordt 

de bakker opnieuw betaald, en zoals we al stelden werd hij ook voor de voorgaande drie jaar 

betaald. Dit betekent dat de bakker dus een vorm van krediet gaf aan het hospitaal, 

waarschijnlijk omdat het hospitaal elk jaar naar dezelfde bakker ging
146
. Ook de petanciën 

worden terug uitbetaald, ze bedragen echter opmerkelijk minder dan in de periode voor 1454. 

De weekgelden voor broeders, zusters en proveniers worden niet uitbetaald, hetgeen zich zal 

herhalen in 1458, 1459, 1461 en 1469. Van 1459 tot 1469 worden de rekeningen steeds 

slordiger en minder logisch. In 1459 wordt de rekening voor het eerst sinds 1425 (en de kans 

is groot dat het voor het eerst in de geschiedenis van het hospitaal is) opgesteld door een man, 

meester Jan Van Der Gracht. We weten niet hoe het komt dat een man blijkbaar in deze 

periode de macht had, misschien was het bevolen door de schepenen om aan de continue 

verliezen iets te doen, misschien heeft Jan Van Der Gracht zich zelf naar voren gewerkt en zo 

een machtspositie ingenomen. 

  We merken duidelijk dat het hospitaal doorheen de periode 1453-1469 een aantal 

crisismaatregelen neemt om de uitgaven te drukken. Het gaat in de meerderheid van de 

gevallen om eenmalige maatregelen, ze kunnen niet elk jaar doorgevoerd worden en hebben 

op lange termijn geen nut als men de pieken en dalen in de uitgaven niet kan bedwingen. Dat 

men ervoor koos de uitgaven aan weekgeld voor broeders, zusters en proveniers niet te 

betalen is een logische keuze, gezien we reeds zagen dat deze uitgaven een groot deel van de 

totale uitgaven waren. Toch is het op lange termijn de verkeerde keuze, het waren niet de 

                                                 
146
 Tot 1457 hebben we geen namen van bakkers, maar daarna blijkt het hospitaal steeds naar dezelfde bakker te 

gaan, namelijk Joost Hudgeboot. 
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weekgelden die voor problemen zorgden, aangezien deze relatief constant bleven. Deze 

crisismaatregelen zijn kenmerkend voor elke instantie die financieel in de problemen zit en op 

korte tijd zijn financiën wil gezond maken. Ze zijn echter alleen nuttig als men ook op lange 

termijn de uitgaven naar benden kan halen en de inkomsten doen stijgen. 

  Naast deze crisismaatregelen blijkt dat het hospitaal in deze periode ook chaotisch geleid 

werd. Beste voorbeeld daarvan is het boekjaar 1454, waarvan de rekeningen zeer slordig en 

zeer onlogisch samenhangen. In dit jaar dalen de uitgaven aan petanciën en stijgen de 

uitgaven aan lonen met 1110 denariën Groten. De totale uitgaven stijgen echter met 15 804 

denariën Groten en bereiken een absoluut maximum. Ook het gegeven dat plots een man de 

rekeningen opstelt wijst, op chaotische omstandigheden. 

   Door de crisismaatregelen (voornamelijk dan het niet betalen van de weekgelden voor 

broeders, zusters en proveniers) van 1455 en de jaren erop zakken de uitgaven geleidelijk van 

1455 tot 1461. Op deze manier redt het hospitaal zich, in 1456 al wordt het verlies beperkt tot 

amper 96 d. Gr., enkel in 1458 en 1469 kan men nog spreken van echt verlies, hoewel het veel 

minder is dan in de periode 1433-1455. Door eenmalige maatregelen was het hospitaal in staat 

op relatief korte tijd te evolueren van verlieslatend naar een winstmakend ‘bedrijf’. Hierop 

moesten echter structurele veranderingen volgen wilde het hospitaal niet terug vervallen in de 

situatie van 1425 tot 1433. 

 

II.3.5.: De structurele verandering: de leke-ontvanger 

 

In 1471 komt er een structurele verandering in het hospitaal er in de vorm van een leke-

ontvanger. Iemand die geen lid was van het hospitaal zou vanaf dit moment de rekeningen 

controleren en superviseren. Het was de schepenbank die bepaalde dat dit moest gebeuren. 

Hoe bepaald werd wie dit ging zou worden we niet, maar we gaan er van uit dat het om 

mensen ging die professioneel met geld bezig waren en dus enige ervaring op het terrein 

hadden. Waarschijnlijk was het ook de schepenbank die bepaalde wie er leke-ontvanger werd. 

   Tot dan bepaalde de meesteres (en vanaf 1459 de meester) hoe het hospitaal financieel 

bestuurd werd, zij bepaalde wat uitgegeven werd per week en ze stelde de rekening op. 

Normaal gezien was ze geen ‘professional’ op dit vlak, we zien dan ook dat de rekeningen 

meestel gebaseerd werden op rekeningen van voorgaande jaren. Dit verklaart de 

eenvormigheid van de rekeningen. Vanaf 1471 is het wel een ‘professional’ die de financiën 

beheert, iemand van buiten het hospitaal. We merken dit dadelijk in de vormwijziging van de 

rekeningen. De posten worden gerationaliseerd. Vroeger werden uitgaven en inkomsten 
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samengevoegd naargelang het moment waarop ze zich voordeden, of preciezer: naargelang de 

week. Nu worden uitgaven en inkomsten samengebracht in gelijkaardige groepen; alle 

petanciën samen, alle weekgelden samen,…Ook wordt de ontvangst veel duidelijker 

weergegeven. In 1471 is de leke-ontvanger Pieter Rilic, hij zal deze baan echter niet lang 

houden aangezien reeds in 1474 Gheraerd Ruwe leke-ontvanger is
147
. We kennen er slechts 

vijf, waarvan Lievin Van Crombrugghe het langst leke-ontvanger was (op zijn minst van 

1536-1548). Opvallend is dat in 1483 en in 1486 er terug een broeder ontvanger was, en dus 

geen leke-ontvanger. Gezien we voor deze periode weinig bronnen hebben weten we niet 

waarom dit gebeurde, we weten alleen dat in 1501 er opnieuw een leke-ontvanger actief was. 

  De gevolgen van de komst van de leke-ontvanger zagen we wanneer we uitgaven, inkomsten 

en saldi bestudeerden: de pieken verdwijnen, de inkomsten en uitgaven evolueren los van 

elkaar, de inkomsten stabiliseren zich,… We benoemden al deze aspecten onder de term 

‘rationalisatie van het financiële beleid’. We mogen de komst van de leke-ontvanger 

natuurlijk niet al te positief voorstellen, zoals we zagen werd er in de zestiende eeuw soms 

nog verlies gemaakt. Toch mag het duidelijk zijn dat sinds er een leke-ontvanger 

tewerkgesteld was in het hospitaal, het financiële beleid eenduidiger en logischer was. De 

leke-ontvanger zorgde voor de structurele veranderingen die het hospitaal nodig had om 

blijvend uit de rode cijfers te blijven.  

 

II.3.6.: De uitgaven in de vijftiende eeuw: conclusie 

 

We analyseerden de uitgaven en de inkomsten doorheen de vijftiende eeuw en bemerkten het 

voorkomen van vele pieken en dalen, zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten. Om deze 

pieken te verklaren onderzochten we nauwgezet de uitgaven, gezien we voor de inkomsten 

veel minder gegevens hebben. We kwamen tot de conclusie dat de pieken niet afhankelijk 

waren van het aantal leden dat in het hospitaal verbleef, maar enkel van de wil van de 

meesteres om veel of juist geld uit te geven aan petanciën, eten, drinken, kledij,… Na jaren 

van stijging van de uitgaven, slaagden ze er soms in de uitgaven te doen dalen, echter nooit 

genoeg om de oorspronkelijke stijging teniet te doen. Hierdoor was de financiële situatie rond 

1450 zo geëscaleerd dat men kan spreken van een crisismoment: het verlies bereikte een 

absoluut hoogtepunt. In de eerste fase reageerde het hostaal hierop door via een aantal 

                                                 
147
 Een namenlijst van alle leke-ontvangers in combinatie met de boekjaren waarvan we weten dat ze ontvanger 

waren vindt u in band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.5., p. 58. 
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crisismaatregelen de uitgaven te doen dalen. In een tweede fase schakelden ze een leke-

ontvanger in om het financiële beleid te rationaliseren. 

  Wanneer we dit achteraf beschrijven hebben we snel de neiging dit voor te stellen als een 

gericht plan, eerst het verlies zo veel mogelijk beperken met eenmalige maatregelen en daarna 

zorgen voor structurele veranderingen via een persoon van buiten het hospitaal. Achter de 

aanstelling van de leke-ontvanger zal waarschijnlijk een doordacht plan gezeten hebben met 

als doel de financiën te rationaliseren. De schepenen hadden over het algemeen veel meer 

ervaring met financiën, en ze zullen dan ook opgemerkt hebben dat het hospitaal financieel 

slecht geleid werd. Als oplossing schoven ze een buitenstaander naar voor die professioneel 

met financiën bezig was. Wat betreft de crisismaatregelen is het volgens ons niet zo dat daar 

een doordacht plan achter zat. De chaotische rekeningen bewijzen volgens ons veel eerder dat 

het hospitaal toen echt in een crisis verkeerde, en instinctief zo veel mogelijk de uitgaven 

beperkte. Hierdoor werd het saldo voor het hospitaal positief, de uitgaven daalden. Dit 

gebeurde echter niet door rationalisatie, maar door eenmalige maatregelen die genomen 

werden om de chaos en het verlies zoveel mogelijk te beperken. Het gevolg was dat een leke-

ontvanger kon beginnen met een hospitaal dat lichte winst maakte, zodat het makkelijker was 

de financiën te rationaliseren. 

 

Tot 1471 konden we vrij weinig zeggen over de inkomsten, omdat ze zo waren opgebouwd 

dat men niet kon zeggen waaraan er juist geld gegeven werd. Vanaf 1471 kunnen we dit wel. 

Gezien er voor de rest van de 15
de
 eeuw slechts vijf rekeningen zijn overgeleverd zullen we de 

inkomsten van 1471-1500 mee bespreken bij de inkomsten in de zestiende eeuw. 

 

II.4.: De uitgaven (16
de
 eeuw) 

 

Gezien we weten dat de uitgaven en inkomsten in de zestiende eeuw stabieler waren kunnen 

we ze ook korter en minder uitgebreid behandelen. Algemeen zal blijken dat de uitgaven 

rationeler gebeuren, er is minder sprake van plotse stijgingen of dalingen, en wanneer deze 

wel gebeuren, zijn ze gemakkelijker te verklaren. We beperken ons tot drie groepen uitgaven: 

de weekgelden, de uitgaven aan reparaties, pensioenenen extra kosten, en de aankoop van 

hout en turf. 

 

 

 



 133 

II.4.1.: De weekgelden (16
de
 eeuw) 

 

Net zoals in de vijftiende, zijn ook in de zestiende eeuw de weekgelden het grootste gedeelte 

van de uitgaven. Toch blijken de weekgelden aan het begin van de zestiende eeuw gewijzigd 

te zijn. Doorheen de vijftiende eeuw kregen de broeders, zusters, proveniers en dullen elke 

week 4 d. Gr.
148
, en kregen de broeders en zusters om de dertien weken nog eens 36 denariën 

extra. In 1501 is de situatie anders: de broeders en zusters krijgen 8 d. Gr. de week, de dullen 

7 d. Gr. de week en de proveniers slechts 2 d. Gr. de week. De weekgelden voor de broeders, 

zusters en dullen zijn dus gestegen terwijl deze voor de proveniers gehalveerd werden. In 

1519 is de situatie opnieuw gewijzigd; de broeders en zusters krijgen nu 10 d. Gr. per week, 

de dullen nog steeds 7 d. Gr. per week maar de proveniers krijgen nu terug 4 d. Gr. per week. 

In 1436 is er weer een verandering, de broeders en zusters krijgen dan 12 d. Gr. per week en 

de proveniers 6 d. Gr. per week. De dullen blijven 7 d. Gr. per week behouden. De 

weekgelden blijven van 1536 tot 1548 gelijk. We zien dus dat de weekgelden stelselmatig 

opgetrokken werden, in 1536 kreeg een broeder of zuster al vier keer zoveel denariën per 

week meer dan in de vijftiende eeuw. In 1501 is de totale uitgave aan weekgelden nog relatief 

laag, 8087 d. Gr. Vl. In 1519 liggen ze ongeveer op dezelfde hoogte als de jaren 1536-1548, 

namelijk 11 170 d. Gr. Vl. De verhoging van de weekgelden is de belangrijkste verklaring 

voor het feit dat de totale uitgaven in de zestiende eeuw een stuk hoger lagen dan in de 

vijftiende eeuw (zie hfdstk. II.2.1.). In de periode 1536-1548 schommelen de uitgaven aan 

weekgelden tussen de 16 347 d. Gr. Vl (1544) en 18 750 d. Gr. Vl. (1538). Zoals we zagen 

bedroegen de uitgaven aan weekgelden in de vijftiende eeuw meestal rond de 10 000 tot 11 

000 d. Gr. (1441 was het maximumjaar met 12 969 d. Gr.). Dit betekent dat de uitgaven aan 

weekgelden ongeveer 6000 tot 7000 denariën hoger lagen in de zestiende eeuw. Dit verklaart, 

mutatis mutandis, het verschil tussen de totale uitgaven in de vijftiende eeuw en de totale 

uitgaven in zestiende eeuw. 

  Het is niet alleen zo dat de absolute waarden van de uitgaven aan weekgelden stegen, ook 

het procentuele deel van de uitgaven dat ze vormden werd, groter. In de vijftiende eeuw 

waren de uitgaven aan weekgelden meestal een vierde, een vijfde of een zesde van de totale 

uitgaven. In 1501 en 1519 is de verhouding gestegen tot iets minder dan een derde. Van 1536 

tot 1548 schommelt de verhouding continu rond iets minder dan de helft (met uitzondering 

van het jaar 1543 waarin de verhouding een derde bedraagt). Deze opmerkelijke stijging toont 

                                                 
148
 Met uitzondering van enkele jaren waarin het weekgeld aangepast werd. Zie hfdstk. II.3.2. 
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aan dat men in staat is geweest meer geld te geven aan zijn inwoners, zonder dat de andere 

uitgaven sterk stegen. Men heeft dus op andere aspecten moeten besparen. We komen hier 

later op terug. 

  In de rekeningen worden de weekgelden verdeeld over twee posten, de eerste met alle 

weekgelden voor broeders, zusters en dullen en de tweede met de weekgelden voor 

proveniers. Naar analogie met de bronnen analyseerden we beide uitgavenposten. In de 

volgende grafiek tonen we enerzijds de evolutie van de uitgaven aan weekgeld voor broeders, 

zusters en dullen, en anderzijds de weekgelden aan proveniers
149
. Het is belangrijk in het 

achterhoofd te houden dat wanneer de weekgelden voor broeders, zusters en dullen stijgen of 

dalen, dit in de eerste plaats komt doordat er minder of meer dullen in het hospitaal 

verblijven. Het aantal broeders en zusters blijft immers zo goed als altijd constant. 

Weekgeld dullen, broeders en zusters in combinatie 

met weekgeld proveniers (1536-1548)
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We gaan natuurlijk niet op zoek naar enige correlatie tussen beide gegevens, we hebben ze 

alleen in één grafiek samengebracht zodat we ze kort konden bespreken. Zoals duidelijk is, 

zijn de sommen die uitgegeven worden aan het weekgeld stabiel, als ze stijgen of dalen 

gebeur dit meestal over meerdere jaren. Er zijn in deze periode steeds rond de twintig 

proveniers, en tussen de vijf en de negen dullen. De sommen weekgeld voor broeders, zusters 

en dullen enerzijds en de sommen weekgeld voor proveniers anderzijds zijn op zichzelf wel 

relatief stabiel, maar dat betekent niet dat de totale uitgaven aan weekgelden dit ook zijn. Een 

lichte daling bij de weekgelden voor broeders, zusters en dullen in combinatie met een lichte 

daling bij de weekgelden voor proveniers kan in de totale uitgaven aan weekgelden een grote 

daling tot gevolg hebben. In de volgende grafiek geven we enerzijds de evolutie van de 

uitgaven aan weekgelden en anderzijds de evolutie van de totale uitgaven (gedeeld door twee) 

weer. 

                                                 
149
 Voor alle exacte cijfers van weekgelden die in dit hfdstk. gebruikt worden verwijzen we naar band II, III. 

Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.7., pp. 43-44. 
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Uitgaven weekgelden in combinatie met de totale uitgaven/2 
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In eerste instantie zien we hoe de uitgaven aan weekgelden minder stabiel zijn dan de twee 

onderdelen die ze vormen. Wanneer, zoals in 1542, zowel weekgelden van de broeders, 

zusters en dullen, als deze van de proveniers dalen heeft dit een duidelijke daling tot gevolg 

bij de totale uitgaven aan weekgelden. In 1545 stijgen beide, waardoor ook de totale 

weekgelden relatief sterk stijgen. Veel belangrijker is echter dat we duidelijk merken dat er 

geen correlatie is tussen de uitgaven aan weekgelden en de totale uitgaven. In de zestiende 

eeuw zijn de uitgaven aan weekgelden proportioneel sterk gegroeid, ze vormen in veel 

gevallen iets minder dan de helft van de totale uitgaven. Toch zijn het totaal niet deze 

weekgelden die de schommelingen in de uitgaven bepalen. We merken hoe van 1541 tot 1543 

de uitgaven aan weekgelden relatief sterk dalen, terwijl de totale uitgaven juist toenemen. Dit 

betekent dat er in deze periode een andere post moest geweest zijn die op korte tijd sterk 

gegroeid is. We zullen trachten te onderzoeken welke andere uitgavenposten voor de 

stijgingen of dalingen in de totale uitgaven verantwoordelijk waren. 

 

II.4.2.: Uitgaven aan “reparaties, pentioenen ende extraordinaire costen” 

 

Vanaf de zestiende werden alle reparaties, pensioenen en extra kosten samengebracht in één 

uitgavenpost. De reparaties vormden meestal geen grote kosten, de meerderheid van deze 

kosten ging naar pensioenen en andere kosten. Onder pensioen begreep men niet een bepaalde 

som die sommigen kregen omdat ze te oud waren, het bleek eerder een aanvullend loon voor 

de broeders en zusters te zijn. In de eerste plaats kregen de meesteres en de meester het. In de 

vijftiende eeuw kreeg ook de ontvanger extra geld, om de onkosten te vergoeden. Deze 

pensioenen bedroegen in totaal niet zo veel. De meerderheid van het geld werd dus 
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geschonken aan “extraordinaire costen”. Zoals de naam al laat vermoeden kon hier werkelijk 

alles onder ressorteren, van voedsel, kleding en drank tot aankoop van stukken grond. De 

totale som die uitgegeven werd aan reparaties, pensioenen en extra kosten bedroeg in de 

periode 1536-1548 tussen één vijfde en twee vijfde van de totale uitgaven. Hiermee vormen 

ze samen met de uitgaven aan weekgelden de belangrijkste uitgavenposten. In de volgende 

grafiek zetten we de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten af tegenover de totale 

uitgaven
150
. 

Uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten in 
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Wanneer we enkel de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten bestuderen vallen 

dadelijk de fluctuaties op. Deze uitgaven schommelen immers tussen de 6476 d. Gr. (het 

minimumjaar 1536) en de 17 628 d. Gr. (het maximumjaar 1546), wat een verschil van meer 

dan 10 000 d. Gr. is. We willen opmerken dat deze grote verschillen niet het gevolg zijn van 

grote reparaties op bouwwerken aan het hospitaal, de reparaties zijn meestal maar van kleine 

aard. Ook de pensioenen zijn zo goed als elk jaar constant. Het geld gaat dus in de eerste 

plaats naar extra kosten. We merken in de rekeningen vanaf 1536 dat de som die eerder werd 

uitgegeven aan petanciën zo goed als verdwijnt. Onder de “extraordinaire costen” bevinden 

zicht echter veel posten die men vroeger als petancie zou omschrijven, zoals uitgaven aan 

wijn, vlees, melk,… We kunnen dan ook stellen dat de petanciën niet verdwenen zijn, maar 

slechts van vorm veranderd. De leden van het hospitaal kregen nog steeds extra giften, deze 

werden nu uitgegeven als extra kosten. In de vijftiende eeuw zagen we hoe de uitgaven aan 

petanciën een duidelijke correlatie vormden met de totale uitgaven. Wanneer we kijken naar 

bovenstaande grafiek merken we een gelijkaardige correlatie op, de uitgaven aan reparaties, 

                                                 
150
 In de rekening van het boekjaar 1547 (Stadsarchief Gent, LXV, 153) is de som die uitgegeven werd aan 

reparaties, pensioenen en extra kosten volledig doorstreept en onleesbaar gemaakt. We hebben voor dit jaar dan 

ook geen gegevens. Voor de exacte cijfers waarop de grafiek gebaseerd is verwijzen we naar band II, III. 

Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.8., p. 45. 
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pensioenen en extra kosten evolueren gelijkaardig met de totale uitgaven. De correlatie is 

bijna perfect, op geen enkel moment daalt de ene lijn terwijl de andere stijgt. Als we weten 

dat de uitgaven aan weekgelden niet de schommelingen in de totale uitgaven bepaalden, en 

we weten dat de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten de tweede grootste 

uitgavenpost is, kunnen we na het zien van deze grafiek niet anders concluderen dat het de 

uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten zijn die de evolutie van de totale uitgaven 

bepalen. Niet alleen evolueren beide lijnen hetzelfde in de grafiek, ook zijn de stijgingen en 

dalingen voor beide lijnen in absolute waarden zo goed al gelijk. Als voorbeeld kunnen we 

1539-1540 nemen; de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten stijgen tussen deze 

twee boekjaren met 4607 d. Gr., de totale uitgaven stijgen met 4437 d. Gr. Hetzelfde 

fenomeen zien we bij zo goed als elk jaar tussen 1536 en 1548. Dit betekent dat de absolute 

stijging of daling van de uitgaven zo goed als volledig bepaald wordt door de stijgingen en 

dalingen in de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten. 

  We weten nu wat de stijgingen en dalingen in de totale uitgaven van de 16
de
 eeuw 

bepaalden.We kunnen zelfs stellen dat het in grote mate vergelijkbaar is met wat de stijgingen 

en dalingen in de uitgaven in de vijftiende eeuw veroorzaakte. Toch weten we dat de uitgaven 

in de zestiende eeuw veel meer onder controle, minder onstabiel waren. Dit is gemakkelijk te 

verklaren, we zien immers hoe de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten jaar per 

jaar stabieler zijn dan de petanciën in de 15
de
 eeuw. De uitgaven aan reparaties, pensioenen en 

extra kosten fluctueren ook, maar sterke stijgingen en dalingen gebeuren meestal over 

meerdere jaren (zie bijvoorbeeld 1541-1543 en 1543-1545). De enige echt sterke stijging is 

die in het jaar 1546, maar hoewel we geen gegevens hebben over het jaar 1547 suggereren de 

uitgaven dat in 1547 de uitgaven aan reparaties, pensioenen en extra kosten alweer gedaald 

zijn. De extra kosten stijgen en dalen wel, maar niet zo plots en sterk als de uitgaven aan 

petanciën in de vijftiende eeuw. Daardoor zijn er ook geen uitgavenpieken of dalen meer. 

Zoals we al opmerkten in de analyse van de evolutie van de totale uitgaven zijn de uitgaven 

wel gestabiliseerd, maar nog niet helemaal onder controle, bij te sterke stijgingen werd 

immers verlies geleden. De ‘extra uitgaven’ zijn dus deels onder controle, maar het hospitaal 

moet steeds op zijn hoede zijn om ervoor het zorgen dat ze niet te veel stijgen. 

  Nu we de stijgingen en dalingen in de totale uitgaven hebben kunnen verklaren bestuderen 

we nog kort de uitgaven aan brandstof voor het hospitaal, namelijk hout en turf. 
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II.4.3.: Uitgaven aan brandstof: hout en turf 

 

Vanaf 1538 komen worden alle uitgaven aan brandstof (hout en turf) apart vermeld in de 

rekeningen. Ze vormen steeds ongeveer tien tot dertien procent van alle uitgaven, waarmee ze 

na weekgelden en reparaties, pensioenen en extra kosten de belangrijkste uitgavenpost 

vormen. De uitgaven aan brandstof schommelen tussen de 4009 d. Gr. (1539) en de 5304 d. 

Gr. (1544). Het is dus duidelijk dat de uitgaven aan brandstof, zoals te verwachten was, 

relatief stabiel bleven. We gaan er van uit dat het hospitaal elk jaar ongeveer evenveel hout en 

turf kocht en dat de dalingen en stijgingen in de eerste plaats het gevolg zijn van 

prijsstijgingen of prijsdalingen in het hout en turf. Deze sommen zijn voornamelijk interessant 

omdat ze ons leren dat het hospitaal ongeveer een tiende van zijn uitgaven spendeerde aan 

brandstof. Deze brandstof diende in de eerste plaats voor verwarming en koken. In de 

volgende grafiek geven we de evolutie van de uitgaven aan brandstof tussen 1538 en 1548 

weer
151
. 
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Uit deze grafiek zou men kunnen opmaken dat de uitgaven aan brandstof wel sterk stijgen of 

dalen, maar dit is enkel omdat de primaire eenheid van de y-as slechts vijfhonderd denariën 

Groten is. In werkelijkheid blijven de uitgaven aan brandstof zeer stabiel, ze stijgen of dalen 

dan ook over meerdere jaren. We zien duidelijk hoe de grafiek uiteenvalt in twee perioden, 

1538 tot 1544 vormt een geleidelijke stijging, waarna er van 1544 tot 1548 een geleidelijke 

daling volgt. Wanneer we de grafiek met de totale uitgaven voor ogen houden weten we 

dadelijk dat de uitgaven aan brandstof hier slechts weinig invloed op hadden, de grafiek met 

de totale uitgaven fluctueerde immers veel meer. In 1544, wanneer de uitgaven aan brandstof 

het maximum bereiken, daalden de totale uitgaven zelfs licht. Het gegeven dat deze uitgaven, 

                                                 
151
 Voor de exacte cijfers verwijzen we naar band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.9., p. 46. 
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de derde grootste uitgavenpost, net zoals de uitgaven aan weekgelden, zeer constant blijkt te 

zijn, bewijst nog eens dat het in de eerste plaats de uitgaven aan reparaties, pensioenen en 

extra kosten zijn die de evolutie van de totale uitgaven bepalen. 

 

We onderzochten eerste de uitgaven voor de vijftiende eeuw en verklaarden het voorkomen 

van uitgavenpieken en uitgavendalen. Daarna onderzochten we de uitgaven voor de zestiende 

eeuw en verklaarden welke uitgaven de dalingen en stijgingen in de totale uitgaven 

bepaalden. In het volgende hoofdstuk analyseren we de inkomsten. 

 

II.5.: De inkomsten (1470-1548) 

 

Zoals we reeds stelden hebben we over de inkomsten tot 1470 zeer weinig concrete gegevens. 

Dit is spijtig, gezien deze periode voor de inkomsten de meest interessante is, zoals we weten 

zijn de inkomsten in de zestiende eeuw immers zeer stabiel. Bij het onderzoek naar de 

uitgaven zijn we wel in staat geweest een mogelijke verklaring te geven voor het feit dat de 

inkomsten en de uitgaven in de eerste helft van de vijftiende eeuw samen evolueerden. Nu 

zullen we de belangrijkste inkomstenposten vanaf 1470 onderzoeken. 

 

  De grote meerderheid van de inkomsten zijn afkomstig van renten, pachten of huren. In het 

tweede luik van dit onderzoek zullen we uitweiden over welke pachten of huren het gaat, en 

hoeveel het hospitaal er bezat. We zullen daar ook enkele gegevens over de verpachtingen 

buiten Gent verschaffen. In dit deel gaat het voornamelijk over de inkomsten die eruit 

gewonnen worden, en over de evolutie ervan. We bespreken de pachten, binnen en buiten 

Gent, huishuren binnen Gent en de erfelijke renten binnen en buiten Gent. Daarnaast 

onderzoeken we ook de uitgavenpost ‘onvoorziene baten’. 

 

II.5.1.: De pachten 

 

II.5.1.1.: De pachten buiten Gent 

 

Van alle inkomsten vormen de verpachtingen van bezittingen buiten Gent veruit het 

allergrootste deel. De inkomsten van pachten buiten Gent zijn in de periode 1471-1548 tussen 

de 20 en de 60 procent van alle inkomsten. Van 1437-1448 zijn de inkomsten aan pachten 

buiten Gent zelfs continu meer dan de helft van alle inkomsten. De inkomsten uit pachten 
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buiten Gent zijn dus zonder twijfel de belangrijkste en grootste inkomstenbron voor het 

hospitaal. In de volgende grafiek vergelijken we de inkomsten aan pachten buiten Gent met de 

totale inkomsten
152
. 
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In de ‘long run’ zien we een correlatie tussen beide lijnen; in de periode 1536-1548 liggen 

zowel de inkomsten uit pachten buiten Gent als de totale inkomsten hoger dan in de periode 

1471-1486. Aangezien we weten dat de inkomsten uit pachten buiten Gent een groot deel van 

de totale inkomsten vormen kunnen we dan ook stellen dat de stijging aan inkomsten in de 

zestiende eeuw, die we eerder bij de analyse van alle inkomsten al opmerkten, grotendeels het 

gevolg is van een stijging in de inkomsten van pachten buiten Gent. In de periode 1471-1486 

is de gemiddelde waarde voor de pachten buiten Gent 15 439 d. Gr., in de periode 1536-1548 

is dit 26 777 d. Gr. De inkomsten uit pachten buiten Gent zijn dus meer dan 10 000 d. Gr. 

gestegen. De inkomsten stegen gemiddeld 8733 d. Gr.
153
. De inkomsten aan pachten buiten 

Gent stegen dus nog iets sterker dan de totale inkomsten, wat betekent dat een andere 

inkomstenpost doorheen deze tijd moet gezakt zijn. 

  We kunnen dus de algemene stijging van de inkomsten in de zestiende eeuw verklaren door 

te wijzen op de stijging aan inkomsten uit pachten buiten Gent. De vraag is of de inkomsten 

uit pachten buiten Gent ook invloed hebben op korte termijn. Zijn de kleine stijgingen en 

dalingen,die de inkomsten ondergingen in de zestiende eeuw ook te verklaren door evoluties 

in de pachten buiten Gent? Gezien we van enkel de periode 1536-1548 doorlopende gegevens 

hebben onderzoeken we deze dertien jaar. In de volgende grafiek zetten we de inkomsten uit 

pachten af tegenover de totale inkomsten van 1536-1548. 

                                                 
152
 Voor de exacte cijfers waarom deze en ook de volgende grafiek gebaseerd is zie band II, III. Uitgave van 

grafieken en tabellen, tabel II.11., pp. 49-50. 
153
 Tussen 1471 en 1486 waren de gemiddelde inkomsten 36 716 d. Gr., in de periode 1536-1548 waren de 

gemiddelde inkomsten 45 449 d. Gr. 



 141 

 

Pachten buiten Gent in combinatie met de totale inkomsten 

(1536-1548)

20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000

15
36

15
37

15
38

15
39

15
40

15
41

15
42

15
43

15
44

15
45

15
46

15
47

15
48

Jaar

D
e
n
a
ri
ë
n
 G
ro
te
n
 

V
la
a
m
s Pachten

buiten Gent

Alle
inkomsten

 

De grafiek is duidelijk, de pachten buiten Gent zijn zeer stabiel en hebben dus geen invloed 

op de evolutie van de totale inkomsten. Dat de pachten zo stabiel zijn is logisch, 

pachtcontracten werden meestal voor meerdere jaren afgesloten, zodat er elk jaar evenveel 

betaald werd. Daarnaast werd er veel verpacht tegen opbod, en dit kon wel van jaar tot jaar 

enigzins verschillen, maar deze verschillen konden geen zeer grote bedragen zijn. De pachter 

moest namelijk nog winst kunnen halen uit hetgeen bij pachtte.  

 

II.5.1.2.: De pachten binnen Gent 

 

De pachten buiten Gent bestaan uitsluitend uit verpachtingen van bezittingen, over het 

algemeen landbouwgronden of erven. De pachten binnen Gent bestaan voor het grootste deel 

uit verpachtingen van rechten die het hospitaal geschonken waren door de schepenen. Dit gaat 

om een vijf tot zeven rechten. Daarnaast werden binnen Gent ook nog twee tot drie meersen 

verpacht. De opbrengsten van pachten in Gent is veel kleiner dan die van pachten buiten Gent, 

op het einde van de vijftiende eeuw vormen ze ongeveer 10 procent van de totale inkomsten, 

in de periode 1536-1548 is dit gegroeid naar 18 tot 20 procent. Net als de pachten buiten Gent 

liggen dus ook de pachten binnen Gent in de zestiende eeuw hoger dan in de vijftiende eeuw. 

We zien dit in volgende grafiek
154
. 

 

                                                 
154
 Voor de exacte cijfers waarop deze en ook de volgende grafiek gebaseerd is zie band II, III. Uitgave van 

grafieken en tabellen, tabel II.10., pp. 47-48 
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Pachten binnen Gent (1471-1548)
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De pachten in Gent liggen dus ook, net als de pachten buiten Gent, in de zestiende eeuw hoger 

dan in de vijftiende. Door het gegeven dat de absolute waarden van de pachten binnen Gent 

lager liggen is ook de stijging in absolute waarde minder groot, ongeveer 1000 d. Gr. (ten 

opzichte van de stijging van 10 000 d. Gr. bij de pachten buiten Gent). De invloed van de 

pachten binnen Gent op de stijging is dan ook veel minder groot, maar er was natuurlijk wel 

degelijk invloed op de lange termijn. We bekijken, net als bij de pachten buiten Gent, of de 

pachten binnen Gent ook op korte termijn invloed hebben op de inkomsten. 

Pachten binnen Gent in combinatie met de totale inkomsten/5 (1536-

1548)
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De conclusie is dezelfde als bij de pachten buiten Gent, ze hebben namelijk beide geen 

invloed op de inkomsten op korte termijn. Ook de pachten binnen Gent zijn natuurlijk, om 

dezelfde redenen, zeer stabiel. We merken zelfs hoe de inkomsten uit pachten in een groot 

aantal jaren tegengesteld evolueren met de totale inkomsten. 

 

  We besluiten dus dat de pachten de algemene stijging van de inkomsten in de zestiende eeuw 

ten opzichte van de vijftiende eeuw grotendeels verklaren. Op korte termijn zijn ze echter zeer 

stabiel en hebben geen tot zeer weinig invloed op de totale inkomsten. Ze verklaren dan ook 

grotendeels het stabiele karakter van de inkomsten in de zestiende eeuw (die meer stabiel 
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waren dan de uitgaven), samen vormen de pachten immers meer dan de helft van de totale 

inkomsten. 

 

II.5.2: Erfelijke renten 

 

II.5.2.1.: Erfelijke renten binnen Gent 

 

Van 1471 tot 1548 heeft het hospitaal erfelijke renten op verschillende huizen in Gent. 

Opvallend is dat het aantal huizen waarop ze renten hebben een stuk hoger ligt op het einde 

van de vijftiende eeuw dan in de zestiende eeuw. Op het einde van de vijftiende eeuw hebben 

ze renten op tussen de 123 en 137 huizen in Gent. In 1519 is dit gedaald tot 130 en in 1536 tot 

129. Vanaf 1537-1548 zijn het er steeds maar 111. We kunnen niet verklaren waarom het 

hospitaal in 1537 blijkbaar achttien renten op huizen binnen Gent verloor. De gemiddelde 

rente per huis blijft ongeveer gelijk: op het einde van de 15
de
 eeuw is deze tussen de 16 en 18 

d. Gr. per huis, in de periode 1536-1548 is deze steeds dicht bij de 18 d. Gr. per huis. De 

kleine stijging in de gemiddelde renteprijs per huis in de zestiende eeuw kan onmogelijk het 

verlies van de vele rentes goedmaken. De inkomsten uit renten binnen Gent liggen in de 

vijftiende eeuw dus lager dan in de zestiende. We geven ze weer op volgende grafiek
155
. 
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We zagen dat de pachten, en meer bepaald de pachten buiten Gent, sterker stegen in absolute 

waarden in de zestiende eeuw ten opzichte van de vijftiende dan de totale inkomsten. Hieruit 

concludeerden we dat een andere uitgavenpost in de zestiende eeuw moest dalen ten opzichte 

van de vijftiende eeuw. We zien duidelijk dat dit gebeurt bij de erfelijke renten. Toch is deze 

                                                 
155
 Voor de exacte cijfers van de inkomsten uit renten binnen Gent, in combinatie met het aantal huizen waarop 

ze rusten en de gemiddelde rente per huis zie band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.12., pp. 51-

52. 
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verklaring zeker niet voldoende, het gaat hier immers maar om een daling van iets meer dan 

300 denariën Groten. Wel merkten we hoe de inkomsten van 1536 een stuk hoger lagen dan 

alle latere inkomsten. Deze daling van de inkomsten kan deels veroorzaakt zijn door de sterke 

daling van de renten binnen Gent. Toch zijn ook hier weer de absolute waarden van de daling 

te klein om geheel de daling van de totale inkomsten van 1536 naar 1537 te kunnen verklaren. 

  Het is duidelijk dat de inkomsten uit renten binnen Gent vanaf 1540 tot 1548 totaal stabiel 

blijven (namelijk 1987 d. Gr. voor 111 renten). Wanneer we dit vergelijken met de inkomsten, 

die licht daalden of stegen, weten we dat de inkomsten uit erfelijke renten binnen Gent geen 

invloed hadden op de totale inkomsten op korte termijn. Ook de lage bedragen, die de 

inkomsten uit renten binnen Gent opbrengen, verklaren dit
156
. 

 

II.5.2.2.: Erfelijke renten buiten Gent 

 

Over de erfelijke renten buiten Gent kunnen we zeer kort zijn. Ten eerste liggen de inkomsten 

in erfelijke renten buiten Gent zeer laag, op het einde van de 15
de
 eeuw rond de 800 d. Gr, in 

de zestiende eeuw rond de 1000 d. Gr. In tegenstelling tot de erfelijke renten binnen Gent 

verliest het hospitaal in de periode 1471-1548 geen renten buiten Gent. In 1471 heeft ze 

zestien renten buiten Gent, van 1474-1486 steeds achttien, in 1501 twintig en de rest van de 

gekende perioden steeds negentien. Het logische gevolg hiervan is dat de totale inkomsten aan 

erfelijke renten buiten Gent zeer stabiel blijven doorheen de periode 1471-1548
157
. In band II 

(hfdstk III. Uitgave van grafieken en tabellen, grafiek II.20, p. 54)  geven we een grafiek met 

de evolutie van de erfelijke renten buiten Gent
158
. We concluderen dat de erfelijke renten 

buiten Gent geen invloed hadden op de evolutie van de totale inkomsten gezien ze zeer stabiel 

waren, en dat de erfelijke renten in realiteit niet veel opbrachten voor het hospitaal.  

 

 

 

                                                 
156
 In de periode 1471-1486 zijn de inkomsten uit renten binnen Gent tussen 1/13

de
 en 1/17

de
 van de totale 

inkomsten, in de periode 1536-1548 liggen de verhoudingen tussen de 1/20
 
en 1/27. De bedragen zijn dus zo 

klein dat ze bijna onmogelijk een determinerende invloed kunnen hebben op de totale inkomsten. 
157
 Het belangrijkste kenmerk aan erfelijke renten is dat ze eeuwig dezelfde som bedragen. De totale inkomsten 

aan erfelijke renten kunnen dus alleen wijzigen als er erfelijke renten bijkomen of wegvallen (zoals gebeurde bij 

de erfelijke renten binnen Gent). Gebeurt dit niet dan blijven de totale inkomsten aan erfelijke renten compleet 

stabiel. 
158
 Door de stabiliteit van de resultaten en de relatieve onbelangrijkheid van de erfelijke renten buiten Gent ten 

opzichte van de totale inkomsten achtten we het niet nodig deze grafiek hier weer te geven, voor de exacte cijfers 

waarop de grafiek gebaseerd is verwijzen we naar band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.13, pp. 

53-54.. 



 145 

II.5.3.: Huishuren binnen Gent 

 

De huurprijzen worden niet, zoals de renten, op voorhand voor eeuwig vastgelegd maar 

kunnen door het hospitaal opgedreven worden. In de periode 1471-1548 worden er steeds of 

negen of tien huizen verhuurd. We gaan er van uit dat het hospitaal tien huizen in zijn bezit 

heeft die het kan verhuren maar soms één van die huizen om bepaalde redenen niet verhuurt. 

Aangezien het aantal huizen steeds zo goed als constant blijft, zijn stijgingen op lange termijn 

het gevolg van stijgingen in de huurprijs. Op het einde van de vijftiende eeuw zijn de 

inkomsten uit huishuren rond de 2000 d. Gr. voor de jaren waarin er negen huizen verhuurd 

werden en rond de 2500 d. Gr. voor de jaren waarin er tien huizen verhuurd werden. De 

gemiddelde huishuur voor alle jaren samen is 230 d. Gr. per huis per jaar. In de periode 1536-

1548 daarentegen verdient het hospitaal bijna 3000 d. Gr. in jaren waarin ze negen huizen 

verhuren en bijna 4500 d. Gr. voor de jaren waarin ze er tien verhuren. Dit komt neer op een 

gemiddelde huurprijs van 339 d. Gr. per huis per jaar. Op vijftig jaar tijd is de gemiddelde 

huurprijs 210 d. Gr. gestegen, een stijging van meer dan 91 procent. 

  Procentueel is dit een opmerkelijke stijging, maar in absolute waarden in ze 

verwaarloosbaar. De inkomsten uit huishuren binnen Gent blijven immers steeds een klein 

deel van de totale inkomsten. Op het einde van de vijftiende eeuw bedragen de inkomsten uit 

huishuren ongeveer vijf tot zes procent van de totale uitgaven. In 1536-1548 zijn de 

inkomsten uit huishuren wel gestegen, maar we weten dat ook de totale inkomsten gestegen 

zijn. De inkomsten uit huishuren bedragen in de periode 1536-1548 tussen de zeven en acht 

procent van de totale inkomsten. In absolute waarden haalt men in de periode 1536-1548, 

gemiddeld 1168 d. Gr. per jaar meer inkomsten uit de huishuren dan op het einde van de 

vijftiende eeuw
159
. In de volgende grafiek geven we de evolutie van de inkomsten uit 

huishuren van 1471 tot 1548 weer
160
. 

 

                                                 
159
 In de periode 1536-1548 zijn de inkomsten uit huishuren per jaar gemiddeld 3342 d. Gr., in 1471-1486 is dit 

2174 d. Gr. per jaar. 
160
 Voor de exacte waarden van de inkomsten uit huishuren, in combinatie met het aantal verhuurde huizen en de 

gemiddelde prijs per huis zie band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, tabel II.14, p.55. 
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Inkomsten uit huishuren binnen Gent (1471-1548)
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De stijging van de inkomsten uit huishuren op lange termijn is het gevolg van het opdrijven 

van de huurprijzen. De stijgingen en dalingen op korte termijn, zoals we ze zien in 1536 en 

1540, maar ook 1483 en 1486 ten opzichte van 1471, 1475, 1478 zijn te verklaren doordat in 

de jaren met een lagere waarde steeds slechts negen huizen verhuurd werden en in de jaren 

met een hogere waarde (ten opzichte van de omliggende jaren) tien huizen. 

  Zoals we merken uit deze grafiek zijn de inkomsten uit huishuren vanaf 1541 tot 1548 

constant hetzelfde. In de jaren ervoor zijn er wel fluctuaties, voornamelijk dan in 1536-1537 

en 1539-1541. Wanneer we deze fluctuaties vergelijken met de totale inkomsten blijken die 

echter niet te correleren
161
, in deze twee gevallen stijgen de inkomsten uit huishuren terwijl de 

totale inkomsten dalen. Dit betekent dat ook de inkomsten uit huishuren de dalingen en 

stijgingen van de totale inkomsten op korte termijn niet kunnen verklaren. Ook de pachten en 

renten konden deze schommelingen niet verklaren. Deze schommelingen zullen we dus 

moeten verklaren aan de hand van een andere inkomstenbron. 

 

II.5.4.: De onvoorziene baten 

 

Vanaf 1471 worden alle inkomsten die niet echt logisch onder te verdelen zijn, samengebracht 

onder de post ‘onversiene baten’. Het gaat over veel meer dan toevallige inkomsten zoals 

giften, hoewel deze er ook tussen staan. In sommige jaren komen ook betalingen van 

achterstallige schulden die personen hadden ten opzichte van het hospitaal voor, de verkoop 

van sommige gronden, erven, huizen,…, een erfenis van een overleden dulle, proveniers, 

broeder of zuster,… In veel gevallen gaat het dus niet over inkomsten die niet te voorzien 

                                                 
161
 In band II, III. Uitgave van grafieken en tabellen, grafiek II.21., p. 56 vindt u een vergelijking van de 

inkomsten uit huishuren met de totale inkomsten gedeeld door tien (1536-1548). 
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waren, maar over inkomsten waarvan men niet kon voorzien dat ze dat ze het hospitaal in dat 

jaar ten deel zouden vallen. 

  Door het karakter van deze post is het logisch dat de onvoorziene baten een onstabiele 

inkomstenpost waren. Ze konden van jaar tot jaar, door toevalligheden, sterk verschillen. In 

volgende grafiek geven we de evolutie van de inkomsten uit onvoorziende baten van 1471 tot 

1548 weer
162
. 
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Het voorkomen van sterke schommelingen op korte termijn is enkel te verklaren door 

toevalligheden op eenmalige maatregelen (de verkoop van bezittingen). Op lange termijn zien 

we dat de onvoorziene baten in 1536-1548 gemiddeld iets lager liggen dan in 1471-1519. De 

echt hoge waarden van boven de 8000 d. Gr. komen niet meer voor, terwijl er meerdere jaren 

afsluiten met inkomsten uit onvoorziene baten onder de 2000 d. Gr.
163
. Deze daling van de 

inkomsten uit onvoorziene baten is de rem op de sterke stijging van de inkomsten uit pachten. 

We zagen reeds hoe de inkomsten uit pachten in de zestiende eeuw, in absolute waarden, 

sterker stegen dan de totale inkomsten. Ook de huishuren stegen lichtjes, enkel de renten 

daalden. De daling van de renten (binnen Gent) is echter miniem, alleen de stijging van de 

huishuren is al sterker. Dit betekent dat een andere post minder inkomsten moest genereren. 

Deze post is duidelijk de inkomsten uit onvoorziende baten. Er worden duidelijk 2000 tot 

4000 d. Gr. minder inkomsten aan onvoorziene baten binnen gehaald in de periode 1536-

1548. Als verklaring voor de daling van de onvoorziene baten kunnen we stellen dat hoe 

rationeler het financiële beleid is, hoe minder onvoorziene inkomsten het heeft. De daling van 

                                                 
162
 Voor de exacte waarden van de inkomsten uit onvoorziene baten zie band II, III. Uitgave van grafieken en 

tabellen, tabel II.15., pp.56-57. 
163
 Door de zeer sterke schommelingen, en door de weinige gegevens voor de periode 1471-1519, is het in dit 

geval minder nuttig om te werken met wiskundige gemiddelden of medianen. De grafiek maakt echter duidelijk 

dat de inkomsten uit onvoorziene baten in de periode 1536-1548 lager liggen van in de periode 1471-1519. 
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de onvoorziene inkomsten is dus een gevolg van het rationaliseringsproces in het financiële 

beleid dat we al eerder bespraken.  

  Over de gehele periode 1471-1548 is de evolutie van de inkomsten dus als volgt: de pachten 

en huishuren stijgen sterk, terwijl de onvoorziene inkomsten dalen
164
. De stijging van de 

pachten en huishuren is echter groter dan de daling van de onvoorziene inkomsten, waardoor 

de totale inkomsten in de zestiende eeuw hoger liggen dan in de vijftiende eeuw. 

   

We bespraken de inkomsten uit onvoorziene baten op lange termijn, de vraag is hoe ze 

evolueren op korte termijn, en of ze de dalingen en stijgingen in de totale inkomsten op korte 

termijn kunnen verklaren. In volgende grafiek zetten we de inkomsten uit onvoorziene baten 

af tegen de totale inkomsten gedeeld door vijf voor de periode 1537-1548
165
. 
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De grafiek is duidelijk, er is een correlatie tussen beide lijnen. Hieruit kunnen we concluderen 

dat de stijgingen en dalingen in de inkomsten op korte termijn grotendeels te wijten zijn aan 

stijgingen en dalingen in de inkomsten uit onvoorziene baten. De grote meerderheid van de 

inkomsten (pachten, renten en huishuren) zijn zeer stabiel, enkel de onvoorziene inkomsten 

fluctueren van jaar tot jaar en bepalen de evolutie van de totale inkomsten. 

  Het gegeven dat het de niet te voorziene inkomsten zijn die de evolutie van de totale 

inkomsten grotendeels bepalen is een kenmerk van een rationeel inkomstenbeleid, alle te 

voorziene inkomsten zijn relatief stabiel. In dit opzicht zijn de lichte dalingen en stijgingen in 

de totale inkomsten dan ook eerder het gevolg van toevalligheden of geluk, en niet van goed 

of slecht bestuur. 

 

                                                 
164
 De zeer lichte daling van de erfelijke renten binnen Gent laten we buiten beschouwing. 

165
 In het boekjaar 1536 ontbreekt de post ‘onvoorziene baten’ in de rekeningen. 
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Na de analyse van de uitgaven onderzochten we de inkomsten voor de periode 1471-1548. 

We verklaarden waarom de inkomsten in de zestiende eeuw duidelijk hoger lagen dan in de 

vijftiende, namelijk in de eerste plaats door het optrekken van de pachtprijzen en in minder 

mate ook van de huishuren, en we verklaarden welke inkomsten de grootste invloed hadden 

op de evolutie van de totale inkomsten op korte termijn, namelijk de onvoorziene baten. 

 

II.6.: Het financiële beleid: besluit 

 

De belangrijkste verwezenlijking van het hospitaal in de periode 1400-1550 op financieel vlak 

is dat het geslaagd is te evolueren van een periode waarin er continu verlies geleden werd naar 

een periode waarin er in de meerderheid van de jaren winst gemaakt werd.  

 

  We analyseerden eerst de evolutie van de uitgaven en inkomsten en het saldo en bemerkten 

een rationalisatie. Via een gedetailleerde weergave van de uitgaven beschreven we dit 

rationaliseringsproces, van de crisismaatregelen van 1453-1471 tot de aanstelling van de leke-

ontvanger in 1471. We verklaarden welke uitgaven de pieken en de dalen in de periode 1425-

1453 veroorzaakte, en welke uitgaven in de periode 1471-1548 de evolutie van de totale 

uitgaven bepaalden. We deden hetzelfde voor de inkomsten en konden verklaren waarom de 

inkomsten in de zestiende eeuw hoger lagen dan in de vijftiende en welke inkomsten de 

evolutie van de totale inkomsten op korte termijn bepaalden. 

 

  Al deze elementen plaatsten we in de these van een rationalisering van het financiële beleid 

dat zich voordeed in de tweede helft van de vijftiende eeuw. Deze rationalisering uit zich in 

verschillende aspecten, zoals daar zijn het loskoppelen van de evolutie van de inkomsten en 

uitgaven, het stabiliseren van de evolutie van inkomsten en uitgaven, het geleidelijk stijgen 

van de inkomsten,… 

 

  In het volgende deel zullen we trachten de informatie die we bekwamen uit de oorkonden en 

statutaire bepalingen zoals ze beschreven werden in het eerste deel samen te voegen met de 

informatie die de rekeningen, en de analyse van het financiële beleid, ons verschaften om zo 

een beeld te creëren van hoe het dagelijkse leven in het hospitaal eruit moet gezien hebben. 
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III. Het dagdagelijkse leven 

 

We kunnen natuurlijke geen volledige beschrijving geven van het dagelijkse leven in het 

hospitaal, omdat dit niet volledig naar boven komt in de bronnen. In dit hoofdstuk zullen we 

de aspecten die deel uit maken van het dagelijkse leven en die gekend zijn, toelichten. 

 

III.1.: De infrastructuur: het hospitaal als gebouw in de stad 

 

Er zijn geen gebouwen van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal overgeleverd, een belangrijke 

vraag is dus waar het hospitaal zich bevond. In de bronnen spreekt men steeds over het Sint-

Janshospitaal ‘an den Autbriel’
166
, waardoor vroeger verkeerdelijk gedacht is dat het Sint-

Jans-ten-Dullen hospitaal lag in de Hautbriel, een straat die vandaag de dag nog steeds 

bestaat
167
. Twee overgeleverde prenten van het hospitaal en een studie over de 

bedelordekloosters in het graafschap Vlaanderen
168
 tonen echter aan dat het hospitaal niet aan 

de Hautbriel lag maar aan de Oude Schaapmarkt recht tegenover de Hautbriel. Het hospitaal 

lag dus wel ‘aan de Hautbriel’, maar niet ‘in de Hautbriel’
169
. Verstraeten

170
 bleek de eerste te 

zijn die het hospitaal hier lokaliseerde. De volgende kaart toont de ligging van het hospitaal in 

het middeleeuwse Gent
171
. 

 

                                                 
166
 Varianten zoals ‘An den Hautbriel’, ‘Op den Hautbriel’ en anderen komen ook voor. 

167
 De huidige straat Hautbriel is de zelfde als de Hautbriel in de middeleeuwen, ze loopt parallel met de Sint-

Jacopsnieuwstraat en eindigt aan de Kalvermarkt. 
168
 SIMONS W., ‘Bedelordekloosters in het graafschap Vlaanderen’, p. 195. 

169
 De verwarring over de plaats van het hospitaal is groot. Nadat de Potter (DE POTTER F., Op. Cit.) het 

hospitaal lokaliseerde in de Hautbriel werd dit door de meerderheid van de latere historici die iets schreven over 

het hospitaal overgenomen. Een andere fout die soms voorkomt is dat men het hospitaal lokaliseert op de 

Vlasmarkt, op de Vlasmarkt stond echter alleen de kapel van het hospitaal (de huidige Saint John’s Art Gallary). 
170
 VERSTRAETEN F., ‘De Gentse St.-Jacobsparochie, 1100-1505’. 

171
 De kaart is afkomstig uit SIMONS W., ‘op. Cit.’, p. 195., de naamsverwijzingen en pijlen zijn door ons 

bijgevoegd. 
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Het hospitaal lag binnen de middeleeuwse stadsmuren, in de Sint-Jacopsparochie, dicht bij de 

Sint-Jacopskerk. Achter het hospitaal was er een beek die nu niet meer zichtbaar is, de Sint-

Jansgracht. Het is deze beek die ons in staat stelde het hospitaal op deze plaats te lokaliseren, 

gezien de enige twee overgeleverde prenten van het hospitaal deze beek tonen. De eerste prent 

is afkomstig uit de atlas Goetghebuer die alle prenten in het stadsarchief van Gent 

catalogiseert en weergeeft in fotokopie
172
 en blijkt een prent te zijn van het hospitaal zoals het 

eruitzag in 1534, de tekening zelf stamt uit 1853
173
. De tweede prent is uit het werk van 

Verstraeten
174
, hij tekende ze zelf naar een stadsplan van Gent ook uit 1534

175
, ze toont de 

straatnamen duidelijk maar het hospitaal zelf is minder goed uitgewerkt. Deze tweede prent is 

te vinden in Band II
176
. Om een duidelijk beeld te geven van het hospitaal tonen we de prent 

van August van den Eynde, waarna we de gebouwen van het hospitaal zullen bespreken. 

 

                                                 
172
 Gent, stadsarchief, Atlas Goetghebuer, lade 130, 1a. 

173
 De prent is gemaakt door August van den Eynde in 1853 op basis van een panoramisch zicht uit 1534. 

174
 VERSTRAETEN F., Op. Cit. 

175
 Waarschijnlijk is dit stadsplan hetzelfde panoramisch zicht op basis waarvan August van den Eynde zijn 

tekening maakte. 
176
 Band II: Bijlagen. Hoofdstuk IV.II: Uitgave van prenten, prent 2, pp. 74. 
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We zien het hospitaal vanaf de Oude Schaapmarkt (vanuit deze positie ligt de Hautbriel recht 

achter ons), de Sint-Jansgracht ligt duidelijk aan de achterzijde van het hospitaal. De Brug 

over de Sint-Jansgracht is de ‘Sint-Jans Brugghe’. Het hospitaal strekt zich uit over heel de 

breedte van de prent. Uit de tekening van Verstaeten blijkt dat enkel de eerste twee gebouwen 

in de lengte het hospitaal toebehoren, daarmee bedoelen we het kleinere gebouw dat blijkbaar 

de ingang vormde en het grotere gebouw dat (van hieruit) daar achter staat (met de toren met 

het kruis op). Dit type gebouw, hoog en lang maar niet breed met een korte toren waarop een 

kruis staat, is kenmerkend voor middeleeuwse hospitalen. Achter het kleinere gebouw waar 

men binnen ging blijkt een korte open ruimte te liggen, een ‘tuin’, vooraleer het grotere 

gebouw begint. Heel de rechterzijde is volledig bebouwd. 

  

We hebben geen gedetailleerde gegevens over de precieze indeling van de gebouwen, toch 

zijn enkele gegevens gekend. Ten eerste komen in de bronnen, voornamelijk in de 

rekeningen, twee belangrijke namen voor, namelijk het ‘middelhuus’ en het ‘achterhuus’. 

Dewulf besprak reeds het middelhuus en toonde aan dat hierin proveniers verbleven
177
. In dit 

                                                 
177
 DEWULF J., Op. Cit., p. 90. 
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middelhuus waren er zes kamers, en in elke kamer verbleef slechts één provenier. De kamers 

waren ook uitsluitend gereserveerd voor vrouwelijke proveniers, maar gezien we reeds zagen 

dat de grote meerderheid van de proveniers vrouwen waren is dit niet zo verwonderlijk. Over 

wie een kamer kreeg is er geregeld ruzie gemaakt. In 1439 besliste de schepenbank dat 

wanneer er een kamer vrijkwam deze steeds toebehoorde aan de oudste inwonende provenier. 

In 1460 beslist de schepenbank echter dat elke vrijkomende kamer gaat naar de 

meestbiedende. Deze laatste maatregel kunnen we perfect kaderen in de financiële politiek, 

we zagen hoe in deze periode het hospitaal in een crisis verkeerde en ze vele 

crisismaatregelen toepasten om het verlies zoveel mogelijk te beperken, de vrijgekomen 

kamers schenken aan degene die er het meest voor wil (en kan) betalen is daar duidelijk één 

van. Al deze zaken werden reeds besproken door Dewulf, maar wat belangrijk is, is dat de zes 

kamers niet de enige plaatsen zijn waar er proveniers verbleven. In 1439 beslisten de 

schepenen immers dat een nieuwe kamer ging naar de oudst inwonende van het hospitaal. Dit 

is natuurlijk ook duidelijk gezien we weten dat er meestal tussen de twintig en dertig 

proveniers verbleven in het hospitaal. Waar deze kamers zich bevonden komt niet expliciet 

naar voren in de bronnen maar gezien de term ‘middelhuus’ lijkt het logisch dat ze zich in de 

lagere gebouwen in het midden van het hospitaal bevinden. 

  In de rekeningen komt echter ook geregeld de term ‘achterhuus’ voor. Dit deel van het 

gebouw werd nog niet besproken. In de rekeningen komt veelvuldig voor dat bepaalde zaken 

gekocht worden ‘ten achterhuuse’. Het gaat hier zowel om zaken als nagels, lakens maar ook 

om voedingswaren zoals eieren. Uit het feit dat deze zaken expliciet voor dit ene deel van het 

huis gekocht worden menen we te mogen afleiden dat in dit deel van het gebouw een aparte 

groep mensen verbleef. Uit meerdere posten blijkt dat het de dullen waren die in dit 

achterhuus verbleven. We nemen als voorbeeld een post uit het boekjaar 1467-1468, maar 

gelijkaardige posten komen meermaals voor; ‘Item Symoens Van Wisshe van naghelen ten 

dullen inde achterhuuse 5 sch. 7 d. Gr.
178
’. Uit een geheel van gelijkaardige posten waarin de 

dullen gelinkt worden aan het achterhuus kunnen we afleiden dat de dullen daadwerkelijk hier 

verbleven. Waar het achterhuus lag is niet duidelijk, in principe zijn er twee mogelijkheden. 

Ofwel bekijkt men het hospitaal van de kant van de Oude Schaapmarkt (zoals bovenstaande 

prent) en neemt men dan het verste gebouw. Ofwel bekijkt men het vanaf de eerste grotere 

gebouwen en ligt het achterhuus tegen het water (op bovenstaande prent de meest rechtse 

gebouwen). In combinatie met het ‘middelhuus’ lijkt het ons meer voor de hand liggend dat 
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 Gent, Stadsarchief, LXV, 133, eerste boek, f° 15 v°. 
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het achterhuus de gebouwen betroffen die grensden aan het water. We zien op de prent rechts 

duidelijk enkele iets hogere gebouwen die in een andere richting gebouwd zijn (het dak loopt 

loodrecht op de straat, daar waar de andere gebouwen parallel met de straat meelopen). 

Hierdoor is het logisch te spreken van een ander ‘huus’ binnen het gebouw. Het gegevens dat 

dit deel van het gebouw relatief klein is komt ook overeen met onze bevindingen gezien we 

zagen dat er bijna nooit meer dan tien dullen in het hospitaal verbleven. Het lijkt dus zo te zijn 

dat de dullen verbleven in het kleine gebouw helemaal rechts van het hospitaal, dat grensde 

aan de Sint Jansgracht. 

  Waar de broeders en zusters en de proveniers die geen kamer in het middelhuus bezaten 

verbleven weten we niet zeker. We weten uit de bronnen dat er in het hospitaal een refter was 

waar de leden van het hospitaal gezamenlijk aten. Het lijkt logisch dat deze refter zich in het 

grotere gebouw links op de prent bevond. De kans is ook reëel dat er ergens in het hospitaal 

een slaapkamer was voor de proveniers die geen aparte kamer bezaten, deze kon zich zowel in 

het grotere gebouw als in de gebouwen in het midden van de tekening bevinden. Ook was er 

in het hospitaal een keuken
179
, waar deze zich bevond is niet duidelijk. Een ander deel van het 

hospitaal dat genoemd wordt in de rekeningen is de ‘lochtinc’, waarmee dus de reeds 

genoemde tuin of open ruimte in het hospitaal benoemd werd, zoals in het boekjaar 1424-

1425: ‘Item van messe te voerne inde lochtinc
180
’. Gelijkaardige posten komen voor waarin er 

steeds een mis wordt opgevoerd in de lochting van het hospitaal. Bij de bespreking van de 

leden van het hospitaal zagen we ook reeds dat de proveniers een aparte ziekenkamer hadden. 

Refter, keuken, lochting, middel- en achterhuus, en slaapkamers waren waarschijnlijk de 

belangrijkste delen van het hospitaal. Over de totale grote van de gebouwen van het hospitaal 

hebben we geen gegevens, maar op het eerste gezicht lijkt dit vrij klein te zijn als we er 

rekening mee houden dat er toch steeds tussen de dertig en veertig personen in verbleven. 

  Naast deze gebouwen aan de Oude Schaapmarkt bezat het hospitaal ook nog een kapel aan 

de Vlasmarkt waar ze missen opdroegen en gingen bidden.  

 

Hoewel de gegevens waarover we beschikken over de gebouwen van het hospitaal, en de 

opdeling ervan, rudimentair zijn, geven ze toch al een eerste indruk over hoe men leefde in 

het hospitaal. De gegevens zijn echter voornamelijk belangrijk als ruimtelijk kader voor de 

verdere besprekingen van het dagelijkse leven in het hospitaal. 

                                                 
179
 We weten dit doordat er meermaals uitgavenposten zijn waarin er bepaalde zaken gekocht worden waarbij 

specifiek vermeld wordt dat ze voor de keuken dienen. We kunnen als voorbeeld volgende post uit het boekjaar 

1443-1444 geven: ‘Item van lepele in de cuekene 10 d. Gr.’ (Gent, stadsarchief, LXV 116). 
180
 Gent, Stadsarchief, LXV 98, f° 25 v°. 
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III.2.: ‘Van den potte ende den ketele’: het voedsel binnen het hospitaal 

 

Een eerste aspect van het dagelijkse leven dat we zullen bespreken is het voedsel dat 

geserveerd werd aan de leden van het hospitaal. Zoals eerder reeds gesteld werd het voedsel 

klaargemaakt in een keuken en geconsumeerd in de refter van het hospitaal. We weten niet 

zeker of de dullen samen met de anderen aten in de refter, de mogelijkheid bestaat dat hun 

eten naar hun ‘kamers’ gebracht werd. Voor dullen die geboeid werden lijkt dit logisch, het 

staat echter niet vast dat alle dullen geboeid werden (we komen hier in het derde deel op 

terug). Feit is wel dat de rekeningen een aantal posten vermelden waarin keukengerei gekocht 

werd dat enkel voor de dullen mocht gebruikt worden. Als voorbeeld nemen we een post uit 

het boekjaar 1454-1455: ‘Item van scotelen ende lepele omme de dulle 13 d. Gr.
181
’ 

(gelijkaardige posten met aankopen van schotels, lepels, ketels of pollepels voor de dullen 

komen veelvuldig voor). Dit wijst er op dat de dullen aparte schotels en lepels hadden. Het 

lijkt dus zo te zijn dat de dullen dan ook apart aten, in het ‘achterhuus’. 

  Zoals de meerderheid van de taken werd het eten klaargemaakt door een broeder of een 

zuster, we weten niet of het steeds dezelfde personen waren of dat er een beurtrol was. Zoals 

we al bespraken bij het hoofdstuk over de leden van het hospitaal moest al het eten in één en 

dezelfde ‘pot’ klaargemaakt en geserveerd worden, zodat de broeders en zusters geen aparte 

pot voor zichzelf konden klaarmaken en zo de proveniers benadelen. Elk lid van het hospitaal, 

zowel broeder, zuster, provenier als dulle moest niet alleen exact hetzelfde eten krijgen maar 

ook exact evenveel eten, dit werd meermaals benadrukt door de schepenen. Op welke 

tijdstippen en hoeveel keer er gegeten werd is niet bekend. 

  In de volgende paragrafen zullen we de belangrijkste voedselwaren die geconsumeerd 

werden in het hospitaal bespreken. Het gaat hier niet om een gedetailleerd onderzoek naar 

hoeveel er van elk etenswaar geconsumeerd werd, maar eerder om een algemene beschrijving 

van hetgeen geconsumeerd werd. 

 

Een belangrijk probleem bij de bespreking van de etenswaren in het hospitaal is dat de 

meerderheid van het eten niet duidelijk vermeld wordt in de rekeningen. Veelvuldig komt de 

post ‘Item ten potte’ voor, waarin alle ingrediënten betaald worden die in de etenspot gedaan 

werden om eten te maken. Deze post komt soms een aantal jaren na elkaar geregeld voor, om 
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 Gent, Stadsarchief, LXV 127, f° 8 r°. 
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dan weer een aantal jaar te verdwijnen. Naargelang wie de rekening opstelde zijn de gegevens 

over de etenswaren al dan niet meer of minder gedetailleerd. 

  Zoals we reeds bespraken bij de financiële analyse werd het graan in het hospitaal 

geconsumeerd onder de vorm van brood, elke week werd een bakker betaald waaruit we 

kunnen afleiden dat er waarschijnlijk elke dag brood geconsumeerd werd. We mogen brood 

dan ook als één van de belangrijkste voedingsbronnen binnen het hospitaal beschouwen. 

Naast brood werden er ook veel groenten geserveerd. Een groot deel van de groenten worden 

betaald onder de uitgavenpost ‘Item van waermoese
182
’, zodat we niet weten welke groenten 

er juist gegeten werden. Waarschijnlijk ging het om de groenten die op dat moment van het 

jaar geoogst werden en die betaalbaar waren. In de maanden oktober, november en december 

kocht het hospitaal steeds elke maand rapen. Rapen zijn de voornaamste groenten die 

expliciet vermeld worden in de rekeningen, alle andere groenten staan onder de “waermoes-

post”. Soms kocht het hospitaal ook bonen en erwten aan. Studies van het Sint-Janshospitaal 

in Brugge hebben aangetoond dat dit hospitaal een groentetuin (het zogenaamde coolhof) 

bezat waarin ze zelf groenten kweekten
183
. Voor het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal hebben we 

hier geen enkel bewijs van teruggevonden. Het meermaals voorkomen van de “waermoese-

post” (in een groot deel van de overgeleverde boekjaren komt deze post wekelijks voor) 

indiceert dan ook dat het hospitaal waarschijnlijk geen groentetuin bezat
184
. Over het 

algemeen werden er blijkbaar veel groenten gegeten. Dit leiden we af uit het veelvuldig 

voorkomen van het aankopen van waermoes, en het feit dat er zeer weinig vlees gekocht 

werd. De meerderheid van de maaltijden in het hospitaal bestonden dus uit een pot met 

groenten die waarschijnlijk met brood gegeten werd. Daarnaast werd er van de groenten ook 

soep gemaakt. Dit leiden we af uit het veelvuldig voorkomen de post “Item van waermoese te 

soupe”. De soep, en waarschijnlijk ook de groenten, werden geserveerd met een pollepel, 

gezien deze geregeld gekocht werden
185
. Ook de soep werd waarschijnlijk gegeten met brood 

erbij. 

 

Naast de groenten werden er ook dierlijke producten klaargemaakt. Ten eerste was er het 

vlees. Het valt op dat er relatief weinig vlees gegeten werd in het hospitaal. Om de twee 

                                                 
182
 Waermoese is Middelnederlands voor groenten of een stampot van groenten. 

183
 DEHAECK S., Op. Cit., deel III.1: Groenten in Sint-Jan. Dehaeck stelt ook dat er in het Sint-Janshospitaal in 

Brugge weinig geld werd uitgegeven aan groenten en fruit in vergelijking met graan en vlees. Aan fruit werd in 

het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal geen geld uitgegeven, aan vlees vrij weinig. 
184
 Zoals we bij de bespreking van het gebouw van het hospitaal zagen was er een kleine open ruimte waar 

eventueel een tuin was. Mocht het zo zijn dat hier groenten gekweekt werden dan waren dit er alleszins weinig 

gezien de beperkte plaats en gezien het feit dat er nog zoveel groenten gekocht werden. 
185
 Zoals bijvoorbeeld in 1440-1441: ‘Item van polepels 4 d. Gr.’ (Gent, stadsarchief, LXV, 113). 
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maanden, dus zes keer per jaar, moest het hospitaal drie varkens kopen en slachtten (het 

hospitaal was verplicht dit te doen op bevel van de schepenen, zie ook Deel I, Hfdstk. 

I.1.3)
186
. In de rekeningen komt de aankoop van de varkens en het slachten ervan steeds voor 

onder volgende posten: ‘Item den coste van drie maghere verkins” en “Item van drie verkins 

te slane”. Twee zaken vallen op: ten eerste dat men het steeds heeft over “maghere 

verkins
187
”, wat er op wijst dat het alleszins geen dure varkens met veel vlees zullen geweest 

zijn en ten tweede dat in de meerderheid van de boekjaren er maar drie of vier keer varkens 

gekocht en geslacht werden, en geen zes keer. Dat men niet om de twee maanden drie varkens 

slachtte kan een logisch gevolg zijn van de slechte financiële toestand van het hospitaal. Het 

kopen en slachten van drie varkens koste, naargelang het jaar, tussen de 160 en de 220 d. Gr. 

Vl. Deed men dit zes maal dan kwam men al snel aan sommen tussen de 960 en 1320 d. Gr. 

Vl., hetgeen relatief grote sommen zijn ten opzichte van de totale uitgaven van het hospitaal. 

Het hospitaal bespaarde dus op de vleesconsumptie. De varkens moest men zelf slachten en 

versnijden, in hespen, vlees om te bakken, ribben en hoofdschellen (kop) en daarna verdelen 

onder alle leden van het hospitaal
188
. Het slachten en verdelen gebeurde door de broeders en 

zusters maar in bijzijn van vier proveniers die controleerden of het vlees wel correct verdeeld 

werd
189
. Het slachten gebeurde in het hospitaal zelf. Het vlees werd versneden op een 

kapblok, dit merken we wanneer het hospitaal er een nieuwe kocht zoals in het jaar 1454-

1455
190
. Als we weten dat er gemiddeld tussen de dertig en de veertig personen lid waren van 

het hospitaal betekent dit dat één mager varken verdeeld moest worden onder meer dan tien 

personen. We weten natuurlijk niet wat juist bedoelde met een “mager varken”, betrof het hier 

een kleiner varken, een minder vet of een echt mager varken? We weten dan ook niet echt 

hoeveel vlees elk lid kreeg. Waarschijnlijk was het genoeg vlees voor één warme maaltijd en 

daarnaast nog extra vlees, zoals hesp en kop, dat men kon zouten en dus langer bewaren, 

zodat men nog enkele dagen na elkaar vlees kon eten. Het lijkt uitgesloten dat meer dan tien 

personen langer dan een week vlees konden eten van één varken. Er rekening mee houdend 

                                                 
186
 Gent, stadsarchief: Reeks 301, 59, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11: 

“Item dat men de zwijne, die men daer ueseert te slane te VI tijden vanden jare, elken slach drien zwijnen”. Dit is 

de reglementering uit 1439 die besproken werd in hoofdstuk I.2.3.). 
187
 In geen enkele uitgavenpost die de kost van de drie varkens bespreekt staat er enkel ‘verkins’ 

188
 Gent, stadsarchief: Reeks 301, 59, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 10, pp. 10-11: 

“Ende dat men die in hespen, baken, hoerrughen ende hooftschellen deelen ende distribueren sal den broedren, 

zusteren, provengiers, dullen ende joncwijven even ghelijt int avenant van elcx provende”. 
189
 Ibidem: “Ende dit ten bijsijne van viere provengiers, diere de zelve provengiers toe ordonneren ende kiesen 

sullen”. 
190
 Gent, stadsarchief, LXV 127: ‘Item van eenen capblocke 20 d. Gr’. Waarschijnlijk was de oude kapblok stuk 

gegaan dit jaar en moest men een nieuwe kopen. Gezien het geringe gebruik ervan (men slachtte slechts een 

aantal keer per jaar varkens) lijkt het logisch dat deze kapblokken meerder decennia gebruikt werden. 
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dat slechts een drie a viertal keer per jaar varkens geslacht werden, betekent dit dat er dan ook 

maar een klein aantal dagen op een jaar varkensvlees gegeten werd. Naast deze dagen waarop 

men varkens slachtte kregen de broeders en de zusters een extra petancie op de schependag (1 

oktober, de dag waarop de schepenbank vernieuwd wordt) een hesp van de schepenen
191
. Op 

deze dag aten dus enkel de broeders en de zusters vlees. Elke broeder of zuster moest ook een 

petancie geven aan de andere broeders en zusters op de dag van hun intrede, en deze petancie 

bestond uit wijn en een schotel varkensvlees waarvoor men één varken in veertien moest 

snijden
192
. Ook op een andere dag werd er een volledig varken verdeeld onder alle broeders 

en zusters
193
. Van al deze petanciën die enkel gelden voor de broeders en zusters krijgen de 

meester en de meesteres er steeds een dubbelde hoeveelheid van. Dit betekent dat de broeders 

en zusters duidelijk meer vlees aten dan de proveniers en de dullen. Deze aten voornamelijk 

groenten. De consumptie van vlees bleef dus beperkt in het hospitaal. 

  Naast varkensvlees kocht het hospitaal soms ook gevogelte. Heel soms kocht het hospitaal 

een kip. We geven als voorbeeld het boekjaar 1443-144: ‘Item van eene kiekene 6 sch. 6 d. 

Gr
194

.” Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel hield men deze kip voor het leggen van eieren, 

maar zoals we verder zullen bespreken kocht het hospitaal zelf geregeld eieren en heeft het 

niet veel nut om één kip te kopen voor tussen de dertig en veertig inwoners. De tweede 

mogelijkheid is dat het hier een kip betreft die men zal gebruiken voor het klaarmaken van 

soep. Deze tweede mogelijkheid lijkt het meest logisch, gezien men er maar één koopt (één 

kip bakken voor alle leden tezamen is onmogelijk) en gezien het maar zeer sporadisch 

gebeurt. Waarschijnlijk aten de leden van het hospitaal dus naast varkensvlees soms ook 

kippenvlees in de soep. Varkens- en kippenvlees zijn de enige vleessoorten die we 

terugvonden in de rekeningen. Als dit ook de enige soorten vlees waren die gegeten werden 

valt het op dat het dieet in het hospitaal relatief armzalig was, de studie van Dehaeck heeft 

aangetoond dat er tezelfdertijd in het Sint-Janshospitaal in Brugge naast varkens- en 

kippenvlees ook runderen, schapen en verschillende soorten gevogelte gekocht werden
195
. In 

het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal blijkt dat er slechts op een minderheid van de dagen vlees 

gegeten werd, en dan nog bijna altijd varkensvlees. 
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 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, Nummer I, 85 (doos 4), zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en 

reglementen, 4, p. 4: “Item up den dach van den scheppene sullen de vorn. broederen ende susteren hebben eene 

hespe ende eene kanne wijns van tween stoepen”. 
192
 Ibidem: “. Eerst de petanchie ter eerster maeltijt sal elc broeder ende suster hebben twee broede, also 

ghecostumert es, een vierendeel wijns ende eene scotele wederins vleesch, den weder in viertienen ghesleghen”. 
193
 Ibidem: “sullen hebben elc broeder ende suster van den vors. huus twee broede, een vierendeel wijns, eene 

pinte clareyts, eene alve gans ende eenen gheelen weder onder hem allen”. 
194
 Gent, Stadsarchief, LXV 116. 

195
 DEHAECK S., Op. Cit., deel II.A.1.: Vlees. 
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  Het tweede dierlijke product dat gegeten werd in het hospitaal zijn eieren. Elk jaar werden er 

zeer veel eieren gekocht. Voor de meerderheid van de boekjaren weten we niet hoeveel eieren 

er gekocht werden, er staat gewoon een aantal keer een uitgavenpost ‘Item van eyeren’. Voor 

sommige jaren wordt het aantal gekochte eieren echter wel gespecificeerd, en gezien er in de 

jaren waarin het aantal niet gegeven is we wel de sommen die aan eieren uitgegeven worden 

kennen, kunnen we berekenen hoeveel eieren er in de andere jaren ongeveer gekocht werden 

(stijgingen en dalingen lijken voornamelijk afhankelijk van het aantal leden van het 

hospitaal). Het boekjaar waaruit we de prijs van de eieren halen is 1458-1459
196
. In dit jaar 

komen er twee posten voor waarin er eieren gekocht werden. In een eerste post kocht men 

negenhonderd zesendertig eieren (‘Item van 936 eyeren elc C 7 d. Gr. comt 5 sch. 11. Gr. Vl’) 

en een tweede keer koopt men achthonderd vierenvijftig eieren (‘Item van 854  eyeren elc C 7 

d. Gr. comt 5 sch. Gr.’). Dit betekent dat men in heel het jaar 1790 eieren kocht. In de 

rekeningen komt dit voor als twee posten, zodat gesuggereerd wordt dat men in één keer 936 

eieren kocht. Waarschijnlijk klopt dit niet in de realiteit gezien dit praktische problemen in 

verband met vervoer van de eieren, bewaarplaats en bewaring van de eieren zou meebrengen. 

We zagen al eerder dat de uitgaven aan de bakker ook maar vier keer per jaar in de 

rekeningen voorkwamen, terwijl men elke dag brood at en dus op zijn minst eenmaal per 

week naar de bakker ging om brood te laten bakken. Waarschijnlijk gebeurde hetzelfde bij de 

aankoop van eieren, men kocht eenmaal per week een bepaald aantal eieren en telde de som 

op zodat men in de rekeningen alle uitgaven aan eieren in één of enkele uitgavenposten kon 

onderbrengen. Wanneer we nu de uitgaven aan eieren in 1458-1459 vergelijken met de andere 

jaren blijkt dat er in dit jaar zeer weinig eieren gekocht werden (slechts voor 125 d. Gr). Dit 

kan ondermeer te maken hebben met de besparingen die we eerder reeds bespraken. In de 

andere jaren waarover we gegevens hebben schommelen de bedragen die uitgegeven werden 

aan eieren tussen de 360 d. Gr. en de 432 d. Gr. We weten uit de rekening van 1458-1459 dat 

honderd eieren 7 d. Gr. kostte. Deze prijs kan natuurlijk veranderen doorheen de tijd, maar 

gezien het relatief lage bedrag zullen de veranderingen nooit groot zijn. Als we hier rekening 

mee houden betekent dit dat het hospitaal in de meeste jaren ongeveer tussen de 5140 en de 

6170 eieren kocht. Wanneer we als gemiddeld aantal leden van het hospitaal vijfendertig 

nemen
197
 betekent dit elk lid van het hospitaal tussen de 145 en de 176 eieren per jaar opat. 

                                                 
196
 Gent, stadsarchief, LXV 131. 

197
 We weten dit gemiddelde niet precies gezien we niet alle namen van alle leden van het hospitaal kennen. Uit 

hoofdstuk één bleek echter dat er in de meerderheid van de jaren tussen de dertig en veertig personen lid waren 

van het hospitaal. Gezien het in dit deel eerder de bedoeling is een algemeen beeld te schetsen van hoeveel 
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Hoewel deze berekeningen rudimentair zijn schetsen ze toch een relatief goed beeld, het bleek 

namelijk zo te zijn dat de leden van het hospitaal om de twee a drie dagen een ei aten. Door 

het gebrek aan vlees waren eieren één van de belangrijkste en voornaamste calorieproducten 

in het hospitaal. De leden van het hospitaal haalden hun energie dan ook grotendeels uit 

eieren. 

 

Naast de groenten en de dierlijke producten waren er ook aankopen aan olie of boter om het 

eten klaar te maken. Deze posten komen elk jaar geregeld voor. Ook kocht men geregeld 

smout. Deze drie ingrediënten zijn de voornaamste vetstoffen in het hospitaal. In de 

rekeningen komt slechts één kruid voor, namelijk zout. Dit werd waarschijnlijk enerzijds 

gebruikt bij het koken, om de groenten, soep of het vlees te kruiden, maar anderzijds ook als 

bewaarproduct, om vlees in te zouten of te pekelen. Hierbij moeten we in de eerste plaats 

denken aan het inzouten van het varkensvlees (de hespen, de kop,…). 

 

Over de uitgaven aan drank kunnen we kort zijn. We bespraken al de uitgaven aan bier; bier 

bleek de voornaamste drank binnen het hospitaal zijn. Naast bier werd er ook veel wijn 

gedronken, wijn was de voornaamste vorm waarin de petanciën geschonken werden 

(ondermeer de schepenbank schonk elk jaar een bepaalde hoeveelheid wijn aan het hospitaal). 

Wijn werd voornamelijk gedronken bij speciale gelegenheden, samen met het varkensvlees 

dat men at bijvoorbeeld, of op feestdagen zoals Pasen. Bier was eerder hetgeen men elke dag 

dronk. Niet alleen dronk men in de middeleeuwen voornamelijk alcoholische dranken omdat 

het water sterk vervuild was, we moeten alcohol ook als een caloriebron bekijken. In het 

caloriearme dieet van het hospitaal waren alcoholische dranken als bier en wijn nodig om 

genoeg energie te leveren. Naast bier en wijn werden er ook soms vaten water gekocht. Zo 

zien we in de rekening van 1424-1425: ‘Item van 6 vaten waters te haelene 2 d. Gr.
198
’. Het is 

niet zeker of dit water gebuikt werd om te drinken dan wel voor andere zaken. Waarschijnlijk 

werd het in de eerste plaats gebruikt om soep mee te maken of om groenten in te koken. 

 

                                                                                                                                                         
eieren elk persoon kreeg nemen we als gemiddelde vijfendertig, hetgeen een indicatie zal geven hoeveel er 

gegeten werd zonder dat de berekeningen te ingewikkeld worden. 
198
 Gent, stadsarchief, LXV 98. In deze post wordt enkel betaald voor het water te halen, dus niet voor het water 

zelf. We vonden in deze rekening geen post terug waarin het water betaald werd (hetgeen bijvoorbeeld wel 

voorkomt bij uitgaven aan zout, waarin er eerst een post is die de aankoop van het zout weergeeft en daarna een 

post die het brengen van het zout naar het hospitaal behandelt). Dat deze post niet voorkomt betekent dus dat het 

om ‘gratis’ water gaat, men betaalt enkel een persoon die de vaten naar het hospitaal bracht. 
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Naast uitgaven aan eten en drinken kocht het hospitaal ook geregeld zaken die nodig waren 

om het eten klaar te maken, zoals potten, schotels, ketels, kapblok, (pol)lepels, messen,… In 

1424-1425 kocht het hospitaal twee stenen voor in de keuken
199
, waarschijnlijk om op te 

snijden. Deze tonen aan dat de meerderheid van het eten bereid werd in het hospitaal, door de 

broeders en zusters zelf. 

 

Het blijkt dus dat de leden van het hospitaal in de eerste plaats elke dag groenten (al dan niet 

in de vorm van soep) en brood aten, en om de twee a drie dagen een ei. Een viertal keer per 

jaar kregen ze vlees, echter niet zeer veel. De broeders en zusters kregen meer vlees, maar ook 

bij hen gold dat het aantal dagen dat ze vlees aten een minderheid was. Bij al deze etenswaren 

werd voornamelijk bier of wijn gedronken. De calorieën werden voornamelijk gevormd door 

de eieren en de alcohol. Het eten werd klaargemaakt door de broeders en zusters en er werd 

gezamenlijk gegeten in de refter, waarschijnlijk zonder de dullen die apart moesten eten. 

 

III.3. Activiteiten, werken en gebeurtenissen in het hospitaal 

 

Deze aspecten van het dagelijkse leven vallen uiteen in twee groepen. Enerzijds zijn er de 

activiteiten en de werken die elke dag gebeuren. Zo moet er elke dag gekookt worden, elke 

dag moet er voor brood gezorgd worden, de dullen moeten verzorgd worden,… Deze aspecten 

van het leven in het hospitaal blijven grotendeels verborgen, omdat ze zo dagdagelijks zijn 

worden ze niet beschreven. De gebouwen van het hospitaal moesten ook proper gehouden 

worden, dit werd in de eerste plaats gedaan door geregeld te vegen met een borstel
200
. Deze 

dagelijkse taken in het hospitaal werden uitgevoerd door de broeders of de zusters. Naast 

zaken als voedsel of verzorging moesten broeders en zusters zich ook zeer geregeld 

bezighouden met financiële aspecten van het hospitaal. Zo moesten renten geïnd worden, 

gronden aangekocht en verkocht, rechten verpacht,… Dit komt wel geregeld voor, maar het is 

niet erg nuttig om elke financiële activiteit die uitgevoerd werd te beschrijven
201
. Wat wel 

opvalt is dat, wanneer iemand er door het hospitaal op uitgestuurd wordt om ergens een grond 

te kopen of verkopen, dit steeds een man is. De belangrijkste taak van de meesteres was het 

opstellen van de rekeningen en het controleren van de inkomsten en uitgaven. Al deze taken 

                                                 
199
 Gent, stadsarchief, LXV, 98: “Item van tween steene inde keukene 6 d. Gr.”. 

200
 We weten dit doordat het hospitaal in verschillende jaren nieuwe bezems kocht. Zoals in het boekjaar 1424-

1425: “Item van bessemen 2 d. Gr.” (Gent, stadsarchief, LXV, 98). 
201
 In Deel II, Hfdstk. II en V van dit onderzoek beschrijven we wel het patrimonium, alle bezittingen van het 

hospitaal. 
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houden rechtstreeks verband met de dagelijkse werking van het hospitaal, ze moesten 

uitgevoerd worden. In dit opzicht waren het “nuttige” taken. De meesteres en de meester 

hadden de leiding in het hospitaal en beslisten welke broeder of zuster welke taak zou 

volbrengen. 

 

Naast deze alledaagse werken en activiteiten zijn er ook enerzijds activiteiten die meermaals 

per jaar of elk jaar één keer voorkomen en anderzijds activiteiten die wel dagelijks 

voorkomen, maar los staan van de werking van het hospitaal. 

  Voor de activiteiten die elk jaar één keer voorkomen is de belangrijkste de controle van de 

rekeningen door de voogden van het hospitaal. Dit gebeurde normaal op het einde van het 

schepenjaar, niet alleen de uittredende voogden gingen naar het hospitaal maar ook de nieuwe 

voogden gingen mee. Wanneer de voogden het hospitaal willen bezoeken moesten ze ten 

eerste een bode sturen die het hospitaal verwittigde van hun komst, waarna de broeders en 

zusters verplicht waren allemaal in het hospitaal te verblijven en de komst van de voogden 

moesten voorbereiden
202
. De meesteres moest zich vervolgens verantwoorden voor haar 

beleid in het hospitaal, waarna de rekening gecontroleerd werd. Daarna werd er samen 

gegeten en gedronken. Wanneer dit gedaan was moesten alle broeders en zusters trouw 

zweren aan de nieuwe voogden, de oude voogden stonden op dit moment hun macht af aan de 

nieuwe
203
. Daarna mochten de proveniers met de nieuwe voogden spreken en eventueel 

bepaalde zaken, waarmee ze geen vrede konden nemen aanklagen. Alle leden van het 

hospitaal moesten aan de voogden beloven dat ze rustig en vreedzaam met elkaar zouden 

leven
204
. 

  De controle van de rekeningen niet meegerekend, gebeurde het geregeld dat de voogden 

kwamen eten in het hospitaal, meestal eenmaal per jaar. Dit kon ofwel op eigen initiatief 

gebeuren ofwel op vraag van personen in het hospitaal die de voogden wilden spreken. Dit 

laatste zien we bijvoorbeeld in het jaar 1457-1458: “Item van kosten ghedaen doe de 

vooghden, vrienden ende maghen vergaedert ware int godshuis te versoucke vande proveniers 

                                                 
202
 Gent, stadsarchief, LXV, I, stuk  4, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 7, pp. 7-8: 

“Ende dat sij dan senden voren eenen van hem lieden boden die segghen sal dat broedere ende zustren tuus 

sullen bliven den tijt dat sij daer meenen te comene en te sprekene met broederen ende met zustren om 

dordonancie van den huus te wetene dan sullen sij segghen dat men alle ghereescepe make na costume ende bi 

usage om rekeninghe te doene want wi ne willen in ne gheene ghebreke sijn”. 
203
 Ibidem: “Dan heist costume dat de nieuwen vochden gaen sitten ende hoeren orconscepe van broederen ende 

van zustren ende van niemine el ende ma (letter weg) ende broederen en zustren al soe hem ghebest te manene 

dat sij segghe sullen wie dat helken profitelux drinct ter dieze afficie van den huus die up noemt”. 
204
 Gent, stadsarchief, LXV, I, stuk 4, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 7, pp. 7-8: 

“dan sullen de provengiers voer hu doen comen ende brachten hem heden ofte sij in eenighe ghebreke sijn ende 

oft sij wel doen dat sij gheloeft ebben ende in paeyse sijn metten anderen want en gaet met vorpaeys”. 
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5 sch. 3 d. Gr. Vl
205

.” In 1437-1438 kwamen niet alleen de voogden eten maar ook de gehele 

schepenbank: “Item den cost van dat voochden hier haten ende scepenen 6 sch. 9 d. Gr. 

Vl.
206
”. Gelijkaardige posten komen in de meerderheid van de rekeningen voor.  

  Naast de voogden verbleven er ook geregeld gasten in het hospitaal. Wie dit waren weten we 

niet, we weten ook niet of ze op bevel van de schepenen in het hospitaal verbleven of op 

uitnodiging van de broeders en zusters. Feit is dat meermaals per jaar er geld uitgegeven werd 

aan gasten. We kunnen als voorbeeld het jaar 1467-1468 nemen: “Item van gasten talfvasten 2 

sch. Gr.
207
. Deze posten met uitgaven aan gasten komen meestal tussen de vier en de zeven 

keer voor per jaar. 

  Gasten en voogden waren de belangrijkste personen die geen lid waren van het hospitaal 

maar die wel geregeld het hospitaal betraden en meeaten. De overige dagen aten alle leden 

van het hospitaal samen
208
. 

 

Een andere activiteit die meermaals per jaar voorkwam waren zogenaamde ‘daden van 

liefdadigheid’. Enerzijds is het bekend dat geregeld armen werden verzorgd in het hospitaal. 

Over deze armen weten we zeer weinig, gezien ze zo goed als niet voorkomen in de bronnen. 

Het is gekend dat het hospitaal, bij oprichting, niet alleen bestemd was voor dullen maar ook 

voor armen. Geleidelijk werden er echter steeds minder armen verpleegd (we bespraken dit 

reeds in Hfdstk. I.3.1. waarin we concludeerden dat er in de vijftiende en zestiende eeuw 

waarschijnlijk slechts zeer weinig armen verbonden waren aan het hospitaal). De enige keer 

dat er werkelijk over armen gesproken wordt die in het hospitaal verblijven is in het boekjaar 

1454-1455, waarin er schotels en lepels gekocht worden voor dullen en armen
209
. Belangrijker 

is echter dat er elk jaar bepaalde sommen worden uitgegeven aan behoeftige personen die 

geen lid zijn van het hospitaal. In zo goed als alle jaren betaalt het hospitaal de kleren van een 

aantal kinderen. We nemen als voorbeeld het jaar 1424-1425: “Item van eene kinde te 

cleedene 10 d. Gr
210

.” We mogen ervan uitgaan dat het hier om zeer arme kinderen gaan. We 

hebben nergens een statutaire bepaling gevonden waarin het hospitaal verplicht wordt dit te 

doen, waardoor we er van mogen uitgaan dat het hospitaal dit op eigen initiatief deed. 

Waarschijnlijk speelt hier ook de gewoonte een rol, wanneer men eenmaal begint met elk jaar 

een aantal arme kinderen te kleden kan men daar moeilijk mee ophouden. Zoals we eerder 

                                                 
205
 Gent, stadsarchief, LXV, 130. 

206
 Gent, stadsarchief, LXV, 110. 

207
 Gent, stadsarchief, LXV, 133. 

208
 Behalve waarschijnlijk de dullen, hierop komen we terug in deel III, Hfdstk. II.2.2. 

209
 Gent, stadsarchief, LXV, 127: “Item van scotelen ende lepele omme de dulle ende de aerme lieden”. 

210
 Gent, stadsarchief, LXV, 98. 
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reeds opmerkten vertonen de rekeningen in de vijftiende eeuw een grote vormgelijkheid 

doordat waarschijnlijk elk jaar de rekening van het vorige jaar als model diende, wat dan weer 

verklaart waarom bepaalde uitgaven (zoals het kleden van kinderen) steeds terugkomen. Dit 

neemt niet weg dat het kleden van kinderen ook in ze zestiende eeuw gebeurt, terwijl de 

uitgaven dan toch anders gestructureerd zijn en vele uitgaven uit de vijftiende eeuw in de 

zestiende eeuw geschrapt zijn. Ook is het opvallend dat zelfs in de jaren waarin het hospitaal 

in een financiële crisis verkeerde, en verschillende besparingsmaatregelen doorvoerde, er nog 

steeds geld werd gegeven aan het kleden van kinderen. Natuurlijk moeten we deze 

liefdadigheid sterk relativeren, in totaal ging het steeds maar om enkele denariën op een 

geheel jaar. 

  Naast de kinderen worden ook geregeld armen geholpen. Dit gebeurde meestal onder de 

vorm van aalmoezen
211
. Net zoals bij het kleden van kinderen gaat het hier nooit om grote 

sommen maar eerder om enkele denariën. Een interessante vraag is hoe men deze armen (en 

de kinderen) koos; kwamen ze bedelen aan de poort van het hospitaal of betrof het armen van 

de stad die de broeders en de zusters kenden? Wij denken dat het gaat om personen die 

gekend zijn door het hospitaal, en dat de armen dus meestal dezelfde personen zijn. Dit menen 

we te mogen afleiden uit een andere daad van liefdadigheid. Van 1425 tot 1438 geeft het 

hospitaal meerder keren per jaar een bepaalde som uit aan kinderen in Eichem
212
. In 1424-

1425 komt bijvoorbeeld vijf keer de post “Item van kindere van Eyghem”, men betaalt deze 

kinderen tussen de 5 en de 9 d. Gr. Vl. Gezien het steeds over kinderen in Eichem gaat 

kunnen we veronderstellen dat het steeds dezelfde kinderen waren. Zoals zal blijken in het 

tweede luik van dit onderzoek bezat het hospitaal ook relatief veel grond en renten in Eichem. 

Waarom het hospitaal juist steeds aan deze kinderen geld gaf weten we niet, misschien waren 

ze de kinderen tegengekomen of kenden ze hun familie. Feit is dat men steeds geld geeft aan 

dezelfde arme kinderen, en dan nog wel relatief ver van Gent. Waarschijnlijk gebeurde 

hetzelfde met de aalmoezen aan armen en de kinderen die gekleed werden, het ging steeds om 

dezelfde personen. We hebben gemerkt bij de studie van de aalmoezen, die de schepenbank in 

de middeleeuwen uitkeerde, dat daar hetzelfde fenomeen bestond: elk jaar werden dezelfde 

arme of behoeftige personen geholpen en elk jaar kregen ze ook hetzelfde aalmoes (dit kon 

geld zijn, maar ook kledij of voedsel). De personen die in aanspraak kwamen voor 

liefdadigheid vanwege het hospitaal werden dus niet elk jaar arbitrair gekozen, het hospitaal 

                                                 
211
 In de meeste rekeningen te vinden onder de uitgavenpost “Item van eenen aermen ten aelmoessenen”. 

212
 Vandaag vormt Eichem samen met Appelterre de Gemeente Appeltere-Eichem, een deelgemeente van Groot-

Ninove in Oost-Vlaanderen. 
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schonk steeds bepaalde sommen aan dezelfde mensen. Deze personen hadden dan een 

soortement “recht op liefdadigheid” verworven, hoewel dit natuurlijk nooit officieel was. 

Liefdadigheid was dus een gewoonte geworden, het was geïnstitutionaliseerd in het dagelijkse 

leven van het hospitaal; elk jaar werden dezelfde personen geholpen met ongeveer dezelfde 

middelen
213
.  

 

De momenten dat er gasten, voogden of schepenen aten in het hospitaal en de keren dat het 

hospitaal daden van liefdadigheid stelt zijn de belangrijkste gebeurtenissen die elk jaar 

terugkomen en dus deel uitmaken van het dagelijkse leven. Het hospitaal was natuurlijk naast 

een wereldlijke instelling ook een geestelijke instelling, dus moesten er ook elke dag 

godsdienstige activiteiten plaatsvinden. Over deze religieuze daden bezitten we natuurlijk 

minder informatie, deze die dagelijks plaatsvinden komen niet voor in de rekeningen. Wat wel 

voorkomt zijn bepaalde missen waar het hospitaal voor betaalde. Zo betaalde het hospitaal elk 

jaar een priester om een mis voor te dragen op Pasen. Waarschijnlijk vond deze mis plaats in 

de kapel van het hospitaal op de Vlasmarkt. Daarnaast betaalde het hospitaal ook steeds voor 

een gezongen mis (onder de post “Item van enen gezongen messe”). Wanneer deze plaatsvond 

is niet duidelijk, waarschijnlijk vond ze ook plaats in de kapel van het hospitaal
214
.  Deze 

gezongen missen zijn duurder dan andere missen, dus het is mogelijk dat men hiervoor een 

koor inhuurde. Zoals we al opmerkten bij de bespreking van de gebouwen werden er ook 

missen opgevoerd in het hospitaal zelf, voornamelijk in de lochting, dus in de open lucht. We 

weten niet of deze missen werden opgevoerd door de broeders en zusters of door een priester. 

Het hospitaal moest wel betalen voor deze missen in de lochting, maar dit betekent niet 

dadelijk dat dit geld betaald werd aan een priester, het kon evengoed geld zijn dat men aan 

kaarsen en andere attributen die nodig waren tijdens de mis besteedde (het ging meestal 

slechts om enkele denariën, terwijl de andere missen meestal een schelling of meer kostten). 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek bespraken we al dat er steeds op witte donderdag 

een priester betaald werd door het hospitaal. Gezien er niet vermeld wordt dat deze priester 

een mis moest opvoeren ging het waarschijnlijk om een andere taak. Het meest logische lijkt 

ons dat deze priester de biecht moest afnemen in het hospitaal en het hospitaal moest zegenen. 

                                                 
213
 Het feit dat een daad geïnstitutionaliseerd is en tot gewoonte geëvolueerd is betekent niet dat er geen sociale 

overtuigingen of menselijke gevoelens aan de grondslag van kunnen liggen. Of het hospitaal nu uit sociale 

gevoelens of enkel omdat het een gewoonte was de armen hielp is een zinloze vraag gezien de bronnen dit niet 

duidelijk kunnen maken. De grondslag die aan de liefdadigheid ligt is ook niet van groot belang, het is een feit 

dat ze de armen en de kinderen hielpen. 
214
 Net zoals voor de mis op Pasen menen we te mogen afleiden dat de gezongen mis in de kapel van het 

hospitaal plaatsvond omdat de plaats niet genoemd werd. Soms waren er ook missen in andere plaatsen, kerken 

of kapellen en dan werd dit er expliciet bij vermeld. 
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Uit een reglement van 1518
215
 blijkt dat de broeders en zusters tweemaal per week naar de 

mis moesten gaan, namelijk op zondag en op vrijdag. Deze missen vonden plaats in de kapel 

van het hospitaal op de Vlasmarkt. Het is niet zeker of ook de proveniers verplicht waren deze 

missen bij te wonen. 

  Daarnaast moesten de leden van het hospitaal natuurlijk dagelijks bidden. Voor de broeders 

en zusters is dit logisch, gezien zij tot de clerus behoren. Voor hen werd dit dan ook niet 

gespecificeerd. Voor de proveniers deed men dit wel. Eens men lid werd van het hospitaal 

moest men er een geestelijke levenswandel op nahouden, we zagen dit reeds in de clausules 

dat proveniers niet mochten trouwen. De proveniers vormden een soort van tussencategorie; 

ze zijn geen clerici, maar omdat ze leven in een geestelijke instelling, moesten ze klerikaal 

leven. Voor de proveniers zijn de dagelijkse godsdienstige activiteiten dan ook wel duidelijk 

beschreven, namelijk in de reglementen voor de proveniers uit 1404. De proveniers zijn 

verplicht te gaan biechten en elke dag de advent te houden. Daarnaast moesten ze elke dag 

lezen over alle broeders en zusters die in het hospitaal gewerkt hebben of die er vandaag 

werken en die de dullen verzorgen en daarmee zorgen dat het hospitaal bestaat
216
. We weten 

natuurlijk niet of deze verplichtingen ook werkelijk uitgevoerd werden door de proveniers. De 

kans is natuurlijk groot dat de meerderheid van de proveniers niet konden lezen en dus 

aangewezen waren op derden die de teksten moesten voorlezen. Ook moesten de proveniers 

er een zo vreedzaam mogelijke levenswandel op nahouden; ze mochten niet vechten, 

schoppen, slaan, aan iemands haar trekken, onrust stoken, ruziemaken, liegen of bedriegen. 

Ook mochten ze niet vloeken
217
. Deze bepalingen werden natuurlijk allemaal opgelegd door 

de schepenen, gezien de kerkelijke macht geen bepalingen kon opleggen aan de proveniers. 

 

De dagelijkse activiteiten vallen uiteen in verschillende categorieën. Ten eerste zijn er de 

dagelijkse taken die uitgevoerd werden door de broeders en zusters, het gaat om koken, 

verzorging, financiële activiteiten. Ten tweede zijn er de activiteiten die een aantal keren per 

jaar voorkomen, zoals gasten of voogden die komen eten of liefdadige activiteiten. Ten derde 
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 Gent, stadsarchief, LXV, 6. We bespreken deze reglementering uitgebreid in Deel I Hfdstk. III.4. 

216
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, doos 3 (boek met reglementen uit 1404, ongenummerd), f° 6 v°-7 v°), zie 

ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 5, pp. 5-6.: “te biechten te gane ende te houdene de 

hadvente, ende daghelix te leesene hover hem allen, diet hier ghelaten ebben daer bi dat wi leeven, ende hover 

hem allen die daghelicx den dullen ende den huus goet doen”. 
217
 Ibidem:  “Voert so wie dat rebel maeckt, daer onruste af comt, als deen den anderen te lueghestreepene ofte 

te vloukene, ende onrustelic ware bi te sijne… daer behoerde wel justicie ende corexi hover ghedaen te sine van 

meester ende meesterigghe… Ende vort waert so dat deen den anderen scloughe ofte stake met anden ofte met 

voeten, ofte trochke bi den haere in hevele moede ofte in gramscepen, dat stonde ter corexie van onsen 

vochden.”. 
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moest elk lid van het hospitaal dagelijks een aantal religieuze taken uitvoeren zoals bidden, 

biechten of naar de mis gaan. 

 

III.4.: ‘In quade manieren ofte in paeyse’ 

 

Over hoe de leden van het hospitaal leefden, hoe ze zich gedroegen, is al heel wat discussie 

gevoerd. In Deel I Hfdstk. I.5 bespraken we reeds het voorkomen van ruzies en spanningen 

tussen de proveniers en de broeders en zusters van het hospitaal. Het valt ook op dat in vele 

oorkonden en reglementeringen er bepalingen zijn opgenomen om de algemene vrede binnen 

het hospitaal te bestendigen, zo bespraken we hierboven dat de proveniers geen onrust 

mochten stoken of mochten vechten. Deze bepalingen leren ons echter weinig concreets, we 

weten niet of dit al dan niet gebeurde en als dit gebeurde weten we niet hoeveel maal het 

voorkwam. 

  De meeste informatie vinden we over de gedragingen van de broeders en zusters, gezien zij 

de leiding hadden in het hospitaal moesten zij ook het meest voorbeeldig leven. Anderzijds is 

het natuurlijk ook zo dat gezien ze de macht hadden, ze de beste mogelijkheden bezaten om 

de regels met de voeten te treden. Wanneer we er de geschiedschrijving over de broeders en 

zusters van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal op naslaan, valt op dat zij een zeer slechte naam 

blijken te hebben. In de meeste van de werken wordt benadrukt dat er veel problemen waren 

en dat de broeders en zusters zich zeer veel misdroegen. Zo goed als al deze ideeën zijn terug 

te brengen op het werk van de Potter, waarin deze letterlijk stelt: “Wij kennen geen enkel 

geestelijk gesticht in Gent waar zoo vele moeilijkheden geweest zijn als in st.-

Jansgodshuis
218
”. De Potter stelde de broeders en zusters voor als personen die zich zo goed 

als continu misdroegen, hij laat duidelijk blijken dat ze volgens hem niet de ‘christelijke 

levenswandel’ volgen. Zijn analyse is duidelijk subjectief, hij neemt de bewoordingen uit de 

bronnen letterlijk over
219
. De Potter ontwikkelt een theorie waarmee hij de misdragingen van 

de broeders en zusters verklaart. We geven volgend fragment van de Potter weer om zijn 

positie in deze discussie weer te geven: 

 

“Er heerschte geen voorbeeldige geest onder de Broeders en Zusters, mogelijk omdat ze niet 

genoeg leefden in den band van den godsdienst, te veel vrijheid wilden genieten, en zij veeleer 
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 De Potter F., Op. Cit., p. 151. 

219
 Wanneer er in 1417 een zuster en een broeder ontslagen worden stelt de Potter dat dit een “voorbeeldige 

straf” is (ibidem, p. 152). 
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van het magistraat dan van de geestelijke overheid afhingen. Aangesteld door de wethouders, 

die hen ook konden afzetten, schijnen zij zich veel meer aan het burgerlijke dan aan het 

geestelijke gezag onderworpen te hebben.
220
” 

 

Volgens de Potter is het de machtspositie van de wereldlijke overheid die de primaire oorzaak 

is van de misdragingen van de broeders en zusters; omdat de geestelijke overheid niet genoeg 

bevoegdheden had, bezaten de broeders en zusters geen ‘voorbeeldige geest’. In deze these 

komt een duidelijke onderwaardering van de schepenbank naar voren, en een opwaardering 

van de geestelijke macht. Geestelijke macht, maar ook geestelijken en de kerk in het geheel 

worden geassocieerd met een goed en voorbeeldig leven, terwijl wereldlijke macht en alle 

leken gellinkt worden aan een zondig en slecht leven. Als de broeders en zusters zich 

misdroegen is dat in wezen niet hun fout, maar enkel doordat ze onderhevig zijn aan de 

wereldlijke macht, en diens slechte invloed. De Potter bekijkt de geschiedenis duidelijk vanuit 

een sterk Christelijk-katholieke bril, hetgeen waarschijnlijk veel te maken had met de tijd 

waarin hij schreef (het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw). Het 

gebrek aan objectiviteit en het uitgaan van foute premissen valt natuurlijk op in deze theorie, 

we moeten ze dan ook op voorhand al verwerpen. Deze these, en het beeld van de 

gedragingen van de broeders en zusters, is echter door veel latere historici overgenomen en 

nooit echt in vraag gesteld. 

   Hoewel de these van de Potter niet vol te houden is, is het toch de vraag of een afgezwakte 

vorm van deze theorie niet geldig is; zou het niet kunnen zijn dat de broeders en zusters zich 

slecht gedroegen omdat ze onderhevig waren aan zowel de geestelijke als de wereldlijke 

overheid? Hierdoor konden ze spelen met bevoegdheidsconflicten, en de twee overheden 

tegen elkaar uitspelen om zelf meer bewegingsvrijheid te krijgen. 

 

Gezien we in dit hoofdstuk het dagelijkse leven bespreken zullen we in de eerste plaats op 

zoek gaan naar die zogenaamde ‘misdragingen’ van de broeders en zusters en ze zo correct 

mogelijk proberen weer te geven. Op voorhand moeten we meegeven dat wanneer de 

broeders of zusters zich ‘goed’ gedroegen, dit natuurlijk niet voorkwam in de bronnen. Het is 

dus moeilijk een beeld te schetsen van hoe ze zich gedroegen in heel de periode 1400-1550. 

 

                                                 
220
 Ibidem, p. 151. 
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Zoals we reeds opmerkten komen in de meeste reglementeringen algemene bepalingen voor 

over de gedragingen van de leden van het hospitaal. Over de specifieke misdragingen van het 

hospitaal zijn er twee oorkonden overgeleverd. De eerste is opgesteld door de schepenen van 

de keure en stamt uit 1417-1418
221
, de tweede is opgesteld in naam van de bisschop van 

Doornik en stamt uit 1518
222
. We bespreken enkel de bepalingen die informatie geven over de 

gedragingen van de broeders en zusters. 

  In 1417-1418 ontslaan de schepenen van de Keure een zuster, Margriete Sneevoets, en een 

broeder, Jan de Meyere
223
. Een andere zuster, Katheline tSaghers, krijgt voor een half jaar 

maar de helft van haar provende. De schepenen waren een onderzoek gestart naar het 

hospitaal na klachten over wantoestanden, leugens en ruzies in het hospitaal (“ute dien dat 

onlancx voorleden ter kennessen van scepenen vander kuere in Ghend comen es als van 

zekeren ghescillen, mesusancien ende onredeliken levene, dat regneerde in sente Janshuus”). 

Voornamelijk de meesteres Mergriete Velevens bleek klacht neergelegd te hebben. Daarop 

heeft de schepenbank een onderzoek ingesteld waarin ze informatie zochten bij “gheesteliken 

ende weerliken persoenen”, waaruit we kunnen afleiden dat ze zowel de broeders en zusters 

(geestelijken) als de proveniers (wereldlijken) ondervroegen. Na dit onderzoek straften ze de 

drie personen om volgende redenen. Margriet Sneevoets bleek woorden gesproken te hebben 

die tegen de waarde en de eer van het hospitaal ingingen en waarmee ze de vrede en de rust in 

het hospitaal verstoorde, hetgeen slechte gevolgen had. Dit deed ze uit kwaad opzet
224
. We 

weten niet wat Margriet Sneevoets concreet gedaan heeft, het lijkt te zijn dat ze gelogen had 

om op deze manier onrust te stoken, of dat ze ruzie gezocht had met andere broeders of 

zusters. Jan de Meyere heeft gelogen over bepaalde zaken waarmee hij voor ruzie zorgde in 

het hospitaal, waardoor hij het hospitaal slecht bejegend heeft. Hiermee ging ook hij in tegen 

de vrede en rust in het hospitaal en ook hij deed dit uit kwaad opzet
225
. Bij Jan de Meyer valt 

                                                 
221
 Gent, stadsarchief, 301, 24, f° 101 v°, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 8, pp. 8-9. 

222
 Gent, stadsarchief, LXV, 6, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 11, pp. 11-13. Deze 

oorkonde is enkel besproken bij de Potter (de Potter, Op. Cit., p. 153-154), Luykx-Foncke en Dewulf vermelden 

dit document niet. Maar ook de Potter gaat niet diep in op de reglementeringen, in beperkt zich tot een 

synoptische uitgave van de bepalingen zonder ze te analyseren. Wij zijn dus de eersten die dit interessante 

document grondig bespreken en analyseren. 
223
 In onze demografische studie gekend onder de naam Jan de Mayere, gezien dit de naam is waarmee hij in de 

rekeningen voorkomt. 
224
 Gent, stadsarchief, 301, 24, f° 101 v°, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 8, pp. 8-9: 

“joncf. Margriete Sneevoets bijder selver informacie claerlic bevonden was, ghedaen ende oec besproken 

hebbbe de contrarie der eeren ende fundacien vanden selven huus ende den persoenen, die tregiment daer in 

hebbe ende contrarie de payse ende rusten van daer binnen, met quader cause ende sonder verdiente”. 
225
 Ibidem:  “broeder Jan de Meyere, omme zekere mesusancie van worden, werringhen ende ghescille, die hij 

int voors. huus hier voortijds ende nu ghemaect heeft ende hem ghepijnt heeft te makene, contrarie oec der eere 

ende fundacien vanden voors. huus ende den persoenen die tregiment daer in hebben, ende contrarie den payse 

ende ruste van daer binnen met quader cause ende sonder verdiente”. 
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op dat er letterlijk gezegd wordt dat hij loog (“mesusancie van worden”), dat hij daarmee voor 

ruzie (“ghescille”) zorgde in het hospitaal, en dat hij dat niet alleen recent deed maar vroeger 

blijkbaar ook (“voortijds ende nu”). De gegevens over Jan de Meyere zijn dus meer 

gespecificeerd. Katheline tSaghers bleek enkel gelogen te hebben
226
, dit verklaart waarom zij 

niet ontslagen werd maar enkel voor een half jaar de helft van haar provende verloor. 

  Opvallend is dat het niet de daden op zich zijn die de straffen van de broeders en zusters 

bepalen, maar de gevolgen van hun daden. Jan de Meyere loog, waardoor hij ruzie 

veroorzaakte, hij werd ontslaan. Katheline tSaghers loog ook, maar bij haar veroorzaakte dit 

geen ruzie, er wordt niet opgemerkt dat haar leugens “met quader cause” waren (het ging 

enkel in tegen de goede naam van het hospitaal), waardoor haar straf lichter was. Over 

Mergriete Sneevoets hebben we de minste informatie, maar gezien ze ontslagen werd mogen 

we veronderstellen dat ook zij, net als Jan de Meyere, ruzie veroorzaakte door leugens te 

verspreiden. 

  Uit deze oorkonde leidt de Potter af dat er in het hospitaal een sfeer van “twisten en gekijf, 

veraad en beleedigingen, vooral tegen de meesterigge” was. Het is echter de vraag of dit 

overeenstemt met de werkelijkheid. Dit is het enige document uit de vijftiende eeuw dat 

concrete informatie geeft over twisten in het hospitaal, het is dan ook zeer moeilijk algemene 

gegevens over de gedragingen van de broeders en zusters hieruit af te leiden. Daarnaast is er 

de concrete informatie die het document verschaft, deze komt er in essentie op neer dat in er 

in het jaar 1417-1418 problemen waren tussen broeders en zusters. Er ontstond blijkbaar ruzie 

en gezien de meesteres hierover ging klagen bij de schepenen is de kans groot dat zij zich 

geviseerd voelde. Hieruit opmaken dat de broeders en zusters zich slecht gedroegen is echter 

voorbarig. Zoals we zagen leefden alle leden van het hospitaal samen in een relatief kleine 

ruimte. Het hospitaal was nogal arm en het eten dat er geserveerd werd was zeker niet 

gevarieerd. In zo een omgeving is het logisch dat er spanningen ontstaan tussen de broeders 

en de zusters. We zagen ook hoe de zusters, en in hun naam de meesteres, steeds meer macht 

verwierven in het hospitaal. Dit zorgt natuurlijk voor opstand bij de broeders en ook bij 

zusters die zich om een bepaalde reden slecht behandeld voelen door de meesteres. Zoals we 

al eerder opmerkten mogen we het hospitaal op veel gebieden bekijken als een 

microsamenleving, en deze kent alle problemen die elke menselijke samenleving kenmerkt. 

Ruzie, afgunst, leugens,…  zijn normale zaken als men een aantal mensen in een bepaald 

gebouw laat leven en laat samenwerken, ze staan in wezen totaal los van welke overheid nu 
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 Ibidem: “joncfr. Katheline tSaghers, omme zekere mesusancie van woorden, die zij ghesproken heeft binnen 

den vors. huuse, contrarie der eeren van den voors. huus ende persoenen die tregiment daer in hebben”. 
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de macht heeft in het hospitaal. Jan de Meyere en Margriet Sneevoets zullen dan ook 

daadwerkelijk voor problemen gezorgd hebben, het feit dat er na hun ontslag geen 

gelijkaardige oorkonden overgeleverd zijn, kan een bewijs zijn dat zij daadwerkelijk een 

probleemfactor waren in het hospitaal. Dit betekent echter niet dat de broeders en zusters er 

een slechte levenswandel op nahielden. Volgens ons geeft dit document dan ook geen 

voldoende bewijskracht om te mogen stellen dat de broeders en zusters in het hospitaal zich 

slecht gedroegen in de vijftiende eeuw. De problemen die er waren zijn in eerste instantie te 

verklaren door het feit dat een aantal mensen samen moesten leven. 

 

Het document uit 1518 is van een totaal andere aard. Ten eerste gaat dit uit van de bisschop 

van Doornik, dus van de geestelijke overheid. Deze overheid kon echter de broeders en 

zusters niet straffen, ze kon ze niet ontslaan of hun provendes verminderen. Het enige wat ze 

konden doen was bepaalde zaken verbieden. Nadat de geestelijke overheid te weten was 

gekomen dat slechte gewoonten heersten in het hospitaal ging de bisschop, samen met de 

officiaal-generaal en de vicaris het hospitaal bezoeken en ondervroeg alle broeders en zusters 

van het hospitaal
227
. Na dit onderzoek werd het document opgesteld waarin specifiek enkele 

zaken en handelingen verboden werden. Het gaan om gedetailleerde beschrijvingen en niet 

om algemene richtlijnen. Omdat ze zo gedetailleerd zijn mogen we ervan uitgaan dat deze 

zaken dus wel gebeurden; na onderzoek verbood de bisschop alle handelingen en zaken die 

gebeurden in het hospitaal en die hij niet correct vond. Hierdoor is dit document dan ook zeer 

interessant, het geeft een blik weer op de dagdagelijkse levenswandel van de broeders en 

zusters, en deze gegevens blijven meestal verborgen voor het oog van de historicus. We 

bespreken de zaken die de bisschop verbood, en waarvan we dus kunnen besluiten dat ze 

gebeurden in het hospitaal. Naast de gedetailleerde bepalingen zijn er ook enkele meer 

algemene bepalingen, zoals dat de broeders en zusters in vrede met elkaar moeten leven of dat 

ze de geheimen van het hospitaal niet mochten vertellen aan niet leden. Deze bespreken we 

niet gezien ze weinig informatie geven over het dagelijkse leven. 

  Het was verboden om personen die geen lid waren van het hospitaal, zowel wereldlijke als 

geestelijke, een warm bad te laten nemen in het hospitaal
228
. Hoewel we hier geen verdere 
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 Er wordt duidelijk gesteld “vraghene ende interrogatie ghedaen, bij eeden van alle de zusteren ende broeders 

tselfs hospitaels” (Gent, stadsarchief, LXV, 6, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 11, 

pp. 11-13), waaruit we kunnen afleiden dat de proveniers niet ondervraagd werden. Dit is waarschijnlijk omdat 

de proveniers geen clerici waren, en de bisschop er dus ook geen macht over had. 
228
 Ibidem: “Dat men voorten gheene weerlicke persoonen noch oec gheestelike vanden godshuuse niet zijnde 

ontfanighen en zal om aldaer te stovene nocht laten stoven”. ‘Stovene’ betekent het nemen van een warm bad 

(Verwijs en Verdam, Middelnederlands woordenboek).  
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bewijzen van hebben is het mogelijk dat het hospitaal een bad bezat om de dullen te kalmeren, 

we komen hier op terug wanneer we de behandeling van de dullen bespreken. Feit is dat uit 

deze bepaling blijkt dat het hospitaal een bad bezat en er de mogelijkheid was om mensen een 

warm bad aan te bieden. Hoe dit gebeurde weten we niet, lieten ze mensen tegen betaling een 

bad nemen of bood men aan vrienden en vriendinnen een warm bad aan? Het blijkt dus dat op 

geregelde tijdstippen mensen die geen lid waren van het hospitaal met goedkeuring van de 

broeders en zusters
229
 een bad namen in het hospitaal. 

  Ten tweede bepaalt de bisschop dat er geen kostelijke maaltijden of feesten mogen gehouden 

worden in het hospitaal. De feesten worden gedetailleerd beschreven: “gheene costelicke 

maeltijden houden en zal noch banquetten van gheestelicke ofte weerlicke persoonen den 

godshuuse niet toebehoorende, dansen noch sprynghen incommende, uutgaen buten hueren, 

bij nachte eeneghe vreynde persoonen”. Het blijkt dus dat er geregeld feesten werden 

georganiseerd in het hospitaal, waar ook niet leden van het hospitaal op uitgenodigd werden. 

Naast gegeten werd er ook gedanst en gesprongen, waarna men ’s nachts (na de ‘werkuren’) 

samen met vrienden buiten het hospitaal ging om verder te feesten. Het is natuurlijk mogelijk 

dat er vanuit de geestelijke overheid enige overdrijving toegepast werd bij het beschrijven van 

deze feesten, het lijkt echter vast te staan dat ze voorkwamen. We weten niet hoeveel keer per 

jaar er zulke feesten plaatsvonden in het hospitaal. Ook bepaalt de bisschop dat de maaltijd 

die de leden van het hospitaal krijgen op de dag dat de voogden de rekeningen kwamen 

controleren (zie Deel I Hfdstk. III.3.) slechts één pond (of 240 d. Gr.) mocht kosten, waaruit 

opgemaakt kan worden dat volgens de bisschop deze maaltijden te duur en te overvloedig 

waren. De geestelijke overheid vond dus dat de broeders en zusters te duur aten en te veel 

feestten, hetgeen clerici niet behoorden te doen. 

  Een derde gedetailleerde bepaling betreft de kledij van de zusters en de broeders. Er wordt 

letterlijk gesteld dat deze kledij veel te duur en onbetamelijk is voor religieuzen: “zusteren, 

meesteringhe, noch anderen voortaan ne gheene zaerkensaelgen
230

 ofte mantelen ofte andere 

costelicke ghewaede ofte ter eerde slepende cleederen, zelveren riemen, rynghen van goude 

ofte zelvere an huere vingheren noch andersins… draghen en zullen nemaer zullen hem 

cleeden ende draeghen simperlic also den religieusen toebehoert”. Voor de broeders gold 

hetzelfde, maar het valt op dat in eerste instantie de zusters geviseerd worden. Het wordt dus 
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 Dit betekent in de eerste plaats met goedkeuring van de meesteres. 
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 We vonden het woord ‘zaerkensaelgen’ niet terug in het Middelnederlands woordenboek van Verwijs en 

Derdam. Het woord ‘sarke’ blijkt echter een benaming voor een fijnere stof te zijn. In combinatie met de 

woorden ‘mantelen’ en ‘costelicke gewaede’ kunnen we dan ook stellen dat zaerkensaelgen een kostelijke 

kledingstuk gemaakt van een fijnere stof zal zijn. Mogelijk was een saelge een soort van sjaal. 
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voorgesteld alsof de zusters dure kleren en gouden ringen droegen. In hoeverre dit 

overeenkomt met de werkelijkheid is echter de vraag; van het weekgeld van de broeders of 

zusters alleen lijkt het moeilijk om dure kleren of juwelen te kopen. Toch moet er een grond 

van waarheid in deze bepaling zitten, de kans is dus groot dat de broeders en zusters niet hun 

eigen habijt droegen maar andere klederen, en dat enkele zusters of broeders ook juwelen 

droegen (misschien juwelen die ze van thuis uit meegekregen hadden). De bisschop verplicht 

alle broeders en zusters hun juwelen en de kleren die niet ‘betamelijk’ zijn aan de ontvanger 

over te dragen, waarna deze ze zal verkopen om andere ‘betamelijke’ klederen te kopen of ten 

profijt van het hospitaal. Dat hij verplicht deze zaken te laten verkopen bewijst dat de 

broeders en zusters ze wel degelijk bezaten. Wat moeilijker te achterhalen is, is wat de 

bisschop verstaat onder “nyet betamelicke” en “betamelicke” klederen. Hoe we de gegevens 

precies moeten interpreteren is niet duidelijk, het is echter wel duidelijk dat de broeders en 

zusters er toch in de eerste plaats een meer wereldlijke dan een geestelijke levenswandel op 

op nahielden wat hun kledij betrof
231
. 

  Ten vierde mogen de broeders en zusters het hospitaal niet verlaten zonder daarvoor een 

goede reden te hebben en de toestemming van de meesteres
232
. Ook worden ze verplicht de 

missen in hun eigen kapel bij te wonen en niet elders. Dit wijst er wederom op dat broeders en 

zusters regelmatig het hospitaal verlieten, en niet om daden te stellen ten gunste van het 

hospitaal. Dat men de broeders en zusters moet verplichten samen de mis te volgen in hun 

eigen kapel en niet elders wijst er ook op dat er interne spanningen waren, sommige personen 

wilden blijkbaar liever elders een mis bijwonen dan dit samen met de leden van het hospitaal 

te moeten doen. In essentie kunnen we echter dezelfde verklaring aanwenden als bij de 

voorgaande bepalingen, het is logisch dat er problemen voorkwamen tussen de broeders en 

zusters, dus is het ook logisch dat broeders en zusters soms het hospitaal verlieten. In de 

volgende bepaling wordt er meer gespecificeerd wat de broeders en zusters doen wanneer ze 

het hospitaal verlaten. 

                                                 
231
 Met geestelijke levenswandel bedoelen we deze levenswandel zoals ze voorschreven werd door de kerk aan 

de clerici, we verbinden geen waardeconnotatie aan deze levenswandel. Deze levenswandel heeft niets te maken 

met de overheid waaraan de broeders en zusters onderhevig zijn. Zoals algemeen bekend komen (en kwamen) 

problemen als onkuisheid, rijkdom, feesten en dergelijke op gezette tijden voor in vele kerkelijke instellingen die 

rechtstreeks onderhevig zijn aan het kerkelijke gezag. 
232
 Gent, stadsarchief, LXV, 6, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 11, pp. 11-13: “Dat 

de voornoemde religieusen, mannen ende vrauwen, uute den hospitael nyet ghaen en zullen zonder goeden ende 

eerbare cause ende dat bij oorlove vander meesterrighe”. Dit is ook één van de kleinere aspecten die duiden op 

het feit dat de meesteres de machtsfactor bij uitstek is in het hospitaal, de broeders moeten namelijk enkel 

toestemming krijgen van de meesteres, niet van hun eigen meester. Dit toont aan dat in de zestiende eeuw de rol 

van de meester voornamelijk beperkt is tot enkele formele zaken. 
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  Ten vijfde mogen de broeders niet buiten het hospitaal gaan eten of drinken, tenzij ze daar 

toestemming en een goede reden voor hebben. Ook mogen ze niet dronken thuiskomen in het 

hospitaal
233
. Daar waar bij het dragen van ‘ongepaste’ kledij en juwelen de zusters in de eerste 

plaats geviseerd werden, blijkt deze reglementering in verband met dronkenschap en het gaan 

naar herbergen duidelijk gericht op de broeders. Dat ze niet dronken thuis mochten komen 

wijst er duidelijk op dat de broeders dit wel degelijk deden. Er wordt dus een beeld gecreëerd 

van de broeders als personen die geregeld naar herbergen gaan en daarna dronken 

terugkomen. 

  Een zesde reglementering blijft eerder vaag. De bisschop bepaalt dat de zusters van nu af aan 

niet meer het “huus van plaisanten, binnen corten jaeren ghemaect te Beerevelde” mochten 

bezoeken, tenzij met toestemming van de meesteres. We hebben niet kunnen achterhalen wat 

hiermee bedoeld werd. 

  Een laatste aspect van het dagelijkse leven dat naar boven komt is dat de bisschop de 

broeders en zusters verplicht om al de regels, statuten en ordonnanties die hij aan hun 

geschonken heeft zes maal per jaar te lezen of te doen lezen in de kapel, in het Vlaams
234
. Het 

wordt niet duidelijk of deze regel nieuw is, of dat men dit in de voorgaande eeuwen ook reeds 

moest doen. De novicen
235
 moesten deze regels, statuten en ordonnanties leren vooraleer ze 

broeder of zuster werden
236
. 

  Uit deze bepalingen blijkt dat, althans in periode rond 1518, de zusters relatief dure klederen 

en juwelen droegen, de broeders geregeld buitenshuis gingen eten en drinken en dronken thuis 

kwamen en ze beiden geregeld de statuten en bepalingen overtraden door het hospitaal te 

verlaten, door overdadig te eten, drinken en feesten of de mis elders te volgen. We willen hier 

geen waardeoordeel uiten over deze gedragingen, niet alleen past dit niet in deze studie van 

het dagelijkse leven, ook is dit ons inziens nutteloos in elke historische studie. Het gaat er ons 

niet om of de broeders en zusters hun taken ‘goed’ uitvoerden, het gaat er om wat ze deden. 

Ons lijkt dit beeld van de broeders en zusters in grote mate correct te zijn. Wanneer we de 

financiën bespraken werd duidelijk dat een zeer groot deel van de uitgaven gingen naar de 

petanciën. Deze petanciën waren nu juist uitgaven in de vorm van eten en drinken, de kans is 

                                                 
233
 Ibidem: “Dat de broeders hem nieten vervoorderen ute den huuse te etene noch te drincken dan bij oorlove 

ende uut redelicke cause ende zonder bij drancke thuus te commene”. 
234
 Ibidem: “zullen in ende over al onderhoudene de reghele, statuten ende ordonnanties aen hemlieden 

ghegheven bijden voornoemden eerweerdeghen heere den biscop van Doornicke ende dit zes waers tsiaers 

lesende ende doen lesen, bijden meester in Vlaemsche in huerlieder capelle”. 
235
 Dit zijn de jonge broeders of zusters die op proef zijn, na een proefjaar (het noviciaat) mochten ze intreden in 

het hospitaal en werden ze volwaardig broeder of zuster. 
236
 Gent, stadsarchief, LXV, 6, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 11, pp. 11-13: “ende 

de jonghe religieusen ende novicien daer in sustrueren aleer zij professe doen”. 
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dus groot dat er onder de vorm van petanciën relatief veel gegeten en gedronken werd in het 

hospitaal. Ook bespraken we reeds het veelvuldig voorkomen van gasten in de uitgaven. We 

willen echter niet suggereren dat in de periode 1400-1550 er continu feesten plaatsvonden, dat 

de broeders heel de tijd in herbergen verbleven in plaats van in het hospitaal, dat de zusters 

meerdere dure ringen droegen,… Het lijkt logischer dat op bepaalde momenten, wanneer 

bijvoorbeeld een zwakke meesteres het hospitaal leidde, er excessen ontstonden en er 

geregeld gefeest werd. Waarschijnlijk was dit het geval in 1518, waardoor de geestelijke 

overheid reageerde. In andere perioden zullen de broeders en zusters van het hospitaal meer 

gedisciplineerd geleefd hebben en zullen deze feesten niet zijn voorgekomen. Zoals we reeds 

zagen kwamen de uitgaven aan petanciën duidelijk meer voor in de vijftiende eeuw, waarin ze 

ook meer fluctueerden. In de periode 1536-1548 bleken ze meer stabiel. Dit kan er op wijzen 

dat na de reglementeringen van 1518 er een rustigere periode aanving in het hospitaal, waarin 

er minder feesten en maaltijden voorkwamen. Over het algemeen komt een beeld naar boven 

van broeders en zusters die veel meer tot de wereldlijke orde dan tot de geestelijke orde 

bleken te horen. We bemerkten dit al bij de bespreking van de broeders en zusters van het 

gemene leven. Ook stelden we reeds dat het hospitaal in wezen een stedelijke instelling was, 

opgericht door de stad, en dat het de stad was die er de macht over had. Het is dan ook 

normaal dat de broeders en zusters zich eerder zullen gedragen als ‘stedelijke ambtenaren’ 

dan als clerici. Dat de broeders en zusters geregeld feesten, dat ze geld van het hospitaal 

besteden aan maaltijden die meer kosten dan de normale maaltijd, dat ze herbergen en 

dergelijke bezochten betekent niet dat ze het hospitaal slecht leidden of dat ze de dullen slecht 

verzorgden, deze zaken staan los van elkaar. Wat we in de eerste plaats uit deze gegevens 

moeten afleiden is dat de broeders en zusters handelden zoals de meeste leken in een stad. 

Ambachtslieden, knechten en anderen gingen na hun werk ook herbergen bezoeken, het is 

gekend dat ook deze veel dronken thuiskwamen. Dit betekent niet dat ze daarom hun werk 

slecht uitvoerden. We moeten de broeders en zusters dan ook niet als clerici bekijken maar als 

leken. Hetzelfde geldt in grote mate voor het gehele hospitaal. Het hospitaal was geen 

kerkelijke instelling, het was een stedelijke instelling, daarmee was het karakter van de leden 

van het hospitaal dan ook eerder wereldlijk dan geestelijk. 

   Zoals opgemerkt stelde de Potter dat de handelingen van de broeders en zusters in de eerste 

plaats te wijten zijn aan het gegeven dat zij onderhevig zijn aan een wereldlijke overheid. We 

bespraken reeds waarom deze theorie niet bruikbaar is, hij gaat namelijk van verkeerde 

vooronderstellingen uit. We dachten dat het wel mogelijk was dat de broeders en zusters zo 

handelden omdat ze de twee machten, wereldlijke en geestelijke, tegen elkaar konden 



 176 

uitspelen. We stelden dat het gedrag van de broeders en zusters eerder wereldlijk dan 

geestelijk was, maar daarmee willen we niet zeggen dat de wereldlijke overheid dit gedrag 

ook goedkeurde. Zoals we zagen kwamen de schepenen van de keure in 1417 tussen om een 

zuster en broeder te ontslaan, nadat deze zich hadden misdragen. Het hospitaal was een 

stedelijke instelling, en daarom was het voor de stad dan ook van groot belang dat het een 

goede naam had en dat de broeders en zusters zich dus zo goed mogelijk gedroegen. Daar 

komt bij dat het hospitaal moest overleven op middelen die geschonken waren door de stad, 

het was dan ook in hun belang dat er correct met het geld omgesprongen werd. Ook moesten 

de voogden in naam van de schepenbank de rekeningen controleren, wanneer er dus zeer veel 

geld aan feesten ging kon men dit als een falen van de schepenbank beschouwen. De 

schepenbank had er dus alle belang bij ervoor te zorgen dat de broeders en zusters zich 

gedroegen en er een goede levenswandel op nahielden. Waarschijnlijk was dit voor de 

schepenbank zelfs belangrijker dan voor de geestelijke overheid (de bisschop van Doornik), 

gezien een negatief beeld van het hospitaal ook de schepenen in een negatief daglicht stelde, 

terwijl dit voor de geestelijke overheid veel minder gold
237
. Dit is dan ook nog een 

bijkomende reden om de these van de Potter te verwerpen.  

  Het is dus zo dat beide overheden willen dat de broeders en zusters zich zo goed mogelijk 

gedragen. Maar toch komen er soms excessen voor, zoals we zagen. We kunnen dit niet 

verklaren doordat de broeders en zusters de overheden tegen elkaar uitspeelden. Integendeel, 

in de reglementeringen van de bisschop in 1517 wordt geregeld verwezen naar de statuten die 

uitgevaardigd zijn door de schepenen. Ook wordt gesteld dat wanneer een broeder of zuster 

een goed wou verpachten ze hier toestemming voor moesten krijgen van de schepenbank
238
. 

In de meeste documenten bekrachtigen de wereldlijke en de geestelijke overheid elkaars 

bepalingen. Er is dus een samenwerking tussen de schepenbank en de bisschop, ze accepteren 

het feit dat ze beiden deels over het hospitaal regeren. 

  Een andere verklaring is echter meer bruikbaar. Het is zo dat de schepenbank in principe de 

totale macht had over alle leden van het hospitaal, zij bepaalden wie lid werd, konden ze 

ontslaan en konden alle belangrijke elementen van het leven in het hospitaal bepalen. In 

principe was er enkel kerkelijke inmenging op het religieuze vlak. Dit religieuze vlak bestaat 

deels uit het aantal keren dat de leden moesten bidden, welke gebeden, etc. Anderzijds bestaat 

                                                 
237
 De geestelijke overheid kon altijd als argument inroepen dat het hospitaal een stedelijke instelling was 

wanneer er misdragingen voorkwamen. 
238
 Gent, stadsarchief, LXV, 6, zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 11, pp. 11-13: “ne 

gheene goedinghen doen verpachten dan ten meeste oorboor ende prouffijt vanden godshuuse, ende dat bij 

wetene des meesteres ende den heeren vande wet van Ghend”.  
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dit religieuze vlak uit een aantal bepalingen over hoe de broeders en zusters, de enige 

religieuzen in het hospitaal, moesten leven. Het probleem voor de geestelijke overheid, in 

casu de bisschop van Doornik, was dat hij door het feit dat de schepenbank over alle andere 

aspecten beslissingsrecht had, in wezen geen macht had. We zien in de reglementeringen van 

1518 een opsomming van een aantal zaken die verboden waren voor de broeders en zusters. 

Wat echter opvalt is dat er nergens sancties vermeld worden voor het geval een broeder of 

zuster de regels overtreedt. Deze sancties zijn in de meeste gevallen een essentieel onderdeel 

van de reglementeringen. Maar de bisschop kon geen sancties opleggen, hij kon de broeders 

of zusters niet ontslaan, hun provendes verminderen, ze op bedevaart sturen of iets dergelijks. 

Over al deze zaken kon enkel de schepenbank beslissen. Dit betekent dat de bisschop de 

gedragingen van de broeders en zusters moest controleren, maar dat hij niet over 

strafmiddelen beschikte om overtredingen tegen te gaan.  

  We weten niet zeker of de broeders en zusters zich werkelijk zo ‘slecht’ gedroegen als de 

Potter het voorstelt. Het is echter wel duidelijk dat er een aantal jaren problemen zijn geweest 

in het gedrag van de broeders en zusters. Deze excessen hebben we verklaard door middel van 

de these die stelt dat de broeders en zusters de mogelijkheid hadden zich te misdragen omdat 

de overheid die hun gedrag moest controleren, niet over strafmiddelen beschikte. Deze these 

is natuurlijk moeilijk concreet te bewijzen, maar ze is in elk geval veel meer bruikbaar en 

gebaseerd op meer objectieve veronderstellingen dan de these van de Potter. 

 

III.5.: Besluitende opmerkingen 

 

We hebben in dit deel getracht enkele aspecten van het dagelijkse leven in het hospitaal, zoals 

de gebouwen, het eten, enkele activiteiten en het gedrag van de broeders en zusters, bloot te 

leggen. Het is echter duidelijk dat een zeer groot deel van dit dagelijkse leven verborgen blijft 

voor de historicus. Een apart deel van het dagelijkse leven kwam in dit hoofdstuk nog niet aan 

het licht, namelijk de omgang, opvang en behandeling van de dullen. We bespreken dit in het 

derde deel van dit onderzoek. De grootste lacune in het onderzoek naar het dagelijkse leven 

betreft de proveniers. Op enkele details na weten we niet wat deze proveniers dag in dag uit 

deden. Als het oude en zieke proveniers waren is de kans groot dat ze niet al te veel deden, 

maar in hoofdstuk I.2.4 zagen we reeds dat een deel van de proveniers op relatief jonge 

leeftijd lid werden van het hospitaal. We weten niet of deze jongere proveniers moesten 

meehelpen met de broeders en zusters, niets wijst hier op. 



 178 

  Gezien we het hospitaal onderzoeken doorheen de periode 1400-1550 is het natuurlijk niet 

mogelijk om een zeer gedetailleerde studie te doen naar het dagelijkse leven. De rekeningen 

van 1425 tot 1471 zijn hier echter wel geschikt voor, zeker in sommige jaren staat er 

uitgebreid geschreven wanneer een broeder het hospitaal verliet om een stuk grond te kopen, 

wanneer er gasten kwamen, wanneer er een mis opgevoerd werd,… Ook is het mogelijk via 

de stadsrekeningen van Gent uit te zoeken hoeveel keer er een bode werd gestuurd naar het 

hospitaal. Op deze manier kan men zeer gedetailleerd een boekjaar (of meerdere jaren) in het 

hospitaal beschrijven, wie lid was, wat gedaan werd,… Zo een casestudy zou niet alleen zeer 

interessant zijn maar waarschijnlijk ook een nieuw licht laten schijnen op het dagelijkse leven 

in het hospitaal. Als we er rekening mee houden dat wij en Dewulf tot nu toe de enigen zijn 

die de rekeningen hebben onderzocht wordt ook duidelijk dat een nog gedetailleerder 

onderzoek van de rekeningen ook interessante gegevens kan opleveren voor de middeleeuwse 

stadsgeschiedenis. Zo een casestudy past echter niet in het opzet van dit onderzoek, hoewel 

het zeker een nuttige aanvulling van dit onderzoek zou kunnen betekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

IV. Besluit 

 

In dit eerste deel van ons onderzoek hebben we het interne beleid en leven in het hospitaal 

beschreven. We deden dit aan de hand van drie pijlers, een onderzoek naar de leden van het 

hospitaal, een onderzoek naar de financiën en een beschrijving van het dagelijkse leven.  

 

  We hebben proberen duidelijk te maken dat het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal een 

microsamenleving in het laat middeleeuwse Gent was. Het is dan ook niet voor niets dat we 

dit hoofdstuk, naar analogie met de stadsmuren van elke laatmiddeleeuwse stad, de titel 

“binnen de muren van het hospitaal” gaven. Net zoals de stad een eigen samenleving was, met 

een eigen gemeenschap in het laatmiddeleeuwse landschap, was het hospitaal een eigen 

samenleving in de laatmiddeleeuwse stad. 

  Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal bezat eigen specifieke kenmerken, zoals zijn leden, de 

activiteiten, de gedragingen van de broeders en zusters en dergelijke. Anderzijds bezat het 

hospitaal, als microsamenleving, ook meer specifieke kenmerken die voorkwamen in de 

laatmiddeleeuwse stedelijke gemeenschap: zoals de evolutie naar rationaliteit maar ook 

kenmerken in verband met de voeding of de drinkgewoonten. Het hospitaal heeft dus een 

interne dynamiek en evolutie maar tezelfdertijd is het ook een spiegel voor de 

laatmiddeleeuwse stedelijke samenleving. De studie naar het interne beleid in het hospitaal 

geeft informatie die verspreid ligt over vele takken van de geschiedschrijving; zowel de 

financiële, sociale, politieke en kerkelijke geschiedenis als de geschiedschrijving van het 

dagelijkse leven komen aan bod. Hierdoor wordt dan ook een beeld geschetst dat vele 

verschillende aspecten van het laatmiddeleeuwse stadsleven weergeeft. 

 

In het volgende deel zullen we relaties tussen het hospitaal, de microsamenleving, en de stad, 

de macrosamenleving, bestuderen. 
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I. Inleiding 

 

In dit tweede luik van ons onderzoek vergroten we ons ruimtelijk kader naar de gehele 

laatmiddeleeuwse stad Gent. We zullen trachten te beschrijven wat de rol is van het Sint-Jans-

ten-Dullen hospitaal in de stad. Dit luik valt uiteen in twee grote subcategorieën. Enerzijds 

zijn er de bezittingen van het hospitaal in de stad. Dit gaat zowel om huizen en renten, maar 

ook om rechten die ze in hun geschiedenis verwierven. Deze bezittingen, het patrimonium van 

het hospitaal binnen de stad, bepalen de grote, het aanzien en de macht van het hospitaal 

binnen de stad. Anderzijds zijn er de banden tussen het hospitaal en de stadspolitiek, tussen de 

schepenen van Gent dus. We definieerden het hospitaal in het eerste luik reeds als een 

stedelijke instelling, nu zullen we deze verbanden met de wereldlijke macht trachten te 

omschrijven. Via deze twee subcategorieën zal de rol van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

in het laatmiddeleeuwse Gent duidelijk worden. 

 

II. Het stedelijke patrimonium: De bezittingen van het hospitaal in de stad 

 

II.1.: De rechten van het hospitaal in de stad 

 

Doorheen de veertiende eeuw kreeg het hospitaal van de stad een aantal rechten van de stad 

Gent, bedoeld als inkomstenbron voor het hospitaal. In de vijftiende en zestiende eeuw, de 

periode die wij bestuderen, schenkt de schepenbank geen extra rechten aan het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal. In het meest gunstige geval is de oorkonde, opgesteld door de schepenbank, 

waarin een bepaald recht wordt afgestaan aan het hospitaal, overgeleverd. In deze gevallen 

hebben we de meest correcte beschrijving van de inhoud van de rechten. We bezitten zo een 

oorkonde echter maar voor drie geschonken rechten. De andere rechten kennen we uit de 

rekeningen, zoals bijna alle middeleeuwse rechten werden ze immers door het hospitaal 

verpacht. Vanaf 1471 worden alle verpachtingen binnen Gent apart gegroepeerd en worden de 

verpachte rechten expliciet bij naam vermeld
239
. Hierdoor weten we dus welke rechten het 

hospitaal in deze periode bezat, maar het probleem is de inhoud van de rechten te achterhalen. 

We bespreken de rechten elk afzonderlijk. Het gaat ons niet in de eerste plaats om het 

                                                 
239
 Zoals we reeds opmerkten is de situatie in de periode 1425-1470 verschillend, de inkomsten worden dan 

steeds op naam benoemd in de rekeningen. Wanneer er dus in deze periode een bepaald recht X verpacht werd 

aan een persoon Y, staat in de rekening onder inkomsten enkel ‘Item van Y… d. Gr.’, zodat we niet weten wat 

verpacht is geweest. Wel is het zo dat al de rechten die we zullen bespreken ook voorkomen in een renteboek dat 

stamt uit de periode 1459-1469 (Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, doos 3), zodat deze rechten zeker toen ook al 

in het bezit van het hospitaal waren. 
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financiële aspect van de rechten (hoeveel verdiende het hospitaal aan een bepaald recht), we 

hebben de verpachtingen binnen Gent immers al geanalyseerd in het eerste luik van ons 

onderzoek
240
. Wel zullen we kort de pachtprijs per recht aanhalen om de belangrijkheid van 

de geschonken rechten ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de totale inkomsten aan te 

duiden. 

 

II.1.1.: Het plaatsrecht op de veemarkt 

      

Van de drie rechten waarvan we de oorspronkelijke schenkingsoorkonde nog bezitten is het 

plaatsrecht op de veemarkt, of het stellen van de staken op de veemarkt, het oudste. Het werd 

geschonken door de stad Gent aan het hospitaal op 18 november 1313
241
. We lezen in de 

oorkonde: “zullen van nu voert mee te ewelicken daghen de stake van der veemarct in 

manieren dat sij de plaetse van den veemaerct sullen houden reine ende te ghoede ende 

staken levren ende dat daer toe behoert”. Zowel de Potter
242
, Luyckx-Foncke

243
 als Dewulf

244
 

vermelden dit recht, allemaal vermijden ze echter duidelijk te beschrijven wat de inhoud van 

dit recht was. Het is dan ook zo dat deze oorkonde niet beschrijft wat de inhoud van dit recht 

was. Voor de tijdgenoot was het dan ook niet nodig dit recht te beschrijven, de inhoud was 

waarschijnlijk door iedereen gekend. Voor ons is het echter gissen wat men bedoelde met ‘de 

stake van der veemarct’. Gezien de naam ‘plaatsrecht’ lijkt het ons logisch dat het hier gaat 

om het verlenen van de toelating om met dieren op de dierenmarkt te gaan staan. De 

genoemde staken dienden dan waarschijnlijk om de dieren in vast te houden of om ieders 

standplaats te bepalen. De verkopers van vee moesten dan betalen om gebruik te mogen 

maken van de staken. Zoals duidelijk is uit de oorkonde moest het hospitaal deze staken zelf 

leveren. Daarnaast moest het hospitaal ook de markt proper houden en schoonmaken na de 

dierenmarkt. 

  In de rekeningen van 1471 tot en met 1486 staat er onder de pachten in Gent steeds een 

uitgavenpost “reepgeld ter veemarct”. In de eerstvolgende rekening van 1486, namelijk de 

rekening van het boekjaar 1500-1501 is deze term verdwenen maar spreekt men van het 

“staekghelde” (in 1501 staat er niet expliciet bij dat het hier het staakrecht op de veemarkt 

                                                 
240
 De grootte van de pachten binnen Gent wordt zo goed als volledig bepaald door het verpachten van rechten. 

Ook enkele meersen werden verpacht binnen Gent, doch de prijs hiervan bleef eerder constant. We verwijzen 

dus voor de evolutie van de pachtprijzen naar het eerste luik van dit onderzoek (Deel I Hfdstk. II.5.1.2) 
241
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 17. zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 12, p. 

13. 
242
 DE POTTER F., op. cit., p. 141 en 146. 

243
 LUYKX-FONCKE E., op. cit., p 16. 

244
 DEWULF J, op. cit., pp. 94-95 (pachten binnen Gent). 
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betrof maar in latere jaren wordt dit wel vermeld
245
). Gezien de sommen, waartegen zowel het 

reepgeld als het staakgeld verpacht worden gelijk liggen,
246
 kunnen we stellen dat het 

reepgeld de term was waarmee men het staakgeld benoemde, reepgeld en staakgeld waren dus 

twee termen voor eenzelfde recht
247
. Uit de rekeningen die overgeleverd zijn tot 1519 blijkt 

dat in de periode 1471-1519 het plaatsrecht op de veemarkt verpacht werd tegen sommen die 

meestal iets hoger dan twee ponden (dit zijn 240 denariën) Groten lagen. Van 1536 tot 1541 

verpacht men dit recht voor meer dan drie ponden Groten
248
, van 1541 tot 1548 aan exact drie 

ponden groten. Met deze bedragen, twee tot drie ponden Groten, behoorde het plaatsrecht op 

de veemarkt tot de minder opbrengende rechten van het hospitaal. Ze vormen steeds iets meer 

dan een tiende van de totale inkomsten aan pachten. Dit geschonken recht is dus duidelijk 

geen belangrijke inkomstenbron voor het hospitaal. We mogen ervan uitgaan dat dit recht 

altijd verpacht is geweest, en dat samen met het recht ook de verplichtingen die eraan 

verbonden waren (het kopen van de staken en het schoonmaken van de markt) mee 

overgeheveld werden aan de pachter. Dit leiden we af uit het feit dat het hospitaal nooit 

nieuwe spaken kocht
249
. Voor de periode 1471-1548 is het hospitaal er steeds in geslaagd het 

recht te verpachten, hetgeen betekent dat het pachten van dit recht wel winstgevend was. 

Degene die het pachtte kon dus meer geld uit het recht halen dan hij betaalde aan het 

hospitaal. We weten natuurlijk niet hoeveel meer dit is. Wel opvallend is dat men er in slaagt 

de pachtprijs op te drijven zonder dat men moeilijkheden krijgt het te verpachten.  

  De periode 1536-1548 is de enige doorlopende periode waarin we informatie vinden over de 

pachtprijzen. Het is opvallend dat de pachtprijs voor het plaatsrecht op de veemarkt steeds 

enkele jaren hetzelfde blijft; vier jaar 3 lb. 5 sch. Gr., drie jaar 3 lb. 15 sch. Gr. en zeven jaar 3 

lb. Gr. Hieruit leiden we af dat men pachtcontracten voor meerdere jaren afsloot, waardoor de 

prijs constant bleef doorheen enkele jaren. 

  Uit een renteboek dat stamt uit het midden van de vijftiende eeuw (we bespreken dit 

renteboek meer gedetailleerd in Hfdstk. II.2.) blijkt dat in deze periode het plaatsrecht op de 

veemarkt voor negen jaar verpacht werd aan broeder Jan Van Der Gracht: “broeder Jan Van 

Der Gracht heeft in pachte de staken ende reepghelt van den veemaert IX jaer lanc om 24 

                                                 
245
 In het boekjaar 1537-1538 spreekt men zelfs van “pacht van den veemarct” en laat men de term staakgeld 

volledig achterwege. 
246
 Het ging bij beide om sommen die tussen de 480 en 600 d. Gr. Vl. lagen. 

247
 Volgens Dewulf ging het om twee verschillende rechten maar dit lijkt ons niet juist te zijn. We leiden dit 

ondermeer ook af doordat in een renteboek uit de periode 1459-1461 dit recht vernoemd wordt als “Staken ende 

reepgheld” (Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, doos 3). 
248
 Van 1536 tot 1537 verpachte men aan 3 lb. 5 sch. Gr. Vl, van 1539 tot 1541 aan 3 lb. 15 sch. Gr. Vl. 

249
 Ook in de periode 1425-1471, waarin de uitgaven zeer gedetailleerd beschreven werden, kwamen we nergens 

zo een uitgavenpost tegen. 
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sch. sjaers.” De pachtsom is duidelijk lager dan in 1471 (waar er 36 sch. per jaar werd 

betaald). Het is natuurlijk ook vreemd dat het hospitaal een recht verpacht aan een eigen 

broeder, we komen op deze situatie terug in Hfdstk. II.I.5.: ‘De ponden van der wouden’, 

gezien zich daar dezelfde situatie voordeed. We weten dat broeder Jan Van Der Gracht de 

meesteres had verdrongen en zelf de rekeningen opmaakte. Het is mogelijk dat hij zichzelf op 

deze wijze bevoordeelde door tegen een goedkope som dit recht te pachten. Het is een op zijn 

minst vreemde situatie dat de persoon die de inkomsten en uitgaven moet beheren, en dus de 

rechten moet verpachten, zelf een van de rechten pacht. 

 

II.1.2.: De Zaemcoperie op kolen 

 

Op tien augustus 1318 schenkt de schepenbank van Gent aan het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal “de zaemcoepre van den haute ende van den colen” om de problemen waarmee het 

hospitaal kampte op te lossen
250
. Net zoals het geval was met het plaatsrecht op de veemarkt 

geeft deze oorkonde ook geen beschrijving van de inhoud van dit recht. Zowel de Potter als 

Luykx-Foncke omschrijven deze zaemcoperie als het recht op de inning van een bepaalde 

geldsom op elke hoeveelheid hout of kolen
251
 die ingevoerd wordt in Gent. Wie dus hout of 

kolen in Gent wou binnenbrengen moest daar eerst voor betalen aan het hospitaal, of aan 

degene aan wie het hospitaal dit recht verpachtte. De te betalen som was naar alle 

waarschijnlijkheid vastgelegd per inhoudsmaat. 

  In de rekeningen vanaf 1471 tot 1548 komen we deze zaemcoperie slechts drie keer tegen, 

namelijk in 1477-1418, 1482-1483 en in 1485-1486. Het gaat steeds enkel om de zaemcoperie 

op de kolen, niet op het hout (deze vinden we dus nergens terug). Opvallend is dat de 

bedragen waartegen dit recht verpacht werden zeer laag zijn, steeds slechts 20 d. Gr. Met dit 

bedrag is de zaemcoperie het minst opbrengende, en ook minst belangrijke recht van het 

hospitaal. Door dit zeer lage bedrag kunnen we concluderen dat in de jaren dat het niet 

voorkwam in de rekeningen, het hospitaal er waarschijnlijk niet in slaagde dit recht te 

verpachtten. De personen die veel zaken pachten vonden waarschijnlijk dat het niet de moeite 

was dit recht te pachten, gezien de kleine winstmogelijkheden
252
. Hieruit kunnen we niet 

                                                 
250
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 24 zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 13, p. 

14: “wij omme groeten last ende tsware dat Sente Jans huus van Ghend heeft”. 
251
 Het betreft hier natuurlijk houtskool en niet de groente ‘kolen’. 

252
 Zelfs wanneer men dubbel zoveel verdiende als hetgeen men had betaald voor het pachten was de winst nog 

steeds slechts 20 d. Gr. 
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anders concluderen dan dat de som die betaald moest worden om kolen in te voeren zeer laag 

moest geweest zijn. 

  De totale inkomsten uit de zaemcoperie zijn dus zo goed als verwaarloosbaar. Dit betekent 

dat dit recht dan ook geen belangrijke meerwaarde aan het hospitaal biedt. 

 

II.1.3.: Het recht van de speye 

 

Op 29 juli 1323 schenkt het stadsbestuur het hospitaal het recht van de speye aan de Sint-

Baafststede en te Sticheleers
253
. Ze schonk dit recht omdat de schepenen eerden hadden 

bevolen dat de “hauden spikeren staende in tiden verleden up de Leije bi der Veebrugghen die 

toe behoerde den godshuse van sente Jans huse te Ghend” moest afgebroken worden om op 

dezelfde plaats een graanstapel te maken. Het blijkt niet duidelijk te zijn wat deze ‘hauden 

spikeren’ was, maar het lijkt te gaan om een bewaarplaats voor graan. Doordat dit moest 

afgebroken worden verloor het hospitaal inkomsten, en om daaraan tegemoet te komen 

schonk de schepenbank het recht van de speye. Dit recht van de speye wordt ook het trekken 

der planken genoemd, het gaat om taksen die opgelegd worden aan boten die voorbij de 

stadssluizen voeren
254
. In de oorkonde uit 1323 wordt gesteld dat dit recht gold in de Sint-

Baafsstede en te Sticheleers (“drecht van der speye Sente Baves van der planken te treckene 

ende dies ghelike Stichelers”), in de rekeningen spreekt men echter steeds van het recht van 

de speye aan de Rode Toren en de Ketelpoort. Gezien dit twee plaatsen zijn aan waterlopen 

lijken dit de correcte plaatsen waar het recht der speye geïnd werd. De Ketelpoort ligt in het 

zuiden van de Sint Niklaasparochie (in de wijk kouter), vlak aan het water. De Rode Toren 

ligt in de Sint-Jakobsparochie, vlak bij het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal tegen het water dat 

de stad begrenst. Op beide plaatsen bezat het hospitaal dus het recht taksen te innen aan 

voorbijvarende schepen.  

  Het recht der speye was zonder twijfel één van de belangrijkste rechten die het hospitaal 

bezat. In de periode 1470-1471 en 1474-1475 wordt het nog voor iets meer dan vijf pond 

verpacht, van 1478 tot 1501 stijgt deze prijs tot tien pond en in de periode 1536-1548 

schommelt de pachtprijs tussen de zeven en twaalf pond. Hiermee vormen de inkomsten uit 

de pachten van der speye steeds tussen de 30% en de 40% van alle inkomsten uit pachten
255
. 

                                                 
253
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 27. Zie ook Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 14, p. 

14. 
254
 LUYKX-FONCKE E., op. cit., p. 17. 

255
 Bij de som van alle verpachtingen in Gent worden naast de verpachtingen van rechten ook steeds de som van 

verpachtingen van enkele meersen die het hospitaal bezat (in Gent) bijgeteld. Wanneer we dus stellen dat het 
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Uit het feit dat het recht van de speye steeds meerdere jaren tegen dezelfde som verpacht werd 

kunnen we ook afleiden dat er pachtcontracten voor meerdere jaren afgesloten werden. Het 

recht op de speye is dus een belangrijke inkomstenbron voor het hospitaal, waaruit we kunnen 

afleiden dat dit recht enige macht verschaft aan het hospitaal. 

 

II.1.4.: De Lijnwaadelle 

 

Er is geen oorkonde overgeleverd waarin de schepenen aan het hospitaal het recht op de 

lijnwaadelle schenken. Dit gebeurde waarschijnlijk ook in de veertiende of reeds in de 

dertiende eeuw. Dit recht hield in dat men het geweven linnen mocht meten. We weten niet of 

dit op een bepaalde plaats diende te gebeuren, noch of het hospitaal de enige was die het recht 

hadden geweven linnen te meten in Gent. Het mag duidelijk zijn dat in een stad als Gent, die 

in de late middeleeuwen één van de belangrijkste textielcentra van West Europa was en waar 

de textielproductie dus ook één van de belangrijkste economische processen was, dit recht 

zeer belangrijk was.  

  Dit komt ook tot uiting in de pachtprijzen van de lijnwaadelle, die steeds het hoogst van alle 

verpachte rechten lagen. Van 1471 tot 1501 groeit de pachtprijs van vijf pond per jaar naar het 

dubbele, tien pond per jaar. Van 1536 tot 1538 wordt de lijnwaadelle voor elf pond per jaar 

verpacht, en van 1539 tot 1548 continu aan dertien pond per jaar. Met deze bedragen vormen 

de inkomsten aan verpachting van de lijnwaadelle steeds tussen de 40% en de 50% van alle 

inkomsten aan verpachtingen
256
. Samen met het recht van de speye vormde de lijnwaadelle de 

belangrijkste rechten die het hospitaal bezat, deze twee rechten bepaalden waarschijnlijk in 

grote mate het aanzien van het hospitaal in de stad. Samen vormden ze de grote meerderheid 

van inkomsten uit pachten. 

  Het is ook zo dat de lijnwaadelle, net als het recht van de speye en het plaatsrecht op de 

veemarkt, voor meerdere jaren verpacht werd. In de periode 1536-1548 wordt er eerst drie 

jaar hetzelfde bedrag, elf pond, geïnd, waarna tien jaar aan een stuk 13 pond. Een belangrijk 

verschil tussen de lijnwaadelle en het recht van de speye is dat de lijnwaadelle in de periode 

1536-1548 er steeds in geslaagd is zijn pachtprijs hoog te houden, terwijl de pachtprijs van het 

recht van de speye daalden van twaalf pond per jaar (1537-1538) naar acht pond per jaar 

                                                                                                                                                         
recht van de speye tussen de 30% en 45% van alle verpachtingen binnen Gent is, dan betekent dit dat dit recht 

ongeveer tussen de 40% en 45% van alle inkomsten uit verpachte rechten oplevert, waarmee de belangrijkheid 

van het recht ter speye ten opzichte van de andere rechten nog duidelijker wordt. De meersen bespreken we 

verder in dit deel van ons onderzoek (Deel II Hfdstk. II.4). 
256
 Hier geldt dezelfde opmerking als in voetnoot 240. 
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(1541-1542 tot en met 1547-1548). Dit betekent dus dat de pachter bereid waren om steeds 

hogere sommen voor de lijnwaadelle te betalen, en dat de lijnwaadelle dus ook steeds meer 

opbracht voor de pachters. Dit toont nogmaals de belangrijkheid van dit recht aan. Beide 

rechten zijn natuurlijk sterk gevoelig aan economische schommelingen, die de pachtprijs 

kunnen opdrijven, maar ook doen kelderen. 

 

II.1.5.: De ponden van der wouden 

 

De ponden van de wouden is een recht van het hospitaal waar we het minste informatie over 

hebben. Volgens Luykx-Foncke betrof het een “recht op de verfstoffen voor wolwaren
257
”, 

wat waarschijnlijk betekent dat men het recht had een bepaalde taks te innen op de verkoop of 

het gebruik van verfstoffen voor wolwaren. 

 We komen dit recht tegen in de rekeningen van 1471 tot en met 1486, daarna verdwijnt het 

uit de rekeningen. Een interessant gegeven is dat het in al deze overgeleverde jaren een 

broeder van het hospitaal was die dit recht pachtte. Het ging in al deze jaren om broeder 

Andries Gijselins. Hoewel we geen doorlopende rekeningen van 1471 tot 1486 hebben mogen 

we concluderen dat, door het feit dat deze broeder Andries Gijselins de ponden van de 

wouden pachtte in 1471, 1475, 1478, 1483 en 1486, dezelfde broeder dit recht pachtte 

gedurende op zijn minst de gehele periode 1471-1486
258
. De situatie is duidelijk ambigu, elke 

winst die een broeder maakt moet uiteindelijk terug gaan naar het hospitaal na zijn dood en 

tijdens zijn leven mag hij niet al teveel kopen. Toch gaat deze broeder een pachtcontract aan 

met als doel winst te maken. De broeder moet in principe ook dag en nacht in het hospitaal 

werken, het is niet de bedoeling dat men er nog andere activiteiten op nahoudt. Ook vanuit 

een ander opzicht is de situatie ambigu; het hospitaal verpacht het recht omdat er ze ervan 

uitgaan ze op deze manier de meeste winst kunnen halen uit dit recht. Ze verpacht het echter 

aan een eigen lid van het hospitaal. Ze konden dus evengoed dezelfde broeder in naam van het 

hospitaal het recht laten uitvoeren en de winst volledig zelf opstrijken. Vanuit het oogpunt van 

het hospitaal was het dus vreemd om een recht te verpachten aan een eigen broeder
259
. 

  We mogen niet uitsluiten dat broeder Andries Gijselins de ponden van der wouden kreeg van 

het hospitaal, als een vorm van interne fraude. We merken op dat de pachtsommen waartegen 

                                                 
257
 LUYKX-FONCKE E., op. cit., pp. 17. 

258
 We weten niet of dezelfde broeder de ponden van der wouden pachtte voor 1471. 

259
 We merken op dat wanneer een stad een recht verpachtte, het steeds verboden was dit recht te verpachten aan 

een schepen van de stad, om fraude tegen te gaan. Deze regel werd dus niet gevolgd op het niveau van het 

hospitaal. 
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de ponden van der wouden verpacht werden uitzonderlijk laag lagen, het ging steeds over iets 

meer dan twee schellingen
260
, enkel de zaemcoperie van de kolen werd tegen een lagere som 

verpacht. Het zou dus kunnen dat de ponden van der wouden tegen een lage prijs aan Andries 

Gijselins geschonken werden waardoor hij er winst mee kon maken, ten nadele van het 

hospitaal. Dit zou kunnen verklaren waarom we vanaf de rekeningen van 1500 de ponden van 

der wouden niet meer terugvinden, misschien had de schepenbank deze fraude opgespoord en 

het recht ontnomen van het hospitaal. Dit is een these die we niet kunnen bewijzen, maar het 

blijft toch eerder vreemd dat het hospitaal een recht verpacht aan een eigen broeder. Een 

andere mogelijkheid is natuurlijk dat broeder Andries Gijselins steeds de meestbiedende is 

wanneer de ponden van der wouden verpacht werden, waardoor het hospitaal verplicht was 

hem het recht te verpachten. Rekening houdend met de lage bedragen aan pachtsommen zou 

dit betekenen dat de ponden van der wouden, net zoals de zaemcoperie van de kolen, op een 

gegeven moment (tussen 1456 en 1500) niet meer verpacht werden omdat niemand er nog 

voor wou betalen. De winst die men uit dit recht kon halen was in dit geval te klein om 

interessant te zijn voor pachters. 

  Dit betekent dat de ponden van der wouden een onbelangrijk recht was voor het hospitaal. 

Tussen 1486 en 1500 valt dit recht weg, terwijl de totale inkomsten aan pachtgelden toch 

sterk stijgen. De ponden der wouden was dus geen belangrijke inkomstenbron voor het 

hospitaal. Ze is echter wel interessant door het gegeven dat ze minstens vijftien jaar verpacht 

werd aan een broeder van het hospitaal, wat eerder ongewoon was. 

 

II.1.6.: De zoutmaat 

 

De Zoutmaat hield in dat het hospitaal 1 d. Gr. kreeg voor elke zak zout die verkocht werd op 

de Korenmarkt, en voor elke zak zout die ingevoerd werd in Gent kreeg het 1 Sch. Parisis
261
. 

We weten niet wanneer het hospitaal dit recht kreeg van de stad, er is geen oorkonde 

overgeleverd die deze schenking weergeeft.  

  Het hospitaal heeft de zoutmaat doorheen heel de periode 1471-1540 kunnen verpachten. De 

pachtsommen stegen in de vijftiende eeuw van 1 lb 4 sch. Gr. per jaar in 1471 naar 1 lb. 16 

sch. Gr. per jaar in 1500. Op deze som blijven ze doorheen de periode 1536-1540. Het is 

                                                 
260
 In 1471 en 1475, 1483 en 1486 2 sch 6 d. Gr., in 1478 2 sch. 10 d. Gr. 

261
 DE POTTER F., op. cit., p. 146. 1 d. Parisis komt ongeveer overeen met 0,0833 d. Gr. Vl. Dit betekent dat 1 

sch. Parisis, hetgeen 12 d. parisis is, overeenkomt met 0,996 d. Gr. Afgerond kunnen we stellen dat 1 schelling 

Parisis overeenkomt met 1 denarie Groten Vlaams. Het hospitaal kreeg dus evenveel voor elke zak zout verkocht 

op de Korenmarkt als voor elke zak zout die ingevoerd werd in Gent. 
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opmerkelijk dat in de boekjaren 1541-1548 de zoutmaten steeds vernoemd zijn bij de 

“pachten binnen Gent” maar dat er nooit een pachtsom is ingevuld (het veld waar de som 

moest komen blijft telkens leeg). Het lijkt dus zo te zijn dat gedurende deze periode het 

hospitaal steeds getracht heeft de zoutmaat te verpachten, maar er nooit in geslaagd is. Het feit 

dat men ze wel weergaf onder de pachten binnen Gent toont aan dat men verwachtte de 

zoutmaat te kunnen verpachten en het toont ook aan dat het hospitaal nog steeds dit recht 

bezat. Dit betekent dat de prijs die het hospitaal vroeg voor de zoutmaat te hoog was, het was 

voor de pachters niet interessant dit recht te pachten. Dit kon het gevolg zijn van het feit dat 

het hospitaal de pachtsom steeds opdreef waardoor de pachtsom na een tijd niet meer 

overeenkwam met de reële waarde van het recht, maar het kon ook externe oorzaken hebben 

(algemene economische verschuivingen bijvoorbeeld, of misschien werd er minder zout 

ingevoerd en verkocht in deze periode om specifieke redenen) 

  Gezien de sommen die betaald werden voor de zoutmaat, blijkt dit recht niet onbelangrijk 

geweest te zijn, maar het was zeker niet een echt grote inkomstenbron. We zien dit ook 

doordat vanaf 1541 men de zoutmaat niet meer kon verpachten, maar de totale inkomsten aan 

pachten binnen Gent niet echt dalen, integendeel, in sommige jaren stijgen ze nog ten 

opzichte van de periode 1536-1540. De inkomsten uit de zoutmaat hadden dus geen grote 

invloed op de totale inkomsten uit pachten. Dit recht was niet zo onbelangrijk als de 

zaemcoperie of de ponden van der wouden, maar in het geheel van verpachte rechten blijft het 

een relatief onbelangrijke factor. 

  Ook de pachtprijs voor de zoutmaar bleef gelijk over meerdere jaren heen (biijvoorbeeld van 

1536 tot 1540), wat er op wijst dat het recht voor meerdere jaren aan eenzelfde persoon (of 

groep personen) werd verpacht. 

 

II.1.7.: De Wijnroede 

 

Volgens Luykx-Foncke schonk de stad in 1245 aan het hospitaal de wijnroede
262
, ook gekend 

onder de naam wijnroy of peghel. Volgens haar bevat deze wijnroede de inkomstenrechten op 

wijn, dus een taks op ingevoerde wijnen. Volgens de Potter is de wijnroede echter het recht op 

het meten van alle wijn die verkocht werd in Gent
263
. Gezien in de rekeningen dit recht 

                                                 
262
 LUYKX-FONCKE E., op. cit., p. 17. Ze verklaart niet waar ze deze informatie uithaalt. Wij vonden nergens 

een document dat bewees dat het hospitaal dit recht in 1245 verwierf. 
263
 DE POTTER F., op. cit., p. 141. 
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voorkomt onder de naam “vergierne van den wine” lijkt de Potter correct te zijn, de wijnroede 

was het recht op het meten van hoeveelheden wijn. We weten niet waar dit gebeurde. 

  In de rekeningen van 1470-1471 en 1474-1475 komt de wijnroede niet voor, vanaf 1477-

1478 tot 1547-1548 komt ze in elke overgeleverde rekening voor. In de periode dat de 

wijnroede dus niet voorkwam in de rekeningen verpachtte het hospitaal dit recht niet, ofwel 

uit eigen wil (omdat ze er van uitgingen op deze manier meer winst te kunnen maken), of 

omdat er geen pachters geïnteresseerd waren in de wijnroede. De pachtsom van de wijnroede 

maakt een merkwaardige evolutie door. Zoals duidelijk werd uit de analyse van de 

voorgaande rechten bleken de meeste pachtsommen systematisch te stijgen doorheen de 

periode 1471-1548, waarbij de sterkste stijging meestal reeds tussen 1471 en 1500 plaatsvond 

zodat de pachtsommen van 1500 tot 1548 relatief stabiel bleven. In 1478 bedraagt de 

pachtsom voor de wijnroede 3 lb. 15 sch. Gr. (900 d. Gr.), in 1483 stijgt dit naar 4 lb. Gr. (960 

d. Gr.), ook in 1486 bedraagt de pachtsom 4 lb. Gr., maar in 1501 daalt ze tot 3 lb. 10 sch. Gr. 

(840 d. Gr.). Deze pachtsom blijft behouden van 1536 tot 1541, en van 1541-1548 daalt de 

pachtsom nog lichtjes tot 3 lb. Gr. (720 d. Gr.). Hiermee is de wijnroede het enige recht 

waarvan de pachtsom op het einde van de vijftiende eeuw hoger lag dan in de zestiende eeuw. 

De algemene stijgende evolutie van de pachtprijzen wordt niet gevolgd bij de wijnroede. Dit 

betekent dat op het einde van de vijftiende eeuw een bepaald plafond van pachtprijzen voor de 

wijnroede bereikt was, een bepaalde som waarboven het niet meer interessant was het recht te 

pachten. Met de 4 lb. Gr van 1483 en 1486 heeft men waarschijnlijk zelfs tijdelijk dit plafond 

overschreden, waardoor de pachtprijzen in de zestiende eeuw lichtjes omlaag moesten om 

rendabel te blijven voor de pachters. Wanneer een recht door een te hoge pachtprijs niet meer 

rendabel wordt, is dit voor de verpachter op korte termijn een voordeel gezien zijn 

winstmarge vastligt, op lange termijn is het echter een nadeel gezien hij zijn recht niet meer 

zal kunnen verpachten. 

  Met een pachtprijs tussen de drie en de vier ponden per jaar is de wijnroede het derde 

belangrijkste recht voor het hospitaal. De inkomsten liggen nog een stuk lager dan de 

inkomsten uit de lijnwaadelle en de rechten van de speye, maar toch zijn de inkomsten uit de 

wijnroede niet onbelangrijk en bepalen ze mee de algemene evolutie van de inkomsten uit 

pachten. Dit betekent dat de wijnroede op stadsniveau een niet onbelangrijk recht is, waarmee 

men meer dan drie tot vier ponden per jaar kan verdienen, hetgeen zeker geen kleine som is. 

 Net zoals voorgaande rechten bewijst het feit dat er meerdere jaren dezelfde pachtsom werd 

geïnd dat men pachtcontracten over meerdere jaren sloot. We bemerken dit natuurlijk 
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voornamelijk in de periode 1536-1548 gezien dit de enige is waarvoor we doorlopend 

gegevens hebben, maar ook in 1483 en in 1486 is de pachtprijs voor de wijnroede identiek. 

 

II.1.8.: De verpachte rechten: conclusie 

 

Het hospitaal bezat in de periode 1400-1550 dus zeven rechten in de stad Gent. De eerste 

belangrijke conclusie is dat van deze zeven rechten er maar drie echt belangrijk waren, de 

lijnwaadelle, het recht van de speye en de wijnroede. De lijnwaadelle en het recht van de 

speye bepaalden samen meer dan drie vierden van alle inkomsten uit verpachte rechten, de 

wijnroede ongeveer een tiende. De andere rechten waren eerder onbelangrijk en brachten zeer 

weinig geld op. Het is dan ook verwonderlijk dat de Potter over het geheel van rechten 

opmerkt “bedoelde voordelen moeten niet gering geweest zijn
264
” en verder “de voordeelen, 

door het magistraat aan het godshuis verleend, nogal van belang waren
265
”. De reden 

waarom de Potter dit stelt is duidelijk, hij wil aantonen dat het hospitaal over meer dan 

genoeg middelen beschikte maar dat de broeders en zusters de inkomsten en uitgaven slecht 

beheerden. Dit kadert in zijn these over het gedrag van de broeders en zusters, die we 

uitvoerig bespraken in het eerste luik van ons onderzoek. De Potter geeft dan ook enkele 

pachtsommen weer van de rechten die moeten aantonen dat de rechten belangrijk waren, hij 

doet dit echter zonder de totale inkomsten en uitgaven weer te geven zodat de relatieve 

belangrijkheid van de verpachte renten niet duidelijk wordt. We zagen reeds bij onze analyse 

van de financiën dat de pachten binnen Gent tussen de tien en de twintig procent van de totale 

inkomsten vormden, waarmee ze op de pachten buiten Gent na de belangrijkste 

inkomstenbron waren. De geschonken renten waren dus wel degelijk belangrijk en een grote 

inkomstenbron, maar men moet dit nuanceren. Van de zeven rechten waren er slechts drie die 

echt veel inkomsten genereerden, de anderen hadden veel minder belang. Het is dus zeker niet 

zo dat het hospitaal meerdere zeer winstgevende en belangrijke rechten van de stad had 

gekregen. De rechten binnen de stad waren belangrijk, en verschaften het hospitaal dan ook 

enige inkomsten, macht en prestige, maar dit moet zeker niet overdreven worden. 

  In verband met de exploitatie van de rechten blijkt dat het hospitaal, wanneer het mogelijk is, 

zal trachten de rechten te verpachten. Dit is een typisch fenomeen in de laat middeleeuwse 

stad, ondermeer de stad zelf zal zoveel mogelijk trachten rechten te verpachten. De reden 

hiervoor is dat de instantie die de rechten verpacht zekerheid heeft over de inkomsten en zelf 

                                                 
264
 Ibidem, p. 140. 

265
 Ibidem, p. 146. 
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minder werk heeft. Daarnaast is er de these dat wanneer een overheidsdienst een taak moet 

regelen dit steeds minder efficiënt gebeurt dan wanneer dit in onderaanneming gebeurt
266
. De 

pachter haalt dus winst omdat hij meer verdient aan het recht (binnen een jaar) dan de som die 

hij ervoor heeft moeten betalen. Het hospitaal kiest voor zekerheid en beschikt dadelijk over 

de som die ze gehoopt hadden te verdienen in één jaar. Normaal gezien werden deze rechten 

verpacht aan de meestbiedende. In theorie maakt het hospitaal hiermee natuurlijk verlies, 

gezien er blijkbaar meer te verdienen valt met de rechten dan hetgeen zij er voor krijgen. Het 

is echter de vraag of het hospitaal in staat was al deze rechten op een efficiënte manier te 

innen. Verpachting van de rechten was een logische en volstrekt normale keuze voor het 

hospitaal. Ook merkten we dat de rechten normaal gezien voor meerdere jaren verpacht 

werden, de pachtcontracten behelsden dus enkele jaren. Dit zorgt voor nog meer zekerheid 

voor het hospitaal, ze zijn zeker van een bepaalde pachtsom gedurende enkele jaren. Het 

hospitaal wil dus op zo veel mogelijk vlakken zekerheid van inkomsten hebben. 

  Opvallend is ook dat we twee gevallen hebben kunnen achterhalen waarin een broeder van 

het hospitaal een recht pachtte. Deze situatie is niet alleen vreemd, ze lijkt ook te suggereren 

dat er een vorm van fraude plaatsvond. Rekening houdend met de chaotische financiële 

situatie waarin het hospitaal in de tweede helft van de vijftiende eeuw verkeerde, is dit zeker 

niet uit te sluiten. 

  De algemene evolutie van de pachtprijzen geven een stijgende lijn op het einde van de 

vijftiende eeuw en een stabilisatie of lichte stijging in de zestiende eeuw. Enkel de pachtprijs 

van de wijnroede ondergaat een licht verschillende evolutie. 

 

II.2.: De huurhuizen in de stad 

 

Zoals in het eerste luik al opgemerkt is bezat het hospitaal een aantal huizen in de stad die ze 

verhuurde. Het was ons doel te trachten deze huizen te lokaliseren en in kaart te brengen. Net 

zoals de rechten komen de verhuurde huizen niet voor in de inkomstenrekeningen van voor 

1471. Vanaf 1471 is er steeds een aparte post met alle huishuren binnen Gent, in deze post 

worden echter niet de straatnamen van de huizen benoemd, enkel de naam van de persoon die 

het huis huurde. Hierdoor is het zeer moeilijk een beeld te krijgen van welke huizen verhuurd 

werden. We vonden in het archief van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal ook geen enkele 

aankoopakte van een huis. De kans is dan ook groot dat het hospitaal geen huizen kocht maar 
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 Deze these is zeker niet bewezen en wordt door vele wetenschappers nog steeds bekritiseerd. 
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ze erfde van haar leden, op deze manier zijn er weinig sporen van de huizen terug te vinden. 

Wanneer we andere studies over het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal lezen, valt het ook op dat 

geen enkele de huishuren echt vermeldt of er dieper op ingaat. 

  Een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem vonden we in doos 3 van de documenten 

verzameld onder LXV, I (stadsarchief Gent). Zoals we opmerkten in de inleiding bevat deze 

doos zeer veel verschillende (meestal ongedateerde) losse stukken. Een gedetailleerd 

onderzoek van deze doos zou dan ook vele weken in beslag nemen. Wij hadden echter het 

voordeel dat we de meerderheid van de documenten konden overslaan gezien ze paleografisch 

duidelijk uit een latere periode stamden. Tussen al deze documenten vonden we een 

ongedateerd renteboek
267
 dat paleografisch uit de vijftiende eeuw leek te stammen. Na 

gedetailleerd onderzoek van de hand konden we het linken aan broeder Jan Van Der Gracht, 

de enige broeder die van 1459 tot 1469 de rekeningen opstelde (in plaats van de meesteres). 

Het renteboek stamt dus waarschijnlijk ook uit deze periode. Uit dit renteboek blijkt dat in het 

midden van de vijftiende eeuw het hospitaal veertien huurhuizen bezat. We weten uit de 

rekeningen dat er vanaf 1471 steeds slechts negen of tien huizen verhuurd werden, dus moet 

het hospitaal een viertal huizen verloren hebben. Het is mogelijk dat het deze verkocht heeft 

in de periode 1453-1471, als crisismaatregel tegen het steeds groeiende verlies. Van de 

veertien huizen zijn er zeven waarvan de plaats weergegeven is. Drie huizen liggen bij het 

hospitaal, ze worden benoemd als “an de poorte van Sente Janshuus”, “neven de poorte van 

Sente Janshuus” en “an Sente Janshuus poorte”. De andere vier liggen allemaal in de 

Steendam, een straat in de Sint-Jakobsparochie, dicht bij het hospitaal
268
. Al deze huizen 

liggen dus vlak bij het hospitaal zelf. In het werk ‘Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale 

ongelijkheid te Gent, 1483-1503’ wordt een beschrijving gegeven van de verschillende wijken 

van Gent naar gelang de verkoopprijzen van de huizen
269
. Al deze zeven huizen worden 

ingedeeld bij wijk H, de wijk in de buurt van de Sint-Jacobskerk. Deze wijk wordt beschreven 

als een wijk met een “middelmatig karakter”, waarmee bedoeld wordt dat de huizen niet 

extreem duur zijn, maar zeker ook niet heel goedkoop. 

  We weten niet of de zeven huizen waarvan we de plaatsligging kennen ook nog in bezit 

waren van het hospitaal in de periode 1471-1548, toen het hospitaal negen tot tien huizen 

                                                 
267
 We zullen dit renteboek moeten benoemen met ‘Gent, stadsarchief, reeks LXV, I, doos 3’, gezien er geen 

meer specifiek plaatsnummer geldig voorhanden is. 
268
 Wanneer men (in de vijftiende en zestiend eeuw) de schaapmarkt (waar het hospitaal zich bevond) naar het 

noorden afliep, over de Sint-Jansbrugghe, kwam men in de Steendam. 
269
 BOONE M., DUMON, M, REUSEN B., Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent, 1483-

1503, pp. 161-167. 
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verhuurde. Gezien hun ligging, zeer dicht bij het hospitaal, lijkt het logisch dat het hospitaal 

deze huizen behield en niet verkocht. We hebben hier echter geen zekerheid over. 

 

II.3.: Erfelijke renten in de stad 

 

Zoals we al beschreven in het eerste luik van dit onderzoek bezat het hospitaal een groot 

aantal erfelijke renten op huizen in Gent. Via de rekeningen, die vanaf 1486 van elke rente de 

straatnaam geven, hebben we deze kunnen lokaliseren en in kaart brengen. Het gaat over 

steeds meer dan honderd huizen waar een rente op rust. Het totale aantal renten verandert 

lichtjes van jaar tot jaar. Het is niet onze bedoeling de perfecte evolutie van het aantal renten 

van jaar tot jaar weer te geven, dit zou ons te ver zou leiden en levert niet veel interessante 

informatie op
270
. In plaats daarvan hebben we ons beperkt tot twee momentopnames. Een 

eerste keer geven we alle erfelijke renten weer die het hospitaal bezat in 1486
271
, een tweede 

keer beschrijven we de erfelijke renten in 1538
272
. Bedoeling is een algemeen beeld van de 

renten weer te geven en te onderzoeken hoe deze renten verschuiven in de halve eeuw die 

tussen beide momenten ligt.  

  Gezien we dit werk maken op A4 formaat, waardoor we ons moeten beperken tot kleinere 

kaarten, hebben we ervoor geopteerd de renten per parochie in kaart te brengen en te 

bespreken. Indien we een gehele kaart van Gent zouden weergeven, zou het niet duidelijk zijn 

in welke straten de renten lagen, mede door het hoge aantal renten. We bespreken van elke 

parochie eerst grondig de situatie in 1486, waarna we ons ertoe zullen beperken de 

voornaamste verschillen in 1538 aan te duiden. Na de bespreking van de renten per parochie 

zullen we een gehele kaart van het laat middeleeuwse Gent geven waarop we het aantal renten 

per parochie weergeven zodat we een meer globaal beeld te zien krijgen. 

 

 

 

 

 

                                                 
270
 Voor een schematische weergave van de renten, per straat, verwijs ik naar DEWULF J, op. cit., pp. 94-95; 

erfelijke renten binnen Gent. Dewulf geeft hier een lijst weer van alle straten en vervolgens per jaar het aantal 

renten, zodat men kan zien welke renten verdwijnen en welke er bijkomen. Enkele straatnamen in deze lijst zijn 

echter fout; ‘Rudderstraat’ moet ‘Ridderstraat’ zijn, ‘Plaetskin’ is het ‘Plaetskin achter de vrijdagsmarkt’, 

‘Bogaardstraat’ is de ‘Boomgaardstraat’, ‘Sint-Liesbethgracht’ moet de ‘Sint-Liesbethdries’ zijn. 
271
 De gegevens hiervoor zijn afkomstig uit de rekening van 1485-1486, Gent, stadsarchief, Reeks LXV, 139. 

272
 De gegevens hiervoor zijn afkomstig uit de rekening van 1537-1538, Gent, Stadsarchief, Reeks LXV, 143. 
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II.3.1.: De Sint-Jansparochie 

  

a) Erfelijke renten in 1486 

 

De Sint-Jansparochie lag ten zuiden van het hospitaal en in het Zuidoosten van de Stad. In 

1486 bezat het hospitaal 2 erfelijke renten op huizen gelegen in de Sint-Jansparochie. Hiervan 

hebben we er 19 kunnen lokaliseren. De drie huizen die we niet konden lokaliseren zijn de 

volgende. Een ervan wordt in de rekeningen beschreven als “bij den watermolen”. We weten 

niet waar deze watermolen zich bevond. Twee andere renten liggen op huizen die zich 

bevinden in de “Hellenstraat”
273
, een straat die we niet konden lokaliseren. De overige renten 

geven we weer in volgende kaart
274
. 

 

                                                 
273
 Volgens Dewulf (DEWULF J, op. cit., pp. 94-95 (erfelijke renten binnen Gent) is de naam van deze straat de 

“Helmstraat”. Geen van beide straten hebben we teruggevonden. Volgens onze paleografische analyse blijkt het 

wel degelijk om de Hellenstraat (of soms Hellenstraatte) gaan, maar wegens het slordige geschrift is dit niet 

steeds duidelijk (in sommige rekeningen lijkt er eerder ‘Hellemstraat’ te staan, wat wel op Helmstraat kan slaan).   
274
 Deze kaart, en al de volgende van het Hfdstk. II.3., zijn opgesteld op basis van de kaart te vinden in BOONE 

M., DUMON M., REUSEN B., Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent, 1483-1503, p 285, 

Plan 1. Dit plan geeft de gemiddelde huisprijzen per straat van 1483 tot 1493 weer. We gebruiken dit plan echter 

alleen om de straten en straatnamen weer te geven. We hebben deze kaart gedigitaliseerd. Vervolgens hebben we 

de verschillende parochies van elkaar afgezonderd en deze kaarten met de computer bewerkt om de renten aan te 

duiden. De kaarten van de parochies zijn niet perfect, hetgeen te wijten is aan onze amateuristische kennis van de 

software. Hiervoor onze excuses. Het gaat echter niet om de perfecte afbakening van de parochies, maar om de 

lokalisering van de renten, hetgeen op basis van deze kaarten wel mogelijk is. In de oorspronkelijke kaart is er 

ook een scheur, hoewel ze gerepareerd is zal men op bepaalde plaatsen een licht plooi opmerken. Voor grotere 

versies van alle kaarten in dit hoofdstuk verwijzen we naar Band II, IV. Uitgave van kaarten en prenten, Kaarten 

I(a-b)-V(a-b), pp. 63-73. 



 196 

 

 

Drie straten springen eruit omdat er meer dan één rente in ligt. Ten eerste de Leeuwstraat die 

vijf renten heeft, Kwaadham heeft er vier en de Erpelsteeg drie. De straten met slechts één 

rente zijn opeenvolgend van onder naar boven en van links naar rechts de Onze-Lieve-

Vrouwenstraat, Kalanderberg, Lange Kruisstraat, de Hoogpoort, de Zandberg en de Koestraat. 

Een rente werd benoemd als liggend “Bij Sint Janskerke””. Van de 21 gelokaliseerde renten 

liggen er tien in de wijk Zandberg (op de kaart de wijk I). Deze wijk bleek in deze periode een 

eerder dure wijk te zijn, met hoge huisprijzen
275
. Vooral de straat Hoogpoort, waar het 

hospitaal één rente bezat, bleek een straat met dure huizen te zijn. Dit betekent natuurlijk niet 

dat er automatisch enkel rijke personen woonden, maar wel dat de wijk waar in het hospitaal 

het meeste renten had niet de armste wijk was. Zes renten liggen in de wijk Overschelde (wijk 

K), zo genoemd omdat ze vanuit de andere twee wijken over het water ligt. Dit blijkt een wijk 

te zijn met lage huisprijzen. Er schijnen in deze wijk veel bordelen (gekend onder de naam 

stoven) geweest te zijn, en geen economische woningen
276
. Drie renten liggen in de wijk van 
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 Ibidem, pp.165-166. 

276
 Ibidem, p. 167. 
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de Sint-Janskerk (wijk J). Deze wijk was ook eerder een wijk met dure huisprijzen, 

voornamelijk dan de straten die een rechtstreekse toegangsweg naar de Walpoort vormden, 

zoals bijvoorbeeld de Kalanderberg. 

  Algemeen valt op dat de meerderheid van de renten in het noorden van de parochie liggen. 

Dit is logisch te verklaren gezien het hospitaal zelf grensde aan het noorden van de Sint-

Jansparochie. Het hospitaal ging dus voornamelijk renten aan op huizen dicht in hun buurt. 

 

b) Erfelijke renten in 1538 

 

Volgende kaart geeft de erfelijke renten in de Sint-Jansparochie een halve eeuw na 1486 weer. 

 

 

 

Er is geen enkele rente in een nieuwe straat bijgekomen. De belangrijkste evolutie is dat het 

aantal renten fors verminderd is, namelijk van drieëntwintig naar vijftien. Van deze vijftien 

konden we er dertien lokaliseren, twee liggende ‘bij de watermolen’ niet. Dat betekent ten 

eerste dat de rente in de Hellenstraat er niet meer is. Opvallend is dat de renten in de 

Leeuwenstraat van vijf zijn teruggevallen naar één. Kwaadham en de Erpelsteeg verliezen elk 
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één rente en komen respectievelijk op drie en twee renten. De algemene conclusie dat de 

meerderheid van de renten in het noorden van de parochie lagen wordt door deze evolutie nog 

versterkt. Het is opvallend dat het hospitaal in de periode 1486-1538 geen enkele nieuwe rente 

in de Sint-Jansparochie verwerft, ze verliest alleen maar renten. 

 

II.3.2.: De Sint-Jakobsparochie 

 

a) Erfelijke renten in 1486 

 

De Sint-Jakobsparochie is de parochie waar het hospitaal de meeste erfelijke renten had, 

namelijk eenenvijftig. Dit is logisch te verklaren gezien het hospitaal zelf in deze parochie 

lag. We hebben al deze renten kunnen lokaliseren en geven ze weer in volgende kaart. 

 

 

 

Het valt dadelijk op dat het gemiddelde aantal renten per straat waarin men een rente heeft 

zeer hoog ligt. Hoewel er eenenvijftig renten zijn liggen die slechts in elf straten. Het 

hospitaal bezit dus veel renten in deze parochie, maar deze renten liggen verspreid over een 
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beperkt aantal straten. Op vier plaatsen heeft het hospitaal slechts één rente, aan de noordzijde 

van de Sint-Jacobskerk, in de Steendam (straatnummer 102), in de Ridderstraat. Vijf straten 

beschikken over drie erfelijke renten. Ten eerste liggen drie renten “voor tsente janshuus” 

(nummer 108), er liggen er drie op de Vrijdagsmarkt en drie op het ‘Plaetskin achter de 

Vrijdagsmarkt’ (boven nummer 84). Ten laatste liggen drie renten in de Lange Munt (uiterst 

rechts op deze kaart) en in de Cammerstraat (nummer 105, het verlengde van de Ridderstraat). 

In het Rendelgat, eigenlijk juist buiten de parochie (over het water) liggen er zes renten. In de 

Wulfsteeg, een kleine steeg in de buurt van de Vrijdagsmarkt bezat het hospitaal maar liefst 

tien renten. En ten slotte in de Nieuwpoort, een straat achter de Sint-Jansgracht en dus dicht 

bij het hospitaal, bezat het hospitaal zeventien renten. 

  Opvallend zijn natuurlijk de hoge aantallen in de Nieuwpoort en de Wulfsteeg, zeker 

wanneer we er rekening mee houden dat dit niet zo’n grote straten zijn. De Nieuwpoort ligt 

zeer dicht bij het hospitaal, het is dus mogelijk dat het hospitaal bedoeld zoveel mogelijk 

renten hier vergaarde. Ook lijkt het zo te zijn dat wanneer het hospitaal in een straat reeds een 

rente had, het de bedoeling was nieuwe renten aan te gaan in dezelfde straat. Op deze manier 

blijven de renten beperkt tot een aantal straten. 

  Zesentwintig renten liggen in de wijk rond de Sint-Jacobskerk, de wijk van het hospitaal. De 

Cammerstraat, waar het hospitaal drie renten had, bleek hoge huisprijzen te hebben
277
. De 

overige straten bleken eerder normale huurprijzen te hebben. Negentien renten liggen in de 

wijk rond de Vrijdagsmarkt
278
. De Vrijdagsmarkt en de Lange munt bleken ‘dure straten’ te 

zijn, het hospitaal heeft er samen zes renten. De Wulfsteeg en het plaetskin achter de 

Vrijdagsmarkt, samen goed voor dertien renten, blijken dan weer arme buurten geweest te 

zijn. 

  Op de zes renten in het Rendelgat na, liggen alle renten duidelijk zeer dicht bij het hospitaal. 

Hoe verder men weg gaat van het hospitaal, hoe minder renten het bezit. 

 

b) Erfelijke renten in 1538 

 

Op de volgende kaart zien we de renten in de Sint-Jakobsparochie in 1538. 
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 Ibidem, pp. 164-165. 

278
 We tellen hier de renten in het Rendelgat niet mee gezien deze eigenlijk buiten de wijk liggen. 
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Ook in de Sint-Jakobsparochie verloor het hospitaal renten, namelijk zes, hetgeen echter 

minder is dan in de Sint-Jansparochie. Het hospitaal bezit dus nog vijfenveertig renten in de 

Sint-Jakobsparochie. Ten eerste zijn er twee duidelijke constanten, de twee straten die in 1486 

de meeste renten bezaten, de Nieuwpoort en de Wulfsteeg, blijven op hetzelfde niveau 

(zeventien en tien renten). Ook de Lange Munt en het huis aan de noordzijde van Sint-

Jacobskerk blijft gelijk. De Cammerstraat verliest een rente maar de Ridderstraat (naast de 

Cammerstraat) krijgt er één bij. Zowel het ‘plaetskin achter de Vrijdagsmarkt’, de 

Vrijdagsmarkt, als de plaats voor het Sint-Janshuis zijn van drie naar twee renten geëvolueerd. 

De Steendam heeft er een rente bij gekregen. Het grootste verlies situeert zich buiten de 

parochie, het Rendelgat is van zes naar twee renten geëvolueerd. Daarmee staat het Rendelgat 

in voor twee derde van de verloren renten. Hierdoor liggen, nog meer dan in 1486, de 

meerderheid van de renten zeer dicht bij het hospitaal. De wijk van het hospitaal heeft in 

totale aantallen geen renten verloren, nog steeds liggen er negentien renten in de wijk rond de 

Sint-Jacobskerk. Er is dus duidelijk een evolutie waar te nemen waarin de renten zo dicht 

mogelijk bij het hospitaal moesten liggen. Ook opvallend is dat er net zoals bij de Sint-
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Jansparochie geen enkele nieuwe rente in een nieuwe straat ligt, het hospitaal kiest er dus 

doelbewust voor enkel renten aan te gaan daar waar ze reeds renten bezaten. 

 

II.3.3.: De Sint-Michielsparochie en de Oudburg 

 

We analyseren de renten in de Sint-Michielsparochie en in de wijk Oudburg samen gezien ze 

maar een klein aantal renten bezitten. 

 

a) Erfelijke renten in 1486 

 

In de Sint-Michielsparochie en in de Oudburg bezat het hospitaal negenendertig renten. 

Hiervan waren er slechts zestien die we met honderd procent zekerheid konden lokaliseren. 

We geven ze weer op volgende kaart. 
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In de wijk Oudburg, links op de kaart, liggen er vier renten. Twee in de Oudburg zelf (meest 

rechtse straat) en twee in de Boomgaardstraat. In de Sint-Michielsparochie liggen twaalf 

renten, zes in de Burgstraat, vier in de Drabstraat en twee in de Sint-Liesbethdries. Daarnaast 

vermelden de rekeningen ook nog drieëntwintig renten “op meerhem”. Dit is mogelijk 

nummer A13 op de kaart, dewelke de Meerstraat is
279
. Als dit blijkt te kloppen dan hebben we 

alle renten kunnen lokaliseren. Weer valt op hoezeer de renten geconcentreerd liggen, in heel 

het zuiden van de parochie (de wijk Houtlei en de wijk Onderbergen) bezit het hospitaal geen 

erfelijke renten.  

  De Oudburg is het gebied dat nu het Pasterhol vormt, en blijkt een welvarende buurt geweest 

te zijn
280
. Toch is het niet zeker dat de personen die een rente aangingen rijk waren, gezien er 

in deze buurt zowel arme als rijke mensen samenwoonden. Zes renten lagen in de wijk rond 

de Burgstraat, een buurt met gemiddelde huisprijzen. De Drabstraat, in de wijk rond de Sint-

Michielskerk, was een van de duurdere straten van de wijk. Als het zo is dat de drieëntwintig 

overige renten in de Meerstraat lagen, dan liggen ze in de Sanderswal, dewelke een zeer 

armoedige wijk was. 

  Het is wederom opvallend dat de renten in deze parochie zo dicht mogelijk bij het hospitaal 

liggen. De Oudburg ligt vlak achter de Vrijdagsmarkt en de Burgstraat en Drabstaat liggen 

ongeveer op identieke hoogte van het hospitaal, zodat ze beide op een korte afstand van het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal liggen. 

 

b) Erfelijke renten in 1538 

 

In 1538 is de situatie als volgt geëvolueerd. 

 

                                                 
279
 Dit is de enige mogelijkheid die we vonden in deze parochie, geen enkel andere straatnaam konden we met 

‘meerhem’ linken. De kans dat de renten in deze straat lagen is dan ook relatief groot. In het huidige Gent bestaat 

er echter wel nog een straat die Meerhem heet, doch deze bevindt zich niet in deze parochie (het is een zijstraat 

van de huidige Tolhuislaan, in de Heilig Kerstparochie). 
280
 BOONE M., DUMON, M, REUSEN B., op. cit., p. 164. 
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De renten in de wijk Oudburg en in de Boomgaardstraat zijn identiek gebleven, in de 

Burgstraat verloor het hospitaal een rente, in de Drabstraat twee. De Sint-Michielsparochie is 

uniek gezien het de enige parochie binnen Gent is die in 1538 een rente bezit in een straat 

waar het in 1486 nog geen rente bezat. Het gaat om één rente in de Poortakker, in de wijk 

Houtlei. Deze wijk was net als de Sanderswal eerder arm
281
. 

  Op deze kaart lijkt het alsof het hospitaal slechts twee renten verliest. Toch verliest het 

hospitaal tien renten in de Sint-Michielsparochie en de Oudburg, op ‘Meerhem’ bezit het 

hospitaal namelijk geen drieëntwintig renten meer maar slechts vijftien. Daarmee komt het 

totaal aantal renten in de Sint-Michielsparochie en de Oudburg op negenentwintig. Met een 

verlies van tien renten is deze parochie de plaats binnen Gent waar het hospitaal in een halve 

eeuw tijd het meest renten verliest. 

                                                 
281
 BOONE M., DUMON, M, REUSEN B., op. cit., pp. 164. 
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II.3.4.: De Sint-Niklaasparochie 

 

a) Erfelijke renten in 1486 

 

Over de Sint-Niklaasparochie kunnen we kort zijn. Deze had namelijk het minste renten van 

alle parochies, slechts twee. We geven ze weer in volgende kaart. 

 

 

 

De eerste rente ligt in de Veldstraat, de tweede in de Bennesteeg, beide liggen ze ten zuiden 

van de Sint-Niklaaskerk en de Korenmarkt. Ze bevinden zich in de wijk Kouter, het armere 

deel van de Sint-Niklaasparochie. De Veldstraat zelf was relatief duur gezien het een 
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toegangsweg naar de stadskern vormde
282
, de overige straten komen naar voren als eerder 

arm. Het lage aantal renten in de Sint-Niklaasparochie is opvallend, zeker gezien in elke 

andere parochie het hospitaal meer dan drieëntwintig erfelijke renten bezat. Waarschijnlijk is 

dit te verklaren door de doelbewuste politiek van het hospitaal om renten aan te gaan in 

straten waar men reeds renten had. Men ging dus eerder renten aan in de Sint-Jakobsparochie 

of de Sint-Jansparochie. Dit wordt nog versterkt doordat men voornamelijk renten aanging op 

huizen zo dicht mogelijk bij het hospitaal. Doordat men weinig renten bezat in de Sint-

Niklaasparochie, is het aantal renten dan ook nooit echt gestegen. 

 

b) Erfelijke renten in 1538 

 

Over de erfelijke renten in 1538 in de Sint-Niklaasparochie kunnen we heel kort zijn. Het 

totale aantal renten daalt van twee naar één, de rente in de Bennesteeg verdwijnt, het hospitaal 

behoud de rente in de Veldstraat
283
. 

 

II.3.5.: De grenswijken 

 

In twee parochies buiten de eigenlijke stadskern bezit het hospitaal erfelijke renten, namelijk 

de Sint-Pietersparochie den de Heilig-Kerstparochie. Over het algemeen worden de 

grenswijken gekenmerkt door armoede
284
. 

 

a) Erfelijke renten in 1486 

 

In de Sint-Pietersparochie bezit het hospitaal zeventien erfelijke renten. Het is opvallend dat 

het hospitaal over meer renten in de Sint-Pietersparochie beschikt dan over renten in de Sint-

Niklaasparochie. Deze zeventien renten liggen geconcentreerd in drie straten. Drie renten 

liggen in de Overpoort, vijf in de Nederkouter en negen in de Savaanstraat
285
. Het valt dus 

wederom op dat de renten in een beperkt aantal straten liggen, wat er op wijst dat het 

hospitaal meestal renten aangaat in straten waar ze reeds renten bezitten. De Savaanstraat en 

                                                 
282
 Ibidem, p. 167. 

283
 Voor de kaart van de erfelijke renten in de Sint-Niklaasparochie in 1538 verwijzen we naar Band II, IV. 

Uitgave van kaarten en prenten, Kaart IV (b), p. 70. 
284
 BOONE M., DUMON, M, REUSEN B., op. cit., p. 167. 

285
 Dit zijn alledrie straten die vandaag de dag nog bestaan, ze zijn te vinden op elke kaart van Gent. 
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de Nederkouter liggen vlak bij de Sint-Niklaasparochie en dus tegen de grens van de oude 

stadskern. We tonen ze op volgende kaart. 

 

 

De stippellijn in het midden van de prent vormt de grens met andere parochies, links met de 

Sint-Niklaasparochie (de Ketelpoort), rechts met de Sint-Jansparochie (de Walpoort). 

Veertien van de zeventien renten liggen dus zeer dicht bij de oude stadskern. De wijk in de 

buurt van de Waalpoort, dicht bij de Savaanstraat, bleek een uitzondering op het armoedig 

karakter van de grenswijken te zijn. De Overpoort ligt ten zuiden van deze kaart in het 

verlengde van de Nederkouter. 

 

Daarnaast bezit het hospitaal drie renten in de Heilig-Kerstparochie, ten Noorden van de stad 

in de buurt van de Muide. Van deze drie renten lagen er in de twee in de Hospitaelstraat en 

één in de Dendermondestraat. Deze buurt bleek bij de allerarmste van Gent te behoren
286
. 

 

b) Erfelijke renten in 1538 

 

Opvallend is dat parochies buiten Gent, in tegenstelling tot de parochies binnen Gent, geen 

renten verliezen in 1538 ten opzichte van 1486. In de Sint-Pietersparochie blijft het totaal 

aantal renten gelijk maar ze liggen anders verdeeld. De Overpoort krijgt er een rente bij en 

komt op vier renten, de Nederkouter verliest echter twee renten zodat ze er drie bezit en de 

                                                 
286
 BOONE M., DUMON, M, REUSEN B., op. cit., p. 167. 
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Savaanstraat verliest er vier en komt op vijf renten. Vijf nieuwe renten worden verdeeld over 

twee nieuwe straten. Vier renten liggen in de Vest en twee in het Betsstraatje
287
. 

 

De Heilig-Kerstparochie is uniek gezien het de enige parochie is waarin het hospitaal in 1538 

meer renten bezit dan in 1486, het aantal renten is namelijk gestegen van drie naar vijf.  Er 

komt een rente bij in de Hospitaelstraat en er wordt een nieuwe gevestigd in de Modaelstraat. 

 

Beide grenswijken vertonden dus duidelijke verschillen met de wijken in de stadskern. Ten 

eerste daalt het aantal renten niet tussen 1486 en 1538, het blijft stabiel of ze stijgen. Ten 

tweede worden er nieuwe renten gevestigd op huizen in straten waar men voordien nog geen 

renten bezat, hetgeen binnen de stadskern slechts eenmaal voorkwam. De erfelijke renten 

buiten Gent vertoonden dus een andere evolutie dan de erfelijke renten binnen Gent. 

 

II.3.6.: De erfelijke renten in Gent 

 

a) Erfelijke renten in 1486 

 

Nadat we de renten parochie per parochie lokaliseerden en bestudeerden zullen we nu een 

globaal beeld van alle erfelijke renten die het hospitaal bezat schetsen. We delen de renten in 

naargelang de wijk waarin ze lagen. Op de kaart duiden we de wijken aan met volgende 

letters
288
: 

Sint-Jansparochie: 

  I= Zandberg 

  J= Sint-Janskerk 

  K= Overschelde 

Sint-Jakobsparochie: 

  G= Vrijdagsmarkt 

  H= Sint-Jacobskerk 

Sint-Michielsparochie en Oudburg: 

  A= Sanderswal 

  B= Burgstraat 

                                                 
287
 Deze twee straten hebben we niet kunnen lokaliseren. 

288
 De letters voor de wijken zijn gebaseerd op BOONE M., DUMON, M, REUSEN B., op. cit., gezien de kaart 

ook uit dit werk afkomstig is. 



 208 

  C= Sint-Michielskerk 

  E= Houtlei 

  F= Oudburg 

Sint-Niklaasparochie: 

  M= Kouter 

Grenswijken: 

  R= Rendelgat 

  S= Sint-Pietersparochie 

  HK= Heilig-Kerstparochie 

 

De volgende kaart geeft de renten weer die het hospitaal bezat in Gent in 1486, gerangschikt 

per wijk. 
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Het hospitaal bezit 131
289
 erfelijke renten binnen Gent. Hiervan liggen er 55, ongeveer 42% 

van het totaal, in de drie wijken die het dichts bij het hospitaal liggen, namelijk de wijk rond 

de Sint-Jacobskerk (H), de wijk rond de Vrijdagsmarkt (G) en de wijk Zandberg (I). De wijk 

rond de Sint-Jacobskerk, waarin het hospitaal zich bevindt, is duidelijk de wijk waar de 

meeste erfelijke renten liggen (ongeveer een vijfde of 20% van alle renten). Voor de wijken 

binnen de stadskern is het opvallend dat de grote meerderheid van de renten in het noordelijk 

deel van de stad liggen, in de zuidelijkere wijken Kouter, Sint-Janskerk en Overschelde bezit 

het hospitaal amper elf renten tegenover eenenzeventig renten in de noordelijke parochies. In 

het Zuidoosten van de stad bezit het hospitaal zelfs helemaal geen renten. Voor de parochies 

                                                 
289
 We laten de drie renten in de Sint-Jansparochie die we niet konden lokaliseren buiten beschouwing. 
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buiten Gent merken we een omgekeerde situatie, de zuidelijke parochie Sint-Pieters bezit 

zeventien renten tegenover de noordelijke parochie Heilig-Kerst slechts drie en Rendelgat zes. 

 

b) Erfelijke renten in 1538 

 

Volgende kaart geeft de erfelijke renten van het hospitaal in 1538, per wijk, weer. 

 

 

  

In 1538 konden we 110 renten lokaliseren, elf minder dan in 1486
290
. Het verlies is het grootst 

in de wijk Sanderswal (A)
291
, dat acht renten verliest. Ook Rendelgat verliest vier renten. De 

                                                 
290
 We konden in 1538 slechts twee renten niet lokaliseren, ook in de Sint-Jansparochie. 
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wijk rond de Vrijdagsmarkt en de wijk Zandberg, dicht bij het hospitaal, verliezen samen vier 

renten. De wijken rond de Sint-Jacobskerk, rond de Sint-Janskerk en de Oudbrug hebben 

exact evenveel renten in 1538 als in 1486. Vooral voor de wijk rond de Sint-Jacobskerk is dit 

opvallend gezien ze in 1486 de wijk was met de meeste renten (waardoor de kans op verlies 

van een rente groter wordt). Het feit dat dit de wijk was waarin het hospitaal zich bevond zal 

ervoor gezorgd hebben dat ze het aantal renten in deze wijk in stand hielden. Het hospitaal 

verwerft een rente in een nieuwe wijk, namelijk de wijk Houtlei (E). 

  De algemene conclusies blijven dezelfde. Enerzijds ligt de meerderheid van de renten in de 

buurt van het hospitaal, 51 renten of 46,5% van het totaal liggen in de wijken Vrijdagsmarkt, 

Sint-Jacobskerk en Zandberg. Dit is procentueel nog meer dan in 1538, wat betekent dat 

voornamelijk de andere wijken renten verloren. Anderzijds blijft het zo dat de grote 

meerderheid van de renten ligt op huizen in het centrale en noordelijke deel van de stad, het 

Zuiden verliest zelfs nog renten en komt op een totaal van zeven renten. 

  Voor de grenswijken verandert er niet veel, Sint-Pieters heeft nog steeds zeventien renten, in 

de Heilig-Kerst parochie heeft het hospitaal er twee renten extra bij waarmee de parochie op 

vier renten komt. 

 

II.3.7.: Erfelijke renten in Gent: Besluit 

 

Besluitend kunnen we opmerken dat het hospitaal een groot aantal erfelijke renten had, 

voornamelijk gelegen in straten in de buurt van het hospitaal en in het noordelijk deel van de 

stad. Tussen de tweede helft van de vijftiende eeuw en 1550 zien we een duidelijk evolutie; 

het aantal renten verminderdt. Deze vermindering vindt in de eerste instantie plaats binnen de 

stadskern, de grenswijken verliezen geen renten maar blijven hetzelfde of stijgen zelfs, en in 

tweede instantie in de straten die ver van het hospitaal liggen. De straten en wijken dichtst bij 

het hospitaal verliezen de minste renten. Hierdoor ontstaat er een concentratie van erfelijke 

renten in de wijken rond de Sint-Jacobskerk, de Vrijdagsmarkt en de Zandberg. 

  Ook kwam duidelijk naar voren dat het hospitaal trachtte zoveel mogelijk renten te bezitten 

in zo weinig mogelijk straten. Ze gaan zo veel mogelijk nieuwe renten aan in straten waar ze 

reeds renten bezaten en gaan geen nieuwe renten aan op plaatsen waar ze nog geen renten 

bezaten. Zo kwam het dat men in sommige straten zoals de Wulfsteeg, een eerder kleine 

straat, tien renten bezat. 

                                                                                                                                                         
291
 Zoals we reeds opmerkten weten we niet zeker of “Meerhem” in deze wijk lag (daarom het vraagteken bij de 

wijk A), maar het lag zeker in de Sint-Michielsparochie. 
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Via deze erfelijke renten is het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal verbonden met een heel 

netwerk in de stad. Dit netwerk van erfelijke renten strekt zich voornamelijk in het 

noordelijke deel van de stadskern uit. De erfelijke renten zijn financieel niet belangrijk, zoals 

we bespraken in het eerste luik, leveren ze relatief weinig geld op voor het hospitaal. Ze zijn 

echter wel belangrijk voor het aanzien en de connecties van het hospitaal. Via een hele reeks 

erfelijke renten staat het hospitaal verbonden met verschillende delen van het stedelijke leven, 

met verschillende personen in de stad en met verschillende economische factoren. De renten 

die het hospitaal bezat bepaalden mee het aanzien van het hospitaal in de stad. We zien dan 

ook duidelijk dat de invloed en het aanzien van het hospitaal zich voornamelijk concentreert 

in de wijken rond het hospitaal en dat ze spiraalsgewijs verminderen als men verder van het 

hospitaal weg gaat. De economische verankering vermindert dus als men verder van het 

hospitaal gaat. Het grote aantal renten in de Sint-Pietersparochie wijst er ook op dat het 

hospitaal daar goed gekend was. 

 

Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal was dus via een hele reeks erfelijke renten op huizen sterk 

verankerd in de wijken in de buurt waarin het zelf lag. 

 

II.4.: Meersen in de stad 

 

Naast het verpachten van rechten, huurhuizen en erfelijke renten bezat het hospitaal ook 

enkele meersen in de stad. Deze verpachtte het om er zoveel mogelijk winst uit te halen. De 

meersen waren dus het vierde en laatste deel van het patrimonium van het hospitaal in de stad.  

 

  Van 1471 tot 1586 bezat het hospitaal twee meersen in het hospitaal. Het eerste werd 

beschreven als de “Meersch te Meerhem”. Meerhem was ook de straat waar het hospitaal 23 

erfelijke renten in bezat (in 1486) en waarvan we dachten dat ze zich in de Sanderswal
292
 

bevond. Gezien deze wijk zich aan de grens van de stad bevindt, over de Lieve, is het 

mogelijk dat deze meers inderdaad daar lag. De open plaatsen op de kaart maken ook 

duidelijk dat er daar meersen konden liggen. De tweede meers werd beschreven als de 

“meersch ligghende bijde Calchove”. We hebben deze kalkhove niet kunnen lokaliseren dus 

weten we niet waar ze ligt. 

                                                 
292
 Wijk A op de kaarten van hoofdstuk II.3.6. 
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  Vanaf de rekeningen van 1501 verpacht het hospitaal drie meersen, naast de twee reeds 

genoemde ook een meers die beschreven werd als “meersch bij Ackerghem”. Volgens Dewulf 

staat Ackerghem voor Ekkergem
293
. Ook deze meers hebben we niet kunnen lokaliseren. 

 

Op het einde van de veertiende eeuw was de meers aan Meerhem degene die de hoogste 

pachtsom had, meestal rond de 12 sch. Gr. Vl per jaar, de meers in Kalkhove werd verpacht 

tegen 8-9 sch. Gr. Vl. per jaar. In 1501 daalt de prijs van het meers te Meerhem tot 10 sch. Gr. 

Vl. per jaar, het meers in Ekkergem heeft de laagste pachtsom met 7 sch. Gr. Vl. per jaar. 

Vanaf 1536 tot 1548 is er een duidelijke verandering, het meers in Kalkhove heeft nu de 

hoogste pachtsom met 18 sch. Gr. Vl. per jaar, het meers te Meerhem wordt tegen 13-17 sch. 

Gr. Vl. per jaar verpacht terwijl het meers in Ekkergem steeds aan 11 sch. Gr. Vl. per jaar 

verpacht wordt
294
. Het meers aan Ekkergem werd niet verpacht in de jaren 1543 en 1544. Het 

meers aan Ekkergem was dus duidelijk het minst winstgevend, terwijl het meers aan 

Kalkhove wel relatief veel geld opbracht. We hebben geen informatie over de afmetingen van 

deze meersen.  

  Net zoals bij de verpachtingen van rechten merken we bij het verpachten van meersen op dat 

er verschillende jaren na elkaar dezelfde prijs betaald werd, wat er op wijst dat er 

pachtcontracten voor meerdere jaren werden afgesloten. 

 

De twee tot drie meersen die het hospitaal bezat in de stad waren niet zo belangrijk, ze 

brachten niet bijzonder veel geld op en zorgden waarschijnlijk ook niet voor veel aanzien in 

de stad. Het ziet er niet naar uit dat het hospitaal ooit doelbewust meersen in de stad is 

beginnen opkopen om ze te kunnen verpachten. De meersen in bezit van het hospitaal lijken 

eerder toevallig, door schenking of door erving, in het bezit van het hospitaal gekomen te zijn. 

 

II.5.: Het stedelijke patrimonium: Besluit 

 

We analyseerden grondig de rechten, de huurhuizen, de erfrenten en de meersen in de stad die 

in bezit waren van het hospitaal. Naast deze zaken bestond het stedelijke patrimonium ook 

voor een klein deel uit lijfrenten aangegaan met poorters van de stad. We merkten in het 

eerste luik van dit onderzoek al op dat deze lijfrenten zeer gering in aantal waren en zeer 

                                                 
293
 DEWULF J, op. cit., pp. 94-95 (Pachten binnen Gent). 

294
 Behalve in het jaar 1540 waarin het verpacht werd tegen 6 sch. Gr. Vl per jaar en het jaar 1542 waarin het 

verpacht werd tegen 9 sch. Gr. Vl. per jaar. 



 214 

weinig geld opbrachten. Ze onderzoeken zou ons niet veel informatie leveren gezien we 

alleen de naam weten van de persoon die de lijfrente aangaat, nooit de straatnaam. Ze zijn dan 

ook van ondergeschikt belang in het stedelijke patrimonium. Voor al deze verschillende zaken 

geldt volgende conclusie: ze zijn belangrijk maar dit mag zeker niet overschat worden. Het is 

niet zo dat het hospitaal op basis van zijn bezittingen een belangrijke machtsfactor in het 

laatmiddeleeuwse Gent is geweest. Belangrijker dan de werkelijke macht en het financiële 

gewin dat uit dit patrimonium voortvloeide, waren de sociale relaties die het met zich 

meebracht. Via het patrimonium was het hospitaal verbonden met verschillende delen van de 

stad, met verschillende poorters en ambachtslui. Het patrimonium creëerde een netwerk van 

economische relaties waarvan het hospitaal het middelpunt was, en dit netwerk bepaalde 

grotendeels de sociale positie van het hospitaal in de stad. 

  Daarnaast is het duidelijk dat het stedelijke patrimonium zich concentreert rond het hospitaal 

en afneemt naargelang men verder van het hospitaal weg gaat. We zagen dit al bij de 

erfrenten, maar ook de vier huurhuizen die we konden lokaliseren lagen vlak bij het hospitaal. 

Hetzelfde gold echter voor het plaatsrecht op de Veemarkt, gezien deze markt vlak aan het 

hospitaal lag
295
. Het recht van de speye gold aan de Rode Toren, de stadsgrens in de Sint-

Jacobswijk, vlak achter het hospitaal, en aan de Ketelpoort, de stadsgrens ten zuiden van de 

Sint-Nikaasparochie, ook niet echt ver van het hospitaal. De zoutmaat ten slotte gold op de 

Korenmarkt, ook dicht bij het hospitaal. Dit betekent dat het hospitaal veel bezittingen had in 

zijn eigen buurt en minder wanneer men verder weg ging(binnen de stad). De sociale positie, 

en de sociale verankering, was dus het grootst in de wijken rond Sint-Jacobskerk, de 

Vrijdagsmarkt en Zandberg en het kleinst in de wijken Onderbergen en Houtlei (de 

zuidoostelijke wijken van de stad in de Sint-Michielsparochie) en in de Sint-Niklaasparochie. 

Wanneer men dus willekeurig twee personen zou onderzoeken, de eerste uit de buurt van het 

hospitaal en de tweede niet, was de kans veel groter dat de eerste een economische band had 

met het hospitaal dan de tweede. 
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 Als men vanuit het hospitaal naar de Sint-Jacobskerk gaat ligt de Veemarkt op de rechterkant. 
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III. De banden met de stadspolitiek 

 

In het eerste luik van dit onderzoek definieerden we het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal als een 

stedelijke instelling. Als stedelijke instelling had het dus ook banden met de stadspolitiek, met 

de schepenbank
296
. In dit hoofdstuk zullen we trachten de relaties tussen de schepenbank en 

het hospitaal bloot te leggen. 

 

III.1.: De voogden van het hospitaal 

 

De schepenbank van Gent had het hospitaal gesticht, had de belangrijkste reglementen 

opgesteld en had het hospitaal van belangrijke financiële rechten voorzien. Hierdoor bezat de 

schepenbank de absolute leiding over het hospitaal, als stichters van het hospitaal lieten ze 

niet toe dat de leden van het hospitaal onder de leiding van andere instanties zouden komen. 

Dit merken we zeer goed met betrekking tot de religieuze overheid, deze mocht wel 

opmerkingen maken over het leven van de broeders en zusters, ingrijpen was echter 

voorbehouden aan de schepenen. Het hospitaal mocht dus enkel verantwoording afleggen aan 

de schepenen. Hiermee bezat de schepenbank het absolute gezag en de leiding over het 

hospitaal. Deze leiding werd echter niet strikt ingevuld, de meesteres stond in voor de 

dagelijkse leiding en de schepenbank moest de meesteres controleren. Als gezaghebber over 

het hospitaal kon de schepenbank echter elk moment ingrijpen en leden ontslaan, provendes 

beperken, verplichtingen opleggen,… Er was in principe geen enkel aspect in het leven van de 

leden van het hospitaal dat de schepenbank niet kon wijzigen. De schepenbank was dus de 

absolute gezagdrager over het hospitaal. 

 

In de realiteit droeg de schepenbank het gezag en de leiding over het hospitaal over aan twee 

schepenen, die voogden van het hospitaal werden. Deze voogden voerden in naam van heel de 

schepenbank het gezag over het hospitaal uit. Wanneer de schepenbank het echter niet eens 

was met de voogden konden ze altijd beslissingen van de voogden herroepen; de gehele 

schepenbank bezat nog steeds het gezag over het hospitaal, maar zolang ze het eens was met 

de voogden, bezaten de voogden in naam van de schepenbank dit gezag. De voogden werden 

niet willekeurig uit de schepenen gekozen, het waren steeds deze twee schepenen die het 

dichtst bij het hospitaal woonden. We weten niet wat de oorsprong van deze eerder 
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 Wanneer we verwijzen naar de schepenbank slaat dit steeds op de schepenen van de Keure, niet de schepenen 

van Gedele gezien deze geen macht hadden over het hospitaal en er ook niet mee verbonden waren. 
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merkwaardige regel geweest is, ze blijkt zo goed als altijd al bestaan te hebben. De afstand 

tussen het huis van de voogden en het hospitaal werd blijkbaar niet geschat door de 

schepenbank, ze werd effectief gemeten zodat men correct kon stellen welke twee schepenen 

er nu het dichtst bij het hospitaal woonden en dus recht hadden voogd te worden. Dit weten 

we uit enkele regels in de stadscartularia
297
 waarin bepaald wordt dat men enkel zal meten 

langs wegen waarlangs met paard en kar gereden kan worden, niet over kerkelijke 

eigendommen zal lopen en zal beginnen vanaf de “middewart van der zulle van den vors. 

Sente Janshuus” tot aan het midden van de voordeur van de betrokken schepenen. Met 

‘middewart’ bedoelde men waarschijnlijk de deur links op de prent in hoofdstuk II.1. van het 

eerste luik van dit onderzoek. Dat men expliciet deze regels moest opstellen toont aan dat er 

soms onenigheid is geweest over welke schepenen het recht hadden voogd te worden van het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal. Dit betekent dat het voogdijschap een gegeerde functie was
298
, 

meerdere schepenen maakten er aanspraak op, waardoor de schepenen zeer expliciete regels 

moest opstellen. De voogden hadden dus enig voordeel bij hun functie. 

 

In 1404 kregen de broeders en zusters, de proveniers en de dullen elk een reglement, 

opgesteld door de schepenbank. Deze schepenbank stelde echter nog een vierde reglement op, 

het recht van de voogden. Hiermee bepaalde de schepenbank mee de positie van de voogden; 

net als de broeders en zusters, proveniers en dullen waren zij lid van het hospitaal. Zij waren 

de leden die de leiding hadden. Een eerste belangrijk verschil is dat de voogden niet in het 

hospitaal woonden. Dit verklaart dan ook waarom we in het eerste luik stelden dat binnen de 

muren van het hospitaal het de meesteres was die de macht had. De voogden leefden buiten 

het hospitaal maar hadden wel de leiding over het leven in het hospitaal. We bespraken dit 

recht van de voogden
299
. Veel concrete informatie wordt er niet in gegeven, het recht beperkt 

zich tot wat de voogden moeten doen op de dag dat ze de rekeningen gaan controleren. We 

bespraken reeds dat er op deze dag gegeten moest worden. De oude voogden moesten samen 

met de nieuwe voogden rekeningen controleren en de meesteres moest verantwoording 

afleggen voor de rekeningen. Na het eten moeten alle leden van het hospitaal de voogden 

beloven dat ze hun reglementen zullen naleven en moeten ze zeggen of ze vinden dat er iets 
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 Gent, stadsarchief, Reeks 93, nr. 3, f° 51 v°, Reeks 93 bis, nr. 1, f° 196 v°-197 r°. De regels worden 

besproken in BOONE M. Gent en het Bourgondische staatsvormingsproces, ca. 1385- ca. 1453. Een financiële 

en sociaal-politieke geschiedenis’, band 3 (Voetnoten), pp. 132. Wij hebben deze informatie uit dit laatste werk 

gehaald en niet de bron zelf verder onderzocht. 
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 Theoretisch is natuurlijk ook het omgekeerde mogelijk, dat men deze regels moest opstellen omdat niemand 

voogd wou zijn. De kans hiertoe lijkt ons echter zeer klein. 
299
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, stuk 4 . Zie ook Band II, III.Uitgave van oorkonden en reglementen, 7, pp. 

7-8. 
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fout gaat in het hospitaal
300
. Daarnaast krijgen de voogden het recht om personen die voor 

onrust zorgen uit het hospitaal te ontslaan
301
. Als dit de enige plichten van de voogden zijn 

dan betekent dit dat de inmenging van de voogden zich beperkt tot eenmaal per jaar de 

rekeningen te controleren en te vragen aan de leden van het hospitaal of er geen onrust was.  

  De voogden mochten natuurlijk het hospitaal zoveel bezoeken als ze beliefden. Dit betekent 

dat de inmenging van de voogden in het hospitaal afhankelijk was van de wil van de voogden 

om zich met het hospitaal te bemoeien. Dit verklaart ook waarom het voogdijschap een 

gegeerde functie was onder de schepenen, in principe moest men eenmaal per jaar naar het 

hospitaal de rekeningen controleren en men kreeg daarbij dan steeds een rijkelijke maaltijd. 

Zoals we in het eerste luik al opmerkten kwamen de voogden ook soms op andere dagen in 

het hospitaal, soms op uitnodiging van de proveniers maar over het algemeen kwamen ze eten 

in het hospitaal. Veelvuldig komt de post “Item van dat de voochden hier haten” voor, en uit 

de sommen die daar aan uitgegeven werden, meestal een zestal schellingen (72 d. Gr.), blijkt 

dat het hier een relatief rijkelijke maaltijd betrof. Het waren dus de voogden zelf die 

bepaalden hoeveel energie en tijd ze in de leiding van het hospitaal staken. Sommigen 

kwamen maar eenmaal per jaar naar het hospitaal, de dag dat ze de rekeningen moesten 

controleren, anderen kwamen meerdere keren en vergaderden soms zelfs in het hospitaal. 

Dezelfde houding komt ook naar voren in de rekeningen. Op sommige rekeningen vinden we 

geen enkel bewijs dat de voogden ze gelezen en gecontroleerd hebben, op andere staan er 

enkele appostilles waarin de voogden bevestigen de rekeningen gelezen en gecontroleerd te 

hebben en in nog andere valt duidelijk op dat de voogden post per post gelezen hebben en 

elke som nageteld hebben, in deze laatste rekeningen worden de kleinste fouten aangeduid. 

Het valt duidelijk op dat vanaf de jaren 1450 en 1460 de voogden de rekeningen veel 

grondiger controleren. We weten uit het eerste luik dat dit een periode was waarin het 

hospitaal in een financiële crisis verkeerde. Waarschijnlijk had de schepenbank er op 

aangedrongen dat de voogden de rekeningen nauwkeurig controleerden. In de eerste helft van 

de vijftiende eeuw was de controle van de rekeningen duidelijk veel lakser
302
. In de zestiende 
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 Ibidem: “ofte sij in eenighe ghebreke sijn ende oft sij wel doen dat sij gheloeft ebben ende in paeyse sijn 

metten anderen want en gaet met vorpaeys ende ruste wanteen bevel es dat de mensschen onderlinghe deen ten 

anderen winnen soude en ware dat sake dat sij up lievene onpaert waren dat sij dat dien persoen souden 

gheghen te kennene ende segghen hem tusschen hunnen worden”. 
301
 Ibidem: “van wien dat men se hoert oft hi te gheloevene es eer men hiemene scandeleert ende sijn heere 

ofsecht ende sijnt de gheende die lueghenhachtich sijn ende die rabel ende onruste maken wille die so sal men 

alle de ghedaene caltiment gheven soe dats hem een ander wachte ende dat sij in paeyse leven moghen die 

gherne in paeyse leven souden.”. 
302
 In de meerderheid van de rekeningen in de vijftiende eeuw komen fouten voor. Meestal gaat het om kleine 

optelfouten, sommen die niet uitkomen waardoor het saldo licht afwijkt van het reële saldo. Dit gaat om 

menselijke fouten en niet om bedoelde fraude. Het is opvallend dat deze fouten in de eerste helft van de 
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eeuw merken we ook veel minder de aanwezigheid van de voogden op in de rekeningen. 

Maar door de aanstelling van een leke-ontvanger waren de financiën veel gezonder, waren de 

rekeningen veel logischer opgesteld en bevatten ze veel minder fouten. 

  Dat de macht van de voogden beperkt was blijkt ook uit het document dat we bespraken in 

het eerste luik waarin een broeder en een zuster ontslagen werden. Het was de schepenbank 

die deze beslissing nam en niet de voogden. De echt belangrijke beslissingen, zoals ontslag 

van leden maar ook vermeerdering of vermindering van de provendes, bleven voorbehouden 

aan de schepenen. Het was ook de voltallige schepenbank die besliste of een dulle moest 

opgenomen worden, of iemand broeders of zuster mocht worden, of iemand een provende 

kreeg. Dit betekent dat de voogden wel de leiding en het gezag over het hospitaal verkregen, 

maar niet de middelen om in te grijpen wanneer er iets fout liep. Hierdoor werd hun gezag 

dan ook deels ondermijnd, als ze wilden ingrijpen moesten ze er eerst de gehele schepenbank 

bij betrekken. De voogden moesten zich beperken tot de controle van het dagelijkse leven, 

aan de hand van de controle van de rekeningen. Als er problemen waren werd verondersteld 

dat ze dit melden aan de schepenbank. Het takenpakket van de voogden was dus beperkt, en 

het hing van hun eigen wil af of ze zich effectief bemoeiden met het leven in het hospitaal of 

dat ze de leiding overlieten aan de meesteres. Zeker in de eerste helft van de vijftiende eeuw 

bleek de rol van de voogden zich eerder aan de oppervlakte te bevinden, het was de meesteres 

die de leiding over het hospitaal had en de voogden controleerden pro forma de rekeningen op 

het einde van het boekjaar. Tijdens de zware financiële crisis in het midden van de vijftiende 

eeuw bemoeiden de voogden zich meer met de in- en uitgaven van het hospitaal, dit kon 

ofwel op aandringen van de schepenbank ofwel op eigen initiatief geweest zijn.  

 

  Hoewel de voogden dus in theorie het gezag hadden over het hospitaal bleven ze in realiteit 

eerder op de vlakte. Als ze in contact kwamen met het hospitaal was het voornamelijk om er 

te gaan eten en drinken, niet om zich met het beleid te moeien. 

 

III.2.: De relaties tussen de drie leden van de stad en het hospitaal 

 

Tot 1453 werd de schepenbank van Gent samengesteld door de drie leden van Gent; de 

poorterij, de weverij en de kleine neringen. Deze drie leden monopoliseerden dus het bestuur 

in de stad, en hierdoor bezaten ze ook de macht in alle stedelijke instellingen. Professor 

                                                                                                                                                         
vijftiende eeuw bijna nooit aangeduid staan, terwijl dit in de tweede helft van deze eeuw veel meer gebeurt. 

Vanaf 1471 verminderen de fouten sterk door de aanstelling van de leke-ontvanger. 
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Boone onderzocht nauwgezet de machtsverdeling tussen de drie leden in de stad doorheen de 

periode 1384-1543
303
, en had hierbij ook aandacht voor het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal

304
. 

Uit zijn onderzoek blijkt dat ook de personen die een provende kregen in het hospitaal
305
 

verdeeld werden over de drie leden van de stad. Voor de zusters blijkt het zo geweest te zijn 

dat er twee lid moesten zijn van de poorterij en telkens drie van de weverij en de kleine 

neringen. Eenzelfde regeling gold ook voor de proveniers, in 1440 werd beslist dat de 

vierentwintig proveniers werden verdeeld over de drie leden zodat elk lid acht proveniers kon 

leveren
306
. Zowel voor zusters als voor proveniers gold dat wanneer er iemand stierf, de 

openstaande provende toekwam aan het lid waartoe de overledene gerekend werd, dit lid kon 

dan beslissen wie de nieuwe provende kreeg. Deze persoon moest dan wel nog goedgekeurd 

worden door de voltallige schepenbank. Over de broeders zijn geen reglementeringen gekend, 

maar het lijkt logisch dat er ook voor hun een vastgelegde verdeling over de drie leden 

bestond. Deze bepalingen werden door professor Boone bewezen door middel van een 

prosopografische studie van de leden van het hospitaal van 1380 tot 1460
307
. Hieruit blijkt dat 

minder dan de helft van de gekende namen (47,77%) in verband kan gebracht worden met één 

der drie leden van de stad, de verdeling zoals we ze hierboven beschreven voor de zusters en 

de proveniers bleek overeen te komen met de werkelijkheid. Meer dan de helft van de leden 

van het hospitaal bleek dus geen telg te zijn van een politiek actieve familie in Gent. De 

provendes werden dus wel door de drie leden van de stad uitgedeeld, ze werden niet aan de 

belangrijkste en machtigste families gegeven, maar eerder aan onbelangrijke figuren in de 

stad. Hierdoor werden deze personen dadelijk tot de leden gerekend. Door het uitdelen van de 

provendes verzekerden de leden zich dus van steun en lidmaatschap door verschillende 

personen die in eerste instantie geen actief lid waren. Via cliëntelisme konden de leden dus 

een aanhang werven buiten de directe, oorspronkelijke onderhorigen. Naast het cliëntelisme 

aan de buitenstaanders werden natuurlijk ook directe aanhangers van de leden begunstigd met 

een provende. Dit leert ons in de eerste instantie dat de provendes van het Sint-Jans-ten-

                                                 
303
 BOONE M., Gent en het Bourgondische staatsvormingsproces, ca. 1385- ca. 1453. Een financiële en sociaal-

politieke geschiedenis. 
304
 BOONE M., Op. Cit., band 2, pp. 344-346. 

305
 We bedoelen de broeders, zusters en proveniers. Niet de dullen gezien deze verplicht werden opgenomen in 

het hospitaal, voor de anderen was het een gunst. 
306
 Uit hDeel I Hfdstk. I.2.4 van ons onderzoek bleek dat er tussen 1400 en 1418 meer dan 30 proveniers 

verbonden waren aan het hospitaal, tussen 1418 en 1439 daalde het aantal tot 24. Het lijkt ons aannemelijk dat 

ook in de periode 1400-1440 het aantal proveniers, hoeveel het er ook waren, gelijk werd verdeeld onder de drie 

leden van de stad. Er wordt in 1440 ook niet bepaald dat het aantal proveniers 24 hoeft te zijn, enkel dat de 24 

proveniers die er op dat moment waren gelijk verdeeld moesten worden onder de drie leden (we zagen in Deel I 

Hfdstk I.2.3 dat uit een oorkonde uit 1439 bleek dat er op dat moment 24 proveniers lid waren van het hospitaal). 
307
 BOONE M., Op. Cit., band 2, pp. 345-346, band 4, 118-131 (bijlage II-5). 
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Dullen hospitaal zeker niet de meest gegeerde giften waren. Het waren eerden toemaatjes 

waarmee men kleine pionnen bekoorde om steun te verwerven binnen de stad. Hoewel het 

hospitaal een stedelijke instelling was, en het de drie leden waren die bepaalden wie een 

provende kreeg, was het hospitaal dan ook zelf veel minder betrokken met deze politieke 

kwesties. De personen die een provende kregen profiteerden ervan, zonder oprecht overtuigd 

te zijn van de politieke koers van het lid waartoe ze behoorden. Ze werden tot een lid 

gerekend omdat ze van dit lid de provende hadden gekregen, maar hadden ze de provende van 

een ander lid gekregen zouden ze waarschijnlijk zonder probleem tot het andere lid gerekend 

worden. Doordat de provendes in het hospitaal niet zoveel voorstelden, en dus niet zo gegeerd 

waren, ging de strijd tussen poorterij, weverij en kleine neringen dan ook deels voorbij aan het 

hospitaal. We merkten in het eerste luik van ons onderzoek dat wanneer er problemen waren 

in het hospitaal, dit meestal voortkwam uit ruzies tussen proveniers enerzijds en broeders en 

zusters anderzijds. Nergens zagen we een ruzie tussen personen die tot een bepaald lid werden 

gerekend. Het hospitaal had dan ook een sterke a-politieke kant. Dit is merkwaardig, gezien 

de stadspolitiek zeer grote invloed had op het hospitaal, het leven in het hospitaal en de leden 

van het hospitaal. In de realiteit stond het hospitaal echter grotendeels los van de stadspolitiek, 

ze vormden een eigen samenleving binnen de stad, en in deze samenleving speelden de drie 

leden niet zo een grote rol. De drie leden van de stad bepaalden het leven in het hospitaal, 

maar daarnaast bestond het hospitaal autonoom en trok het zich niet veel aan van de vele 

politieke machtsspellen die zich afspeelden in de stad. Merkwaardig genoeg is deze relatieve 

autonomie eerder het gevolg van de armoede van de instelling dan van zijn rijkdom. Doordat 

het hospitaal relatief arm was, en doordat de provendes dus niet al te veel inhielden, was deze 

stedelijke instelling niet zo interessant voor de leden van de stad, waardoor ze het in grote 

mate links lieten liggen. Indien de drie leden vooral aan machtige personen een provende 

hadden gegeven, zou het hospitaal dadelijk meer verbonden geweest zijn met de actieve 

stadspolitiek, en zou het veel minder autonoom geweest zijn. Nu was het echter zo dat de drie 

leden het hospitaal gebruikten om onbelangrijke personen aan zich te linken. Doordat het om 

‘kleine garnalen’ ging, en doordat de provendes niet veel inhielden, waren deze personen dan 

ook geen actieve en strijdvaardige leden.  

  Het is dus merkwaardig dat de schepenenbank, die gemonopoliseerd werd door de drie 

leden, zeer veel macht had over het hospitaal, en dat de drie leden van de stad bepaalden wie 

een provende kreeg in het hospitaal, maar dat tezelfdertijd de hele machtsstrijd tussen de drie 

leden van de stad in grote mate voorbijgaat aan het hospitaal. Dit bewijst nogmaals dat het 
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Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal in grote mate een microsamenleving in de stad was, die in vele 

gevallen los stond van de rest van het laatmiddeleeuwse Gent. 

 

III.3.: Corruptie in het hospitaal 

 

Professor Boone omschreef het bestuur van de drie leden over Gent als een regime dat 

gekenmerkt werd door ‘corruptie, nepotisme en groepsegoïsme
308
’. Een belangrijke vraag is 

of dat we deze kenmerken ook kunnen terugvinden in het bestuur van het hospitaal, een 

stedelijke instelling onder leiding van de schepenbank. We bespreken hier niet het 

cliëntelisme van de drie leden in verband met de begunstiging van provendes, maar vormen 

van corruptie in het bestuur van het hospitaal. 

  Het hospitaal was natuurlijk in de eerste plaats een relatief kleine en arme instelling, van 

echt grootschalige fraude kan moeilijk sprake zijn. Toch merken we duidelijk hoe de 

kenmerken die Boone opsomde voor de schepenbank ook zijn terug te vinden in het bestuur 

van het hospitaal doorheen de eerste helft van de vijftiende eeuw. Vele van deze kleine 

vormen van fraude bespraken we reeds. We zagen hoe de voogden relatief dure maaltijden 

aangeboden kregen. We bespraken de uitgaven aan petanciën, die er op wezen dat de leden 

van het hospitaal veelvuldig feest vierden op kosten van het hospitaal. Ook het element 

groepsegoïsme werd duidelijk, gezien de broeders en zusters veelvuldig samenspanden tegen 

de proveniers om zelf meer en beter eten te krijgen (denk bijvoorbeeld aan de regel besproken 

in het eerste luik van het onderzoek waarin bepaald werd dat alle leden van het hospitaal uit 

dezelfde pot moesten eten, hetgeen er op wees dat dit voordien niet gebeurde). We bespraken 

ook de merkwaardige situatie dat het hospitaal rechten verpachtte aan zijn eigen broeders, 

hetgeen waarschijnlijk een vorm van fraude is waarmee de broeders zich verrijkten ten nadele 

van het hospitaal. Dit zijn duidelijk allemaal kleine vormen van corruptie en fraude, die 

doorheen de vijftiende eeuw voorkwamen in het hospitaal.  

  Het is onbegonnen werk om elke vorm van fraude of corruptie die naar voren komt in de 

rekeningen te beschrijven, meestal gaat het om zeer kleine gevallen. Uit al deze gevallen 

blijkt dat het klimaat van corruptie, dan volgens Boone kenmerkend was voor het bestuur van 

de stad, ook toepasbaar was op het bestuur van het hospitaal. Om dit klimaat te schetsen 

geven we het voorbeeld van Jan Van Der Gracht, minstens van 1439 tot 1469 meester in het 
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 BOONE M., Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384- ca. 1453. Een sociaal-politieke studie van een 

staatsvormingsproces, pp. 240. 
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hospitaal
309
. Als meester mag hij de ontvangersrekening opstellen, dit is de rekening die, op 

basis van de gedetailleerde rekening van de meesteres, een algemene balans opmaakt van de 

inkomsten en uitgaven van het hospitaal. Het eerste jaar waarvan we een ontvangersrekening 

bezitten sinds Jan Van Der Gracht ontvanger is, is 1444, en vanaf dan maakt hij deze 

ontvangersrekening op een totaal andere manier op dan de voorgaande meesters. Daar waar 

de voorgaande steeds trouw de uitgaven en inkomsten van de meesteres overnamen, en zo 

hetzelfde saldo bekwamen, neemt Jan Van Der Gracht als uitgaven steeds de som weer die de 

meesteres als inkomsten weergaf. Dit zorgt voor de vreemde situatie dat de gedetailleerde 

rekening steeds (in deze periode) zwaar verlies leed (een verlies dat werd overgeboekt naar 

het volgend jaar, en dat dus reëel was), terwijl de ontvangersrekening steeds een positief saldo 

bekwam. De enige plausibele verklaring voor deze situatie werd bedacht door Dewulf
310
, 

namelijk dat men niet meer uitgaf dan dat men ontving. Op deze wijze is de 

ontvangersrekening dan ook een volkomen theoretische rekening, een deel van de uitgaven 

werd achterwege gelaten alsof ze niet meer moesten betaald worden. De ontvangersrekening 

is dus in grote mate onbruikbaar, ze komt niet overeen met de werkelijkheid. De rekeningen 

werden dus niet vervalst in de strikte zin, men kon steeds zeggen dat de ontvangersrekening 

theoretisch was en dat men voor meer gedetailleerde gegevens naar de rekening van de 

meesteres moest kijken. Toch wordt er een beeld gecreëerd waaruit blijkt dat het hospitaal 

geen financiële problemen had, hetgeen fout was. Jan Van Der Gracht pleegt echter meerdere 

keren fraude. We zagen hoe hij zelf in het midden van de vijftiende eeuw voor negen jaar het 

plaatsrecht op de veemarkt pachtte van het hospitaal, tegen een relatief lage pachtprijs. Als 

meester was hij een machtig figuur, het kan niet anders dan dat hij zelf invloed had op de 

pachtprijs van het recht dat hij zelf pachtte. Het gaat hier duidelijk om een vorm van interne 

fraude. In 1559 verstoot Jan Van Der Gracht de meesteres en maakt hij zelf de rekeningen op 

(zie het eerste luik van het onderzoek), hetgeen bij reglement verboden was gezien het de 

meesteres was die de financiën moest beheren. De merkwaardige situatie ontstaat dus dat Jan 

Van Der Gracht zowel de gedetailleerde weekrekening als de ontvangersrekening opmaakt, en 

dus helemaal alleen alle financiën in het hospitaal beheerde zonder dat andere leden van het 

hospitaal hem konden controleren
311
. Hij zal dit blijven doen tot 1469

312
. De fraude die Jan 

Van Der Gracht voordien beoefende gaat natuurlijk door. In alle rekeningen van 1459 tot 
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 Door lacunes in het bronnenmateriaal weten we niet perfect wanneer Jan Van Der Gracht meester wordt. 
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 DEWULF J., Op. Cit., pp. 99-100 

311
 Een belangrijk nut van de ontvangersrekening was juist dat op deze manier de meester, die de dagelijkse 

inkomsten en uitgaven moest overlaten aan de meesteres, deze meesteres kon controleren. 
312
 Mogelijk zelfs tot 1470, gezien we van het boekjaar 1469-1470 geen rekening bezitten. 
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1469 komt de post voor “Item van Jan Van Der Gracht van pensioene”. Geen enkel ander lid 

van het hospitaal, noch broeder, zusters, meesteres, meester of voogd, krijgt in de periode 

1400-1536
313
 een som geld onder deze uitgavenpost. Nog merkwaardiger is de grootte van de 

som; het gaat steeds om drie ponden (720 d. Gr. Vl.), voor het hospitaal was dit een zeer grote 

som. Jan Van Der Gracht maakt dus zelf de rekeningen op en schenkt zichzelf ieder jaar drie 

ponden als pensioen. Rond de periode 1469-1471 verdwijnt Jan Van Der Gracht uit de 

rekeningen
314
 en komt de leke-ontvanger, zodat deze vormen van fraude snel verdwijnen. Ook 

in de zestiende eeuw blijken zo’n duidelijke gevallen van fraude niet meer aanwezig.  

  Het mag duidelijk zijn dat Jan Van Der Gracht opvallend corrupt was en zich duidelijk 

verrijkte op kosten van het hospitaal
315
, zeker niet alle broeders en zusters gedroegen zich 

zoals hij. Dit neemt niet weg dat Jan Van Der Gracht duidelijk een exponent is van een 

frauduleus klimaat, dat in grote mate overeenkomt met het bestuur van de gehele stad Gent 

zoals professor Boone het beschreef. Als exponent van het klimaat is hij er niet alleen een 

goed voorbeeld van, maar staat hij er ook symbool voor. Of het nu ging om het letterlijk 

stelen van geld van het hospitaal, zoals Jan Van Der Gracht deed, of het rijkelijk toekennen 

van petanciën aan de leden van het hospitaal, beide zijn het vormen van fraude die het bestuur 

van het hospitaal van 1400 tot 1471 kenmerken. 

  Het corrupte bestuur van de schepenbank, die de leiding had over het hospitaal, had dus een 

duidelijke neerslag op het bestuur in het hospitaal. 

 

III.4.: Het belang dat de schepenbank aan het hospitaal hechtte 

 

Tot nu toe zagen we reeds dat de voogden zich weinig of niet bemoeiden met het hospitaal en 

dat ze het ook weinig bezochten. Het voogdijschap leek in de eerste plaats gegeerd geweest te 

zijn omdat men op deze manier gratis kon eten in het hospitaal. Ook bleek het door de 

armoede van het hospitaal zo te zijn dat de drie leden het hospitaal enkel gebruikten om via 

cliëntelisme leden te winnen, waardoor het hospitaal relatief autonoom van de stadspolitiek 

                                                 
313
 Vanaf het boekjaar 1535-1536 verschijnt de uitgavenpost met de kosten gemaakt voor “reparaties, pensioenen 

en extra kosten” (zie Deel I Hfdstk. II.4.2.), deze uitgaven waren echter van een totaal andere aard. 
314
 Jan Van Der Gracht werd lid van het hospitaal in het jaar 1427, wat betekent dat hij in 1469 al 42 jaar lid was 

van het hospitaal en dus al een redelijke oude man moet geweest zijn. De kans bestaat dus dat hij gestorven is. 

Het is evenwel ook mogelijk dat hij ontslagen is nadat men de fraude ontdekte, en dat men als tegenreactie de 

leke-ontvanger aanstelde. In deze visie zou Jan Van Der Gracht dus de rechtstreekse aanleiding voor de 

aanstelling van de leke-ontvanger geweest zijn. Hoewel dit mogelijk is, hebben we hier geen bewijs van 

teruggevonden in de bronnen (echter ook geen bewijs van zijn overlijden). 
315
 Gezien de fraude zo opvallend was, is de kans ook zeer groot dat Jan Van Der Gracht persoonlijk de voogden 

moest omkopen wanneer ze de rekeningen kwamen controleren. Hier kunnen we natuurlijk geen bewijzen van 

terugvinden. 
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leefde. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de schepenbank het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal niet zo belangrijk vonden, dat ze het beschouwden als een eens door schepenen 

opgerichte instelling, waar ze zich nu weinig mee bemoeiden. Wij menen dat deze visie niet 

correct is, ondanks de kleinschaligheid en de armoede van het hospitaal hechtte de Gentse 

schepenbank wel degelijk veel belang aan de instelling en aan het voortbestaan ervan. 

 

  Allereerst zijn er natuurlijk de vele voordelen waarvan het hospitaal genoot en die 

geschonken waren door de schepenen van Gent. In de eerste plaats ging het om de rechten van 

het hospitaal, waarvan we zagen dat er zeker drie belangrijk en winstgevend waren. Maar ook 

uit andere gegevens blijkt dat de schepenen wel degelijk belang hechtten aan het hospitaal. 

We zagen reeds dat een aantal door de schepenen gemaakte oorkonden opgesteld waren om 

de slechte financiële situatie van het hospitaal te verhelpen. Doorheen heel de periode 1400-

1471, de periode waarin het hospitaal het meeste verlies leed, heeft de schepenbank een aantal 

maatregelen genomen om de financiën gezonder te maken, hetgeen uiteindelijk culmineerde 

in de aanstelling van de leke-ontvanger. Op zich betekent dit niet automatisch dat de 

schepenen veel belang hechtten aan het hospitaal, het hospitaal was immers een stedelijke 

instelling en als ze zwaar verlies leden kon dit voor verlies voor de schepenbank zorgen, 

gezien zij verantwoordelijk zijn voor het hospitaal. Toch valt het op dat in zo goed als elke 

oorkonde die de schepenen uitvaardigen er de nadruk op wordt gelegd dat het hospitaal de 

stad toebehoort en dat wie iets misdeed tegen het hospitaal rechtstreeks in conflict zou komen 

met de schepenbank. Volgende passage is het meest duidelijk: 

 

“dat vorseide huus ende al tgoet datter toe behord waer dat ghelegen es, es onse, ende in onse 

bescermenesse…dat huus es ghefonderd inder stede name van Ghent, ende es al tgoet 

commen van ons ende van onsen vorders datter toe behord… want wat datmen up tgodshuus 

doet, dat doemen up ons
316
” 

 

De schepenbank identificeert zich dus met het hospitaal, al de goederen van het hospitaal zijn 

rechtstreeks van de schepenen en wie dat aan het hospitaal raakt, raakt aan de schepenen zelf. 

Deze passage toont duidelijk aan welk belang de schepenbank hechtte aan het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal, hoewel het een eerder arme en kleinschalige instelling was, was het gesticht 

door de schepenbank en diende het steeds door deze schepenbank beschermd te worden.De 

                                                 
316
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, nummer 5 (doos 1), oorkonde opgesteld door de schepenen van de Keure in 

augustus 1303. 
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schepenen waren niet alleen verantwoordelijk voor het hospitaal, het hospitaal was ook echt 

een deel van de stad, van de schepenbank. Het hospitaal behoorde tot het patrimonium van de 

stad. Dit verklaart ook waarom de schepenen er op hamerden dat de leden van het hospitaal 

onder hun leiding moesten staan, enkel op het religieuze vlak mocht de geestelijke overheid 

enige opmerkingen maken, hoewel ze niet de macht kregen om echt in te grijpen. Het 

hospitaal was dus van belang voor de schepenbank, en men kon niet toestaan dat ‘vreemden’ 

zich ermee bemoeiden. Ook het gegeven dat de schepenen het hospitaal nooit hebben willen 

sluiten wijst er op dat ze er veel belang aan hechtten. Immers, tot 1471 was het hospitaal 

zwaar verlieslatend. Daar komt nog bij dat de werkelijke functie van het hospitaal, het 

bewaren van de dullen, in wezen niet heel veel inhield, we zagen dat er nooit meer dan tien 

dullen opgenomen werden. De schepenbank zou het hospitaal hebben kunnen sluiten en een 

nieuwe opvangplaats voor de dullen hebben kunnen regelen. Ze hebben dit echter nooit 

gedaan, omdat het hospitaal gesticht was door hun voorgangers en omdat het hospitaal een 

deel van het stedelijke patrimonium was. Het hospitaal mocht dan al klein en armzalig zijn, 

het behoorde tot de stad, en de schepenen identificeerden zich dan ook steeds met dit 

hospitaal. 

 

Wanneer we de stadsrekeningen onderzoeken zouden we echter een verschillende conclusie 

kunnen trekken. In deze rekeningen is er steeds een aparte groep uitgaven met alle aalmoezen, 

waaronder ook steeds de aalmoezen aan hospitalen. We onderzochten ze van 1421 tot 1550
317
, 

en het viel dadelijk op hoe weinig aalmoezen het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal ontving 

gedurende deze periode. Van 1468 tot en met 1508 kreeg het hospitaal jaarlijks voor zestien 

schellingen (192 d. Gr. Vl.) wijn
318
. In drie voorgaande jaren kreeg één persoon die lid was 

van het hospitaal een aalmoes
319
, maar niet het gehele hospitaal. Voor het overige schonk de 

schepenbank geen aalmoezen aan het hospitaal. Het viel duidelijk op dat de andere hospitalen 

en religieuze instellingen in de stad veel grotere aalmoezen kregen, en ook meer doorlopend 

doorheen de periode 1400-1550. Enerzijds is dit te verklaren doordat het hospitaal reeds veel 

rechten had gekregen van de stad, waaruit ze jaar na jaar grote inkomsten konden krijgen. 

Inkomsten die hoger lagen dan de aalmoezen die de stad aan andere instellingen schonken. 

                                                 
317
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, nummers 13 tot 57. 

318
 Te vinden onder de post “Item Sente Janshuuse inde hautbriel van ghelijcken 16 sch. Gr.” (‘ghelijcken’ slaat 

op een voorgaande post waar er ook wijn als aalmoes werd gegeven), bijvoorbeeld voor het jaar 1467-1468: 

Gent, Stadsarchief, Reeks 400, nummer 21, f° 253 v°. Het is niet duidelijk waarom de schepenen hiermee 

begonnen in 1468, noch waarom ze ermee ophielden in 1509. 
319
 Het gaat om een zekere “Hughes die in Sente Janshuus leyt” en hij krijgt drie keer een pij als aalmoes. Het 

gaat om de jaren 1428 (Gent, stadsarchief, Reeks 400, nummer 14, f° 14 r°, prijs is 5 sch. 5 d. Gr. Vl.), 1429 

(ibidem, f° 87 r°, prijs 6 sch. 8 d. Gr. Vl.) en 1432 (ibidem, f° 267 r°, prijs 6 sch. Gr. Vl.). 
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Voornamelijk niet stedelijke religieuze en caritatieve instellingen hadden gelijkaardige 

rechten niet gekregen, waardoor het logisch was dat deze eerder in aanmerking kwamen voor 

aalmoezen. Daarnaast is het ook zo dat het Sint-Janshospitaal een minder belangrijke taak 

volbracht dan een gewoon hospitaal, het Sint-Janshospitaal moest zich voornamelijk 

bezighouden met het opsluiten van dullen (en dat waren er nooit veel), niet met het verzorgen 

van zieken en stervenden. Het Sint-Janshospitaal moest ook veel minder dan andere 

caritatieve instellingen rekenen op aalmoezen, het was geen religieuze maar een wereldlijke 

instelling die bepaalde inkomstenbronnen had en waarmee ze moest trachten de uitgaven te 

kunnen dekken. Ook is het zo dat de schepenen, zoals we zullen zien in het derde luik van ons 

onderzoek, aalmoezen schonken aan waanzinnigen, zowel dullen als niet dullen, die niet 

opgenomen waren in het hospitaal. De schepenen gingen er waarschijnlijk van uit dat de 

dullen die opgenomen waren in het Sint-Janshospitaal reeds een vorm van aalmoes kregen, 

doordat ze dagelijks voedsel en kleding kregen van het hospitaal. Daarom ging men eerder 

andere waanzinnigen aalmoezen schenken, en ook eerder andere caritatieve instellingen die in 

het algemeen minder kregen van de stad. 

  Het feit dat de schepenen dus weinig aalmoezen schonken aan het hospitaal hoeft zeker niet 

te betekenen dat ze niet veel waarde schonken aan het hospitaal. Uit elk document opgesteld 

door de schepenen dat wij terugvonden, bleek dat ze veel waarde hechtten aan het hospitaal 

en dat ze het een essentieel onderdeel van de stad vonden. 

 

III.5.: Banden met de stadspolitiek: Besluit 

 

Uit al de documenten die wij vonden bleek dat de schepenen van de Keure van Gent er steeds 

de nadruk op legden dat het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal door hen gesticht was, aan hen 

verantwoording moest afleggen en tot hun bezit hoorde. Het hospitaal was dus bezit van de 

stad Gent, bestuurd door de schepenen. In theorie hadden de schepenen dan ook de macht 

over het hospitaal en konden ze op elk moment ingrijpen in het leven in het hospitaal. Deze 

leiding over het hospitaal werd door de schepenen afgestaan aan twee voogden. 

  In de praktijk blijkt echter dat het hospitaal relatief autonoom fungeerde, los van de 

schepenbank. Bij momenten van crisis komt de schepenbank tussenbeide, gezien zij de enige 

zijn die belangrijke maatregelen en straffen konden doen uitvoeren. In de overige momenten 

lieten de voogden (en in hun naam de schepenen) het hospitaal ongemoeid en beperkten zich 

tot het eenmaal per jaar controleren van de rekeningen, waarna ze samen met de leden van het 

hospitaal aten. Ook stond het hospitaal los van de strijd en conflicten tussen de drie leden van 
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de stad, hoewel deze drie leden konden bepalen wie er een provende kreeg in het hospitaal. 

Deze autonomie is grotendeels te verklaren door de kleinschaligheid en de relatieve armoede 

van het hospitaal, en het feit dat haar voornaamste taak, het vasthouden van dullen, gezien het 

geringe aantal dullen niet heel belangrijk was. Een tweede verklaring komt voort uit het 

patrimonium van het hospitaal in de stad. Doordat de schepenen het hospitaal een aantal 

rechten geschonken had, bezat het hospitaal financiële en economische middelen. Hierdoor 

waren ze in staat autonoom te zijn, het hospitaal was financieel niet afhankelijk van het 

stadsbestuur. Zoals we in het eerste luik van ons onderzoek opmerkten bezat het hospitaal 

genoeg middelen om te overleven zonder verlies te leiden. Door de geschonken rechten, en de 

verpachting ervan, moest het hospitaal zich ook autonoom als economische speler opstellen, 

waardoor er automatisch een vorm van autonomie ontstaat. Het hospitaal werd dus niet alleen 

een onderdeel van de schepenbank, het werd ook een actieve speler op de laatmiddeleeuwse 

markt in Gent.  

  Hoewel het hospitaal dus een stedelijke instelling was die onderhorig moest zijn aan de 

schepenbank, was het in de realiteit veel eerder een autonome instelling. 
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IV. Besluit 

 

Wanneer we het hospitaal binnen het ruimtelijke kader van de stad bekijken valt enerzijds op 

dat de instelling sterk verankerd is met de stad en anderzijds dat het als stedelijke instelling 

wel geleid en beschermd wordt door de stad maar tezelfdertijd autonoom bestuurd wordt. 

  De verankering is enerzijds het resultaat van een aantal rechten die het hospitaal verwierf, 

waardoor het een actieve speler op de economische markt werdt. Van deze rechten waren er 

drie echt belangrijk, en waarschijnlijk ook goed gekend door de tijdgenoot. Deze rechten 

zorgden niet alleen voor financieel gewin, ze zorgden ook voor economische macht. Het Sint-

Jans-ten-Dullen hospitaal was dus veel meer dan een caritatieve instelling, het was een 

economische speler die een rol vervulde in de handel van het laatmiddeleeuwse Gent. 

Anderzijds is het hospitaal met de stad verankerd door een groot aantal erfelijke renten op 

huizen. Deze renten verschaffen het hospitaal noch veel financieel gewin noch economische 

macht, maar ze zorgden wel voor een sociale verankering van het hospitaal met de stad. De 

renten bevonden zicht voornamelijk in de buurt van het hospitaal en in het noorden en oosten 

van de laatmiddeleeuwse stad. Naast deze rechten en renten bezat het hospitaal ook een aantal 

meersen en huurhuizen in de stad. 

  Als stedelijke instelling is het hospitaal duidelijk een onderdeel van de stad, en van het 

stadsbestuur. Maar in de realiteit trad het hospitaal op als een autonome instelling, met eigen 

economische en financiële middelen en eigen uitgaven. In de meerderheid van de gevallen 

was het de meesteres die besliste wat er gebeurde in het hospitaal, en niet de voogden of 

schepenen. Deze autonomie is zowel een gevolg van de kleinschaligheid en armoede van het 

hospitaal als van het feit dat ze over economische middelen beschikten waardoor ze minder 

afhankelijk waren van de schepenbank. 
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V. Appendix: Pachtgronden buiten Gent 

 

Om dit luik van ons onderzoek af te sluiten kijken we kort buiten de ruimtelijke omkadering 

van de stad en bestuderen de pachtgronden die het hospitaal bezat buiten Gent
320
. We zullen 

trachten weer te geven in hoeverre het hospitaal gekend en verankerd was in het graafschap 

Vlaanderen. Door middel van de pachtgronden buiten Gent zullen we de belangrijkheid van 

het hospitaal als economische instelling (in dit geval grondbezitter) proberen weer te geven. 

 

In het eerste luik van ons onderzoek hebben we reeds gemeld dat de verpachting van gronden 

buiten Gent, samen met de verpachting van renten binnen Gent, de belangrijkste 

inkomstenbronnen voor het hospitaal waren. Het hospitaal bezat dus een behoorlijk aantal 

gronden buiten Gent. Deze kon het via drie wegen verkregen hebben. Ten eerste kon het 

gebeuren dat een broeder, zusters, provenier of dulle bij zijn dood in het bezit was van een 

stuk grond, en dit ging dan verplicht naar het hospitaal. Ten tweede gebeurde het soms dat 

weldoeners stukken grond schonken aan het hospitaal, voornamelijk in de dertiende en 

veertiende eeuw blijkt dit gebeurd te zijn
321
. Ten derde gebeurde het geregeld dat het hospitaal 

gronden kocht, en verkocht, wat er nog eens op wijst dat we het hospitaal in de eerste plaats 

als een economische en financiële en autonome instelling moeten bekijken, en niet als een 

caritatieve ‘overheidsinstelling’. Voor de periode 1400-1550, en voor de voorgaande periode, 

hebben we veel van zulke koop- en verkoopakten teruggevonden. Ze zijn in de eerste plaats 

interessant omdat ze informatie over de grondprijzen geven. In het kader van ons onderzoek 

zijn ze minder bruikbaar, we weten immers niet welke bronnen verloren gegaan zijn. Als we 

weten dat het hospitaal een grond kocht in een bepaald jaar, kunnen we niet zeker zijn of ze 

het nog bezitten een aantal jaar later. Een minutieus onderzoek van het verloop van eigenaars 

van de pachtgronden van het hospitaal buiten Gent zou ons ook niet veel bijleren over de 

geschiedenis van het hospitaal. 

  De belangrijkste bronnen die we hebben voor deze gronden zijn de rente- en pachtboeken. Er 

zijn er een aantal overgeleverd voor de periode 1400-1550. Meestal zijn ze niet gedateerd, en 

werden ze ook meerdere keren gebruikt. De oude sommen werden dan steeds doorstreept en 

nieuwe werden ingevuld, ook reeds verkochte gronden werden doorstreept en nieuwe gronden 

bijgeschreven. Hierdoor zijn een groot deel van deze renteboeken zeer slordige, moeilijk 

                                                 
320
 Op de lijf- en erfrenten die het hospitaal bezat buiten de stad Gent gaan we niet in, gezien hun geringe aantal 

en gezien het geringe belang ervan. 
321
 We hebben geen bronnen van schenkingen in de periode 1400-1550 gevonden. 
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leesbare en moeilijk interpreteerbare bronnen. Wij hebben ervoor geopteerd om ons te 

beperkten tot één renteboek, uit het midden van de vijftiende eeuw
322
. Uit dit renteboek 

haalden we alle pachtgronden die het hospitaal bezat, we rekenden ze om naar huidige 

oppervlaktematen en brachten ze in kaart. We tonen dus het beeld van de pachtgronden van 

het hospitaal in het midden van de vijftiende eeuw. Het is belangrijk op te merken dat het 

hospitaal van tijd tot tijd gronden kocht en verkocht, maar dat ten eerste het absolute aantal 

hectare grond dat het hospitaal bezat nooit veel evolueerde
323
 en ten tweede dat de plaatsen 

waar het hospitaal de pachtgronden bezat doorheen de periode 1400-1550 gelijklopend 

waren
324
. We zagen reeds eenzelfde evolutie bij de erfelijke renten binnen Gent, eens men 

erfelijke renten in een straat bezat trachtte men nieuwe renten in dezelfde straat te verwerven. 

Voor de pachtgronden gold hetzelfde, eens men een pachtgrond in een gemeente bezat 

trachtte men nieuwe pachtgronden in dezelfde gemeenten aan te kopen. Dit betekent dat onze 

weergave van de pachtgronden buiten Gent enerzijds qua absolute cijfers enkel geldig is voor 

het midden van de vijftiende eeuw, maar als algemeen beeld kunnen we het gebruiken voor de 

gehele periode 1400-1550. 

 

We geven eerst een tabel met de pachtgronden buiten Gent, het aantal roeden en het 

omgerekende aantal hectare, waarna we deze pachtgronden in beeld brengen
325
. Hierna zullen 

we onze resultaten kort toelichten en bespreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
322
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, doos 3. Voor de datering en plaatsnummer van dit renteboek zie: Deel II 

Hfdstk. II.2.: De huurhuizen in de stad. 
323
 We zagen in het eerste luik van ons onderzoek dat de inkomsten uit pachten buiten Gent doorheen de periode 

1400-1550 continu stegen, dit was echter het gevolg van het opdrijven van de pachtprijzen en niet van het 

uitbreiden van het pachtareaal (zie Deel I Hfdstk. II.5.1.1). 
324
 We weten dit uit de rekeningen van 1471 tot 1548, hierin worden bij de inkomsten uit pachten steeds de 

plaatsnamen gegeven waar de pachtgronden lagen, echter niet de oppervlakte van de pachtgronden, hiervan 

hebben we enkel informatie uit de rente- en pachtboeken. 
325
 De kaart is afkomstig uit VERMASEREN, Atlas algemene en vaderlandse geschiedenis, p. 76 en geeft het 

graafschap Vlaanderen weer. Wij hebben ze bewerkt en onze gegevens eraan toegevoegd.  
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Pachtgronden Buiten Gent (Midden 15de 

Eeuw) 

Plaats 

Aantal 

roeden 

Aantal 

Hectare 

Adegem 4444 6,517867 

Eichem-

Appelterre 80143 117,5431 

Kanegem 480 0,704 

Male 400 0,586667 

Vierambachten 37920,25 55,61637 

Waasmunster 38250 56,1 

Wingene 547 0,802267 

Wippelgem 8800 12,90667 

Wontergem 36588 53,6624 

Zelzate 5604 8,2192 
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In totaal bezit het hospitaal in het midden van de vijftiende eeuw 312,6585 hectare pachtgrond 

buiten Gent. Het valt dadelijk op dat meer dan 90 % (90,4891%) van alle pachtgronden in 

slechts vier plaatsen liggen, namelijk Eichem-Appelterre
326
, Vierambachten

327
, Waasmunster 

en Wontergem. Het hospitaal bezit in deze vier plaatsen samen 282,9219 hectare pachtgrond. 

De andere plaatsen zijn, in vergelijking, verwaarloosbaar. Het valt op dat deze vier plaatsen 

waar het hospitaal veel grond bezat, zich allemaal relatief ver van Gent bevonden. Ook liggen 

ze allemaal ver van elkaar, van het zuidoosten van het Graafschap tot het noorden. Wel liggen 

ze allemaal in de Oostelijke kant van het Graafschap. 

  Eichem-Appelterre, in het zuidoosten van het land van Aalst, spant duidelijk de kroon met 

meer dan 117 hectare pachtgrond. Voornamelijk Eichem bleek een belangrijke gemeente 

geweest te zijn voor het hospitaal. Er zijn renteboeken overgeleverd uit de veertiende eeuw 

die enkel de gronden van het hospitaal in Eichem beschrijven, meestal zeer gedetailleerd. Uit 

de rekeningen bleek ook dat er op geregelde basis broeders en zusters een dag naar Eichem 

gingen. We zagen ook reeds hoe het hospitaal steeds een aantal kinderen in Eichem een 

aalmoes schonk. Vanwaar deze band met Eichem afkomstig is wordt niet duidelijk. Het is 

mogelijk dat ze spontaan gegroeid is. In de dertiende en veertiende eeuw kocht het hospitaal 

een aantal gronden in deze gemeente en dat zijn ze blijven doen, tot de situatie ontstond dat 

ongeveer 40 % van alle gronden die het hospitaal bezat zich in deze ene gemeente bevonden. 

Hierdoor gingen ze ook meer naar deze gemeente, waren ze er sterk mee verankerd en 

ingeburgerd, en gingen er ook aan liefdadigheid doen. Al deze zaken kunnen dus een logisch 

gevolg zijn van het feit dat het hospitaal steeds op één plaats zoveel mogelijk pachtgronden 

wou bezitten. 

  Naast Eichem en Appelterre bezat het hospitaal reeds zeer lang veel gronden in 

Vierambachten. Hoewel we geen gedetailleerd onderzoek hebben uitgevoerd kwam uit de 

bronnen duidelijk naar voren dat het hospitaal in de veertiende eeuw nog meer grond bezat in 

Vierambachten. De oppervlakte pachtgrond die het hospitaal bezat blijkt te slinken in 

vijftiende eeuw, ze blijven er echter tot 1550 een groot aantal gronden bezitten. Deze gronden 

bevonden zich voornamelijk in de gemeenten Hulst, Axel en Assenede, en in mindere mate in 

                                                 
326
 Nu vormen Eichem en Appelterre één gemeente maar in de vijftiende eeuw waren ze elk apart een gemeente, 

de pachtgronden van het hospitaal lagen verspreid over beide gemeenten, de meerderheid van de gronden lag 

echter in Eichem. 
327
 Vierambachten was het gebied in het noorden van het graafschap ten zuiden van de Schelde bij de grens met 

het graafschap Holand-Zeeland, het huidige Huslt, Axel, Biervliet, Assenede,… Het bezat een apart statuut in 

Vlaanderen gezien het in de middeleeuwen (voornamelijk de vroege en hoge middeleeuwen) tot Rijkvlaanderen 

behoorde (dit deel van het graafschap dat tot het Duitse rijk behoorde, in tegenstelling tot kroonvlaanderen dat 

tot het Franse koninkrijk behoorde) en gezien de ambachten een grote maat van onafhankelijkheid genoten in het 

graafschap. 
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Biervliet. Net zoals het geval was bij Eichem merken we dat de broeders en zusters ook 

regelmatig deze gemeenten bezochten, om afspraken te maken over de verpachtingen of om 

gronden te kopen of te verkopen. Ook met Vierambachten bleek het hospitaal relatief sterk 

verankerd geweest te zijn. We moeten er ook rekening mee houden dat het hospitaal meer dan 

acht hectare land bezat in Zelzate, op de grens met Vierambachten. 

  We hebben geen enkele aankoopakte van gronden in Waasmunster teruggevonden. Ook 

kwam Waasmunster niet voor in rente- en pachtboeken van voor 1400. Het blijkt dus zo te 

zijn dat rond het midden van de vijftiende eeuw het hospitaal een behoorlijke oppervlakte 

pachtgronden in Waasmunster heeft verworven. Deze pachtgronden blijven in het bezit van 

het hospitaal doorheen de door ons onderzochte periode. 

  Ook in Wontergem, ten zuidwesten van Gent, bezat het hospitaal meer dan 50 hectare 

pachtgrond. Ook deze gronden waren reeds in de veertiende eeuw in bezit van het hospitaal, 

en zullen zeker in hun bezit blijven tot 1550. 

  Ook de andere plaatsen, waar het hospitaal minder grond bezat, werden soms door broeders 

of zusters bezocht. Als voorbeeld kunnen we Kanegem geven, waar twee broeders in 1448-

1449 op bezoek gaan en een paling kopen
328
. Deze broeders gaan natuurlijk niet helemaal 

naar Kanegem om één paling te kopen, het lijkt logischer dat ze daar moesten zijn en 

ondertussen met het geld van het hospitaal deze paling kochten. 

  Het valt op dat, wanneer we de rekeningen van het hospitaal in de zestiende eeuw bekijken, 

de verschuivingen in de pachtgronden niet gebeurden in de vier besproken gemeenten die 

meer dan 90% van de pachtgronden bezaten in het midden van de vijftiende eeuw, maar in de 

andere gemeenten. Uit de rekening van 1537-1538
329
 blijkt dat de bovengenoemde gemeenten 

nog steeds de grote meerderheid van de inkomsten uit pachten buiten Gent genereren
330
. Het 

hospitaal bezat gronden in enkele nieuwe gemeenten; Destelbergen, Wichelen, Dikkelvenne 

en Sint-Lievens-Houtem. De pachtgronden in Adegem, Male, Zelzate en Wingene bleek het 

hospitaal verkocht te hebben. Voornamelijk de gemeente Destelbergen vormt een grote 

verschuiving, gezien het hospitaal 17 lb. Gr. Vl. (4080 d. Gr. Vl.) inde voor deze gronden, wat 

betekent dat de oppervlakte relatief groot geweest moet zijn. De grootste verliespost was 

Zelzate, waar het hospitaal in het midden van de vijftiende eeuw nog meer dan 8 hectare land 

bezat. 

                                                 
328
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, 121: “Item te Kaneghem van eenen palinghe 13 d. Gr.” 

329
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, 143. 

330
 In de rekeningen staat geen informatie over de grote van de pachtgronden, we moeten dus werken met 

vergelijkingen van de inkomsten uit de gronden om een beeld te kunnen vormen van de grote van de 

pachtgronden. 
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We merken dus dat het hospitaal bij het aankopen en verkopen van pachtgronden eenzelfde 

logica gebruikte als bij het aankopen van erfelijke renten, ze richtten in de eerste plaats al hun 

aandacht op een beperkt aantal plaatsen waar ze reeds een behoorlijke hoeveelheid 

pachtgronden bezaten. Hierdoor blijft de grote meerderheid van de pachtgronden die het 

hospitaal bezat relatief stabiel, verschuivingen gebeuren in de eerste plaats daar waar het 

hospitaal niet veel bezat. We kunnen dus concluderen dat het hospitaal doorheen de periode 

1400-1550 verankerd was met de plaatsen Eichem-Appelterre, Vierambachten, Waasmunster 

en Wontergem. In deze plaatsen bezat het hospitaal zo een hoeveelheid gronden dat ze een 

reële invloed hadden op de plaatselijke landbouw, en ook de pachtprijzen konden sturen. Het 

hospitaal was dus, in enkele plaatsen van het Graafschap Vlaanderen, een kleine 

grootgrondbezitter. In deze plaatsen, die relatief ver van Gent lagen, was het hospitaal dus 

goed gekend, en er sociaal-economisch mee verankerd. 
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I. Inleiding 

 

In dit derde en laatste deel van ons onderzoek spitsen we ons toe op twee 

onderzoekselementen. Enerzijds onderzoeken we de geestesgestoorden in het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal en hoe er met ze omgegaan werd. Anderzijds wijden we kort even uit over de 

rol van geestesgestoorden, hospitalen voor waanzinnigen en de visie op geestesgestoordheid 

in het laatmiddeleeuwse Gent. In essentie is dit deel dus op eenzelfde wijze gestructureerd als 

de twee voorgaande hoofdstukken, eerst onderzoeken we de situatie in het hospitaal zelf, 

daarna in het laatmiddeleeuwse Gent. Dit deel zal zowel theoretisch sociologisch als 

geschiedkundig zijn. Na deze twee hoofdstukken zullen we enkele algemene conclusies over 

geestesgestoordheid in de late middeleeuwen formuleren. De reden waarom we aan dit 

onderwerp een apart deel wijden is dat, ondanks de vele economische kenmerken, bezittingen, 

machten en dergelijke, de opname van de geestesgestoorden uiteindelijk altijd de prioriteit 

van het hospitaal bleef. Het opnemen van dullen was de ontstaansreden van het hospitaal, het 

feit dat het hospitaal vele andere activiteiten ontwikkelde en dat er steeds maar relatief weinig 

dullen opgenomen werden in het hospitaal doet daar niets aan af. Daarom is het dan ook 

belangrijk deze centrale functie van het hospitaal zo grondig mogelijk te onderzoeken en te 

analyseren. 

 

II. De dullen: geestesgestoordheid in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

 

II.1.: De Dullen 

 

Wanneer we er oude studies over het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, zoals de reeds 

meermaals vermelde studies van de Potter en Luykx-Foncke, op nalezen wordt daar steeds in 

vermeld dat het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal het gesticht was waar alle Gentse 

geestesgestoorden in werden opgesloten om zo uit de maatschappij gehaald te worden.  

  Het is onze visie dat deze onderzoekers van verkeerde premissen uitgaan, en dat daardoor 

ook al hun andere onderzoeksresultaten fout zijn. In het Sint-Janshospitaal werden niet alle 

Gentse geestesgestoorden opgesloten, maar enkel de ‘dullen’. Zoals in het derde hoofdstuk 

van dit deel zal blijken, en zoals ook de titel van dit deel suggereerde, kenden de 

middeleeuwers veel meer soorten van waanzin dan dulheid. Naast de dullen waren er de 

zotten, de kranken, de innocenten, de epileptici en waarschijnlijk nog vele anderen. Deze 

andere vormen van geestesgestoordheid werden niet opgenomen in het Sint-Jans-ten-Dullen 
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hospitaal. Het is dan ook zeer belangrijk dat we er de nadruk op leggen dat alle resultaten van 

ons onderzoek naar de behandeling van dullen in het hospitaal in geen geval veralgemeend 

mogen worden naar de behandeling van waanzin in de late middeleeuwen. De dullen waren 

een specifieke groep geestesgestoorden, die om specifieke redenen opgesloten werden en dan 

ook een specifieke behandeling kregen. 

 

In de eerste plaats is het dus nodig het begrip ‘dullen’ te definiëren, om zo te kunnen 

onderzoeken wat voor een soort mensen opgenomen werden in het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal. Er bestaat geen enkel middeleeuws document dat ons de contemporaine visie op 

dulheid weergeeft. De vraag wat de middeleeuwers onder dulheid verstonden zal dus nooit 

helemaal ingevuld worden
331
. Toch is het mogelijk een algemeen beeld van de dullen weer te 

geven. Zoals de naam laat vermoeden zijn de dullen deze waanzinnigen die in de eerste plaats 

agressief kunnen zijn en moeilijk behandelbaar zijn. De term ‘dul’ is naar alle 

waarschijnlijkheid afgeleid van ‘hondsdolheid’ (in de middeleeuwen ook gekend onder de 

naam rabies), dulheid die het gevolg was van een beet door een dolle hond. Dit betekent in 

geen geval dat de dullen allemaal aan hondsdolheid leden, het geeft enkel aan dat de 

symptomen van dulheid vergelijkbaar zijn met deze van hondsdolheid. Eén van de 

belangrijkste symptomen was dat de dullen ongecontroleerde woedeaanvallen konden krijgen. 

Hieruit mogen we niet afleiden dat de dullen continu deze aanvallen kregen, enkel dat deze 

aanvallen voorkwamen en moeilijk controleerbaar waren, zowel voor henzelf als voor de 

personen in zijn omgeving. 

  De essentie van de dullen die opgenomen werden in het hospitaal was dat ze de openbare 

orde in de stad verstoorden. Wanneer een geestesgestoorde door agressief gedrag de orde en 

het publieke leven in de stad verstoorde, werd hij opgenomen. Dit betekent logischerwijze dat 

zeer veel andere geestesgestoorden niet werden opgenomen door het hospitaal en vrij waren 

om in de stad rond te lopen. Op deze groep van ‘vrije’ geestesgestoorden komen we in het 

derde hoofdstuk van dit deel terug.  

 

De geestesgestoorden die werden opgenomen in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal waren dus 

zwaar mentaal gestoord, en op sommige momenten agressief en oncontroleerbaar. Dit moet 

                                                 
331
 Men kan zich de vraag stellen of het mogelijk is een correcte afbakening te geven van enige andere soort van 

waanzin. De visie op waanzin is tijds- en plaatsgebonden en tezelfdertijd nooit strikt afgebakend. Iemand kan 

voor de ene mens een waanzinnige zijn terwijl hij voor de andere mens volstrekt bij zinnen is. Dit betekent 

echter niet dat het onmogelijk is om algemene visies en afbakeningen over waanzinnigen te formuleren. 



 238 

op elk moment in het achterhoofd gehouden worden wanneer we de behandeling van de 

dullen in het hospitaal bespreken. 

 

Een tweede belangrijk punt dat uit bovenstaande analyse voortvloeit, is dat de dullen niet 

werden opgenomen omdat ze ‘dul’ waren, maar omdat ze de openbare orde verstoorden. De 

opname is dus niet het gevolg van de geestesgestoordheid, maar een gevolg van een 

symptoom van de geestesgestoordheid. Wanneer een dulle zijn woedeaanvallen steeds thuis, 

bij zijn ouders of gezin, kreeg, verstoorde hij de orde niet en werd hij niet opgenomen. 

Wanneer een gezin beslist om hun dulle zoon zelf binnen te houden en op te sluiten, is er geen 

enkele reden om hem te laten opnemen in het hospitaal. Een dulle wordt pas opgenomen als 

hij herhaaldelijk de orde had verstoord, waarna de schepenen onderzochten of hij poorter was 

van de stad en indien dit het geval was werd hij naar het hospitaal gestuurd.  

  Een belangrijke verklaring voor deze analyse komt voor uit de rechtsgeschiedenis. Hoewel 

er zo goed als geen onderzoek is gedaan naar de rechtelijke positie van waanzinnigen in de 

middeleeuwen, en zeker geen voor het Graafschap Vlaanderen, zijn de meeste geleerden het 

er over eens dat men de waanzinnige niet verantwoordelijk achtte voor zijn daden
332
. In het 

strafrecht is het zeker dat waanzin als een sterk verzachtende omstandigheid werd gezien. In 

het civiele recht werd er van uitgegaan dat waanzinnigen handelsonbekwaam waren. Dit 

betekent dat men de dullen die voor overlast zorgden niet echt verantwoordelijk achtte voor 

hun daden, omdat ze geestesgestoord waren. Anderzijds moest de stad de openbare orde 

bewaren. Daarom liet men de dullen opnemen in het hospitaal, echter in geen geval uit straf 

voor hun dulheid, maar om de stad en de stedelingen te beschermen. Het hospitaal zorgde dus 

voor de bescherming van de stad door de dullen op te nemen, maar moest er anderzijds ook 

over waken dat de dullen niet mishandeld of gestraft werden, het waren immers in geen geval 

criminelen gezien ze niet verantwoordelijk waren voor hun daden. Het hospitaal fungeerde 

dus als oplossing voor deze personen die wel de wet overtraden, maar er zelf niet 

verantwoordelijk voor waren en dus zelf ook niet gestraft konden worden. 

                                                 
332
 Wij hebben hierover professor Heirbaut (jurist en mediëvist, gespecialiseerd in rechtsgeschiedenis, verbonden 

aan de Rijksuniversiteit Gent) geconsulteerd en hij heeft mij deze informatie verstrekt. Ook Dewulf (DEWULF 

J., Op. Cit.) heeft in het eerste deel van haar thesis enkele onderzoeken gedaan die, hoewel ze niet vaststaan, op 

dezelfde gegevens wijzen. Volgens Beek (BEEK H. H., Op. Cit.) was de waanzinnige zelfs niet 

toerekeningsvatbaar in de middeleeuwen. Een belangrijk argument om te stellen dat de geestesgestoorde niet 

verantwoordelijk was voor zijn daden is het feit dat wanneer een geestesgestoorde zelfmoord pleegde, zijn 

familie hier niet voor gestraft kon worden en de persoon een kerkelijke dienst kreeg en mocht begraven worden 

op een erkend kerkhof (hetgeen normaal verboden was bij een zelfmoord). Vele families van zelfmoordenaars 

trachten dan ook te bewijzen dat de persoon die zelfmoord pleegde niet bij zinnen was op het moment van zijn 

zelfmoord. Het onderzoek naar de positie van geestesgestoorden in het laatmiddeleeuwse recht blijft een lacune 

in de rechtsgeschiedenis.  
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Deze twee aspecten, de definiëring van dulheid en de expliciete reden en analyse waarom de 

dullen opgenomen werden in het hospitaal, moet centraal staan in elke uitspraak over de 

manier waarop er met de dullen omgegaan werd in het hospitaal. 

 

II.2.: De omgang met de dullen in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

 

II.2.1.: Inleidende opmerkingen 

 

In haar studie over het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal stelt Dewulf zich geregeld de vraag hoe 

de waanzinnigen behandeld werden
333
. Ook de Potter en Luykx-Foncke wijden geregeld uit 

over de behandeling van de dullen in het hospitaal. Wij geven toe dat ook wij ons aan deze 

fout bezondigd hebben, toen wij ons onderzoek startten was het onze intentie zoveel mogelijk 

te weten te komen over de manier waarop men dullen behandelde, hetgeen we duidelijk 

maakten in ons thesisverslag
334
, geschreven een jaar vooraleer we dit onderzoek uitschreven. 

Wie de voorgaande hoofdstukken gelezen heeft zal echter gemerkt hebben dat wij nu zeer 

duidelijk de woordgroep ‘behandeling van de dullen’ vermijden, omdat het een fout zou zijn 

hierover te spreken.  

  De dullen werden immers niet behandeld, ze werden opgenomen omdat ze de orde 

verstoorden. Het was nooit de bedoeling om op welke wijze ook te trachten de dullen te 

genezen. Het woord behandeling betekent automatisch zo met iemand omgaan dat hij beter 

wordt, dat hij geneest. Dit was niet de bedoeling van het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal. Zoals 

we duidelijk stelden in de voorgaande twee hoofdstukken was het de bedoeling ervoor te 

zorgen dat de dullen uit de maatschappij gehaald werden zodat ze niet voor overlast zorgden. 

De fout die de voorgaande onderzoekers, en aanvankelijk ook wijzelf, maakten is logisch te 

verklaren. Wij denken bij de term hospitaal automatisch aan een instelling die er in de eerste 

plaats voor moet zorgen dat de patiënten genezen of beter worden. Dit was echter helemaal 

het geval niet voor het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal, het is nooit de bedoeling geweest om 

                                                 
333
 Bijvoorbeeld op p. 112: “het ware onjuist te beweren dat hun behandeling ideaal was” (DEWULF J., Op. 

Cit.). 
334
 We schreven letterlijk: “Het derde grote gedeelte van mijn studie naar het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal zal 

zich toespitsen op de behandeling van de krankzinnigen in het hospitaal” (VAN DE PUTTE F., Thesisverslag: 

Studie van het Sint-Jans-ten-Dullen Hospitaal in Gent in de 15
de
 en de eerste helft van de 16

de
 eeuw, met 

aandacht voor de interne werking, de banden met de stadspolitiek en de omgang met de patiënten., onuitgegeven 

thesisverslag). 
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de patiënten te genezen, enkel om ze uit de maatschappij te halen gezien ze een storend 

element waren. De term behandeling, is dus niet op zijn plaats wanneer we de verzorging van 

de dullen in het hospitaal bespreken. Het is daarom dat we moeten spreken over ‘opname van 

dullen’ of ‘omgang met de dullen’. 

  Dat men de dullen niet behandelde, betekent dan weer niet dat ze niet konden genezen. Zoals 

in het eerste deel van ons onderzoek duidelijk werd kon een dulle wanneer hij genezen 

bevonden werd ontslagen worden uit het hospitaal, mits hij zijn verblijfskosten betaalde (Deel 

I, Hfdstk. I.3.2). Het was echter niet de functie van het hospitaal om voor een genezing te 

zorgen. 

  Deze aspecten zijn cruciaal om de omgang met de dullen in het hospitaal te analyseren en te 

begrijpen. Tot vóór deze studie werden ze echter nog niet bestudeerd. Men zocht steeds naar 

de manier waarop het hospitaal de dullen behandelde. De behandeling van waanzinnigen 

bestond wel degelijk in de middeleeuwen en kon vele vormen aannemen, van religieus 

exorcisme en middeleeuwse geneeskunde tot volksgeneeskunde en pelgrimstochten, elk met 

specifieke kenmerken voor elke vorm van waanzin
335
. We hebben in de rekeningen nergens 

een uitgavenpost aan een arts gevonden, hetgeen logisch is gezien het hospitaal hier niet voor 

moest instaan. Wat wel mogelijk is, is dat de familie van een dulle in het hospitaal, een arts 

betaalde die dan de dulle behandelde. Zo een behandeling laat geen enkel spoor na in de 

rekeningen. Gezien we ook in elke andere bepaling, oorkonde of reglementering geen 

gegevens over zulke behandeling terugvonden mogen we er van uitgaan dat dit niet gebeurde. 

De dullen in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal werden niet behandeld, ze werden 

opgenomen.  

  Doordat voorgaande studies steeds naar de behandeling van dullen zochten, kwamen ze keer 

op keer tot de conclusie dat de bronnen zeer weinig informatie omtrent dit onderwerp 

verschaffen. Dit is logisch, men kan in de bronnen niet datgene vinden wat niet bestaan heeft. 

Men concludeerde dan maar dat we nooit zouden kunnen achterhalen hoe men nu juist de 

dullen behandelden. Indien men de dullen behandelde en verzorgde dan zou men daar op zijn 

minst sporen van moeten terugvinden in de rekeningen; sporen van kruiden, van dokters, van 

speciale rituelen,… Het feit dat we dit niet vinden bewijst dat de dullen niet behandeld 

werden. In wezen sprong men met de dullen niet veel anders om dan met de proveniers, ze 

kregen weekgeld, eten, drinken en kledij. Omdat ze echter dul waren, omdat ze 

                                                 
335
 Deze vele vormen van behandeling waren zeer uitgebreid en uitgewerkt, hoewel de methoden misschien niet 

steeds even doeltreffend waren kunnen we in geen geval spreken van primitieve behandeling van waanzinnigen. 

Voor een goede analyse en inleiding in deze interessante materie verwijzen we naar de studie van Beek: BEEK 

H. H., Op. Cit., Hfdstk. Bemoeienis met de zieke. 
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woedeaanvallen konden krijgen, ging men op bepaalde vlakken anders om met de dullen. Niet 

om ze te genezen, maar om zich tegen de dullen te beschermen en om de dullen tegen zichzelf 

te beschermen. Het is deze aparte omgang met de dullen die we zullen bespreken. 

 

II.2.2.: De omgang met de dullen 

 

Een eerste, en misschien wel het belangrijkste, verschil tussen de omgang met de proveniers 

en armen en de omgang met de dullen is dat uit alle bronnen blijkt dat het voor de dullen 

verboden was het hospitaal te verlaten. In het eerste deel van ons onderzoek maakten we reeds 

duidelijk dat de dullen het achterhuus bewoonden. Dit achterhuus werd waarschijnlijk steeds 

op slot gedaan. De dullen werden dus opgesloten. Dit vloeit volkomen logisch voort uit de 

reden waarom ze opgenomen werden, als ze vrij konden rondlopen in de stad konden ze 

automatisch voor overlast zorgden. Hierdoor waren de dullen de enige leden van het hospitaal 

die niet vrij waren, ze waren verplicht binnen de muren van het hospitaal te verblijven. 

 

Dat de dullen opgesloten werden staat vast, een belangrijke vraag die moet gesteld worden is 

hoe dit gebeurde. Dit brengt ons automatisch tot de bespreking van misschien wel het meest 

spraakmakende aspect van de dullen; hun ketenen en boeien. Zoals duidelijk werd in het 

eerste deel van het onderzoek moesten de dullen bij intrede betalen voor een stel ketenen en 

boeien, twee boeien rond de handen, twee ronde de benen, een ketting en waarschijnlijk ook 

een blok waaraan de ketting vastgemaakt werd zodat de dulle niet kon weglopen
336
 (zie deel I, 

Hoofdstuk I.3.2). We bespraken dat in de rekeningen dit blokgeld soms voorkwam (bij de 

inkomsten), in de uitgavenposten zien we ook geregeld dat het hospitaal specifiek ketenen en 

boeien koopt bij een smid
337
. We geven twee voorbeelden, het eerste uit 1456-1467: “Item 

                                                 
336
 Over deze blok hebben we geen concrete bewijzen, maar de term ‘blokgeld’ suggereert dat de ketenen 

vastgemaakt werden aan een blok. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de dullen twee boeien rond de handen en 

twee rond de benen kregen en dat deze door de ketting aan elkaar verbonden werden. In deze laatste situatie was 

het voor de dulle ook moeilijk om weg te lopen, maar dit bracht ook praktische problemen mee in verband met 

eten, drinken en dergelijke. Dit verklaart ook niet waarom men spreekt van ‘blok- en ketenghelde’, of zoals in 

het recht ten dulle uit 1404: “van haren blocke ende van haren ijsere” (Gent, stadsarchief, Reeks LXV, I, 1 (doos 

1), zie Band II, II. Uitgave van oorkonden en reglementen, 6, pp. 6-7)), hetgeen er op wijst dat de blok iets apart 

van de ijzeren boeien en ketenen was. 
337
 Het is niet helemaal duidelijk of dat het hospitaal de boeien zelf koopt met het blokgeld van de dullen (die het 

betalen bij intrede), of dat het hospitaal in sommige gevallen van zeer arme dullen die hun blokgeld niet kunnen 

betalen de ketenen en boeien zelf kocht, en dat dit de gevallen zijn die we zien in de rekeningen. Het feit dat het 

hospitaal maar weinig boeien en ketenen kocht in de periode 1400-1550 zou op de laatste theorie kunnen wijzen, 

maar het is evengoed mogelijk dat het hospitaal meer dan genoeg ketenen hadden, immers wanneer een dulle 

stierf of uittrad bleven de ketenen in bezit van het hospitaal. 
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van ysere ende ketene boyen te doen makene gheorbueert omde dulle 8 sch. Gr.
338
”, het 

tweede uit 1467-1468: “Item Adriaan Vande Bouveries, smet, van ysere ten dulle, te wetene 

van ketenen, handysere ende andersins achterhuuse
339
”. Gelijkaardige posten komen 

doorheen de gehele periode 1400-1550 voor, meestal eenmaal om de drie a vier jaar. Het zijn 

deze zinnen, ook voorkomend in het ‘Recht ten dullen’ uit 1404, waaruit blijkt dat de dullen 

geboeid en geketend werden, die ervoor zorgden dat historici in het verleden zich 

uitzonderlijk negatief uitlieten over de omgang met de dullen in het Sint-Janshospitaal. We 

citeren Lyxk-Fonke: “Ook te Gent dienden … weerzingwekkende toestanden gewraakt! … 

betrokken de ongelukkigen ellendige gebouwen en cellen, die veeleer van ’t vocht druipende 

krochten waren … de ketenen en blok behoorden er tot de gebuikelijkheden
340
”. Al deze 

uitspraken gaan er van uit dat de dullen continu geketend werden, waaruit men besluit dat ze 

dan ook zeer slecht en onmenselijk behandeld werden. Ons onderzoek heeft dit niet bewezen, 

in tegendeel, wij zijn er van overtuigd geraakt dat de dullen niet heel de tijd geketend werden, 

maar enkel op deze momenten dat ze een woedeaanval kregen. Volgende zaken willen we 

hiervoor aanhalen. 

  Ten eerste blijkt uit de rekeningen dat het hospitaal niet alleen van tijd tot tijd een smid 

betaalde om boeien te laten maken, maar soms ook, en op andere tijdstippen, betaalden ze 

iemand die een dulle moest komen vastketenen (deze personen werden niet benoemd, we 

weten dus niet of het ook een smid was maar dit lijkt logisch). Dit werd steeds benoemd onder 

de term ‘inslaan van een dulle’. We geven een voorbeeld uit 1432: “Item van dullen in te 

slane 6 d. Gr.
341
”. Gelijkaardige posten komen in andere boekjaren voor. Het is duidelijk dat 

een dulle op zo een moment vastgeketend werd. Maar dit gebeurt zeker niet altijd op het 

moment dat men de boeien kocht. Dit betekent dat men boeien kocht en ze niet gebruikte, tot 

het moment dat de dulle een woedeaanval kreeg, waarna men iemand liet komen om de dulle 

vast te ketenen. Wanneer de woedeaanval voorbij was werd de dulle ook terug ontketend, 

zoals we zien in een post uit 1425: “Item van den dulle huut te slane 8 d. Gr.
342
”. Deze dulle 

werd niet ontslagen uit het hospitaal, anders zouden we dat teruggevonden hebben in de 

rekeningen. Wel werd hij uit zijn boeien geslagen. Het gebeurde ook dat een dulle werd 

opgenomen in het hospitaal en dadelijk werd vastgeketend, zoals we zien in 1425: “Item van 
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hiserwerke ende de dulle in te slane 16 d. Gr.
343
”. Het feit dat bij andere posten waarin er 

boeien gekocht werden niet expliciet bij vermeld wordt dat de dulle dadelijk ‘ingeslagen’ 

werd toont aan dat dit niet altijd tezelfdertijd gebeurde. 

  Een tweede element dat bewijst dat de dullen niet continu vastgeketend waren is het feit dat 

het hospitaal in 1443-1444 sloten koopt voor de kamers van de dullen: “Item van sloten ten 

dullen
344
”. Mochten de dullen continu vastgelegen hebben aan ketenen, waarom moest men 

dan nog sloten bevestigen op hun kamers? Het lijkt eerder logisch dat de dullen, zolang ze 

rustig waren, niet vastgeketend werden, maar wel opgesloten zodat ze niet konden 

ontsnappen. Het is zelfs niet helemaal zeker of dat de dullen heel de tijd opgesloten waren in 

hun kamers, de mogelijkheid bestaat dat de dullen wanneer ze rustig waren vrij konden 

rondlopen in het hospitaal. Zeker is dit niet, en zoals we verder zullen zien blijkt dat de dullen 

apart van de andere leden van het hospitaal eten, wat er dan weer op wijst dat ze niet uit hun 

kamers mogen komen. 

  Ten derde is het duidelijk uit de psychiatrie dat agressieve waanzinnigen, geestesgestoorden 

met woedeaanvallen, nooit continu agressief zijn. Dit is fysiek niet mogelijk. Het zou dan ook 

zeer vreemd, en zeer wreed zijn indien de dullen de gehele tijd geketend zouden geweest zijn 

in het hospitaal. Ondanks het feit dat ze de orde verstoord hadden, waren het poorters van de 

stad Gent, die niet verantwoordelijk waren voor hun daden. Het lijkt ons niet mogelijk dat het 

stadsbestuur ze de gehele tijd zou ketenen. De these dat de dullen enkel en alleen 

vastgeketend werden wanneer ze aanvallen kregen, wanneer ze voor overlast zorgden, is veel 

aannemelijker.  

  Wanneer we hiervan uitgaan, en volgens ons was dit de reële gang van zaken in het 

hospitaal, dan komt de omgang met dullen in een veel positiever daglicht te staan. Men kan 

natuurlijk het vastketenen van dullen, hetgeen zeker en vast op geregelde tijdstippen 

gebeurde, wreed en ongepast vinden, zo een bevindingen horen echter niet thuis in een 

geschiedkundig werk. Hetgeen echt belangrijk is, is of men een alternatief had. Ketende men 

de dullen vast uit masochisme, of uit praktische overwegingen (om zich tegen de dullen te 

kunnen beschermen en om de dulle tegen zichzelf te beschermen)? Wij pleiten er voor om het 

vastketenen van dullen niet negatief te bekijken, maar als een pragmatische oplossing voor 

een probleem waarvoor men geen andere oplossingen bezat. Men mag ook niet vergeten dat 

het vastketenen van een persoon op zich niet betekent dat die persoon ook mishandeld werd. 

Wanneer men reeds opgesloten was is er dan ook niet zo’n groot verschil als men ook nog 
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vastgeketend werd. We mogen niet met huidige denkbeelden naar het vastketenen van dullen 

in de middeleeuwen kijken, we moeten de visie van de contemporaine mens achterhalen. En 

voor deze laatmiddeleeuwse mens was het vastketenen van een woedende dulle, ons inziens, 

een logische manier om zich tegen de dulle te beschermen. De ketenen hebben dus niets te 

maken met wreedaardigheid of slechte behandeling, ze zijn enkel een logische en bruikbare 

oplossing voor het probleem van de woedeaanvallen van de dullen. 

 

Naast het gebruik van ketenen en boeien leren de rekeningen ons sporadisch nog enkele 

andere details over de manier waarop de dullen leefden in het hospitaal. 

  Een eerste belangrijk gegeven is dat de dullen vier keer per jaar, om de drie maand, 

geschoren werden. Dit komt steeds voor in de uitgavenposten onder de vorm: “Item van den 

dulle te sceerne”, meestal koste dit het hospitaal een tweetal denariën om alle dullen te 

scheren. Het feit dat dit zo veel gebeurde betekent dat het haar van de dullen dus nooit lang 

was, waarschijnlijk nooit langer dan enkele centimeters. Zowel de mannelijke als de 

vrouwelijke dullen werden geschoren. De enige mogelijke verklaring die we hiervoor hebben 

is dat men wou voorkomen dat de dullen, tijdens aanvallen, hun eigen haar uittrokken. Als dit 

zo was dan toont dit aan dat het hospitaal de dullen zoveel mogelijk tegen zichzelf 

beschermde, en dat ze de dullen zoveel mogelijk pijn wilden besparen.. 

  Daarnaast komt ook veelvuldig de uitgavenpost “Item van stroo ten dullen” voor. Ondermeer 

Luykx-Fonke heeft geconcludeerd dat de dullen enkel mochten slapen op een hoopje stro
345
. 

Dit lijkt ons vreemd gezien in het recht ten dullen uit 1404 vermeld wordt dat bij intrede de 

dullen geld moeten betalen voor een bed, twee slaaplakens en een deken
346
. Het lijkt ons 

logischer dat het stro in het bed gedaan werd en daar deed men de slaaplakens bovenop. Dit is 

totaal verschillend van het negatieve beeld dat Luyxk-Foncke geeft, zij stelt letterlijk dat de 

dullen moesten slapen op een “dunne laag strooi
347
”. Als het zo was dat de dullen een eigen 

bed hadden, met stro gevuld, dan was hun situatie veel beter dan vele armen die rondliepen in 

Gent en geen eigen bed bezaten. Soms worden er ook nieuwe lakens gekocht voor de dullen, 

zoals in 1468: “Item van lijnwael omme lakins den dulle 75 ellen te 3 d. delle metten bleekene 

comt 19 sch. 1 d. Gr.
348
”.  
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  Ook worden er geregeld keukenvoorwerpen, zoals pollepels, lepels, ketels of schotels 

speciaal voor de dullen gekocht. We geven een voorbeeld uit 1425: “Item van scotellen ten 

dullen 1 d. Gr.
349
”. Dit wijst er op dat de dullen hoogstwaarschijnlijk niet samen aten met de 

andere leden van het hospitaal, maar dat hun eten naar hun kamers (of kamer, het is mogelijk 

dat alle dullen in eenzelfde kamer leefden) gebracht werd. Zoals we opmerkten in het eerste 

luik van ons onderzoek waren het in de eerste plaats de joncvrouwen die zich bezighielden 

met de dullen (zie Deel I, Hfdstk. I.4). Zij moesten in de eerste plaats de dullen helpen 

aankleden. De dullen droegen een habijt (zie wederom Deel I, Hfdstk. I.4), maar daaronder 

blijkbaar ook nog een hemd, zoals we zien in een uitgavenpost uit 1432: “Item van twee 

nieuwe hemden laken teenen dullen bouf 10 d. Gr.
350
”.  

  Waarschijnlijk stonden de joncvrouwen ook in voor het eten van de dullen. Het eten zelf 

werd natuurlijk gemaakt in de keuken, gezien het verplicht was dat alle leden van het 

hospitaal uit dezelfde pot aten, en dat ze allemaal evenveel voedsel kregen. Waarschijnlijk 

brachten de twee joncvrouwen dit eten naar de dullen, waardoor er aparte schotels, ketels en 

lepels moesten zijn. Hoewel we dit niet kunnen bewijzen lijkt het zo geweest te zijn dat de 

joncvrouwen instonden voor alle andere aspecten van de dagelijkse verzorging van de dullen, 

naast aankleding en het brengen van voedsel dus ook het schoonmaken van de kamers. Uit het 

besproken ‘nachtgeld’ voor de joncvrouwen blijkt dat zij moesten instaan voor de dullen 

wanneer deze ’s nachts een woedeaanval kregen. 

  Zoals reeds opgemerkt verbleven de dullen in het ‘achterhuus’, het deel van het hospitaal dat 

grensde aan de Sint-Jansbeek. Waarschijnlijk verbleven hier de dullen omdat men op deze 

manier gemakkelijk hun uitwerpselen in de beek kon deponeren.  

  Het feit dat de dullen opgesloten zaten in een apart deel van het hospitaal betekent niet dat ze 

niet betrokken werden in het algemene leven in het hospitaal. Zoals gezegd aten ze hetzelfde 

en evenveel als de andere leden van het hospitaal. Maar ook alle petancies die golden voor de 

broeders, zusters en proveniers moesten toegediend worden aan de dullen. Dit betekent dat de 

dullen geregeld wijn, vlees en bier kregen. De varkens die geregeld geslacht werden in het 

hospitaal moesten zo verdeeld worden dat zowel de broeders, zusters, proveniers als de dullen 

er evenveel van kregen. Op de avond dat de rekeningen gecontroleerd moesten worden, 

kregen de dullen dezelfde feestmaaltijd als de voogden. Soms werd er blijkbaar exclusief voor 

de dullen wijn gekocht, zoals in 1446-1447: “Item van wijne ten dullen 4 d. Gr.
351
”. Het is 
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mogelijk dat men wijn schonk aan de dullen om hen te kalmeren, maar helemaal zeker is dit 

niet. 

  Een laatste punt dat we willen aanhalen betreft de weekgelden; in dit verband roept zich nog 

een vraag op, die in voorgaande studies niet gesteld werd, namelijk wat de dullen deden (of 

konden doen) met dit geld. Dat ze weekgeld kregen kan er op wijzen dat ze niet de gehele tijd 

opgesloten zaten in een kamer, want daar is dit geld onbruikbaar. Misschien mochten ze soms 

onder begeleiding het hospitaal verlaten om iets te gaan kopen. Wat de dullen met dit 

weekgeld deden zullen we nooit te weten komen, maar het staat vast dat ze het elke week 

kregen, wat er toch al op wijst dat ze niet continu vastgeketend zaten. 

 

Hoewel deze aspecten van de omgang met de dullen grotendeels details zijn, komt in elk 

aspect naar voren dat er met de dullen in wezen niet echt anders werd omgegaan dan met de 

andere leden van het hospitaal. Alleen op deze aspecten waar de mentale toestand van de 

dullen voor problemen zorgt gaat men op een aparte manier om met de dullen. Deze aparte 

omgang, zoals het opsluiten en ketenen van de dullen, komt niet voort uit wreedheid noch uit 

gemakszucht, maar enkel omdat het de enige oplossingen waren die het hospitaal kon 

toepassen om zo goed mogelijk met een agressieve dulle te kunnen leven.  

 

II.2.3.: Het belang dat men hechtte aan de dullen 

 

Het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal was opgericht door de schepenbank om als centraal 

dulhuis voor de gehele stad Gent te dienen, de opvang van de dullen was dus de 

ontstaansreden van het hospitaal. Dit neemt niet weg dat in de periode 1400-1550 de 

meerderheid van de tijd van de broeders en zusters naar totaal andere aspecten gingen, het 

hospitaal was geëvolueerd naar een instelling met bepaalde rechten, renten, gronden en 

dergelijke, en daarnaast waren een groot aantal proveniers verbonden geraakt aan het 

hospitaal die ook eten, drinken en kledij moesten krijgen. Dit neemt echter niet weg dat de 

opname van dullen nog steeds de centrale bestaansreden van het hospitaal was, en dit moest 

dan ook altijd zo correct mogelijk gebeuren. De schepenen hechtten duidelijk zeer veel belang 

aan de correcte opvang en omgang met de dullen. Dit merken we ondermeer in de 

reglementering opgesteld na de ruzie tussen de proveniers en de broeders en zusters in 1439-

1440: “Item dat men de aermen, ziecken of dullen, daer up tvors. godshuus ghefondeert staet, 

wel ende duechdelic haerlieder provende zal doen hebben ende gheven elcx daeghs 

ghetijdelic verssche spijse, ghelijc broedren ende zusteren, zonder hemlieden eeneghe 
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verhoudde spijse toetelegghene in eenegher manieren
352
”. In eerste instantie wordt duidelijk 

wat we hierboven al verklaarden, namelijk dat de dullen zo gelijk mogelijk moeten behandeld 

worden als de broeders en zusters. Wat echter ook belangrijk is, is de woordgroep ‘daer up 

tvorseide godshuus ghefondeert staet’, hierin wordt letterlijk gesteld dat de dullen (en de 

armen en zieken, maar in de periode 1400-1550 zijn dit er bijna geen) de reden zijn waarom 

het hospitaal bestaat. De prioriteit van het hospitaal is het opnemen van dullen, en alle andere 

aspecten zijn daaraan ondergeschikt. Het ergste dat kon gebeuren was dat een dulle zijn 

provende (dit wil zeggen zowel zijn eten en drinken als zijn kledij, slaapplaats, algemene 

verzorging,…) niet correct kreeg toegediend. We wezen er in het eerste deel op dat het de 

proveniers waren die erover waakten dat de dullen hun provende correct toegediend kregen 

(zie Deel I, Hoofdstuk I.5.). De belangrijkheid van het correct toedienen van de provenden 

merken we in de praktijk op in de periode 1453-1471, waarin zoals besproken het hospitaal in 

een crisis verkeerde en ook enkele crisismaatregelen toepaste om de uitgaven te drukken. De 

meest gebruikte, en meest effectieve, maatregel was het niet uitbetalen van de weekgelden aan 

de leden van het hospitaal. Dit gebeurde respectievelijk in de jaren 1455, 1457, 1458, 1459, 

1461 en 1469. Belangrijk is dat de dullen steeds wél betaald werden. Het hospitaal kon dus 

zonder problemen de weekgelden voor broeders, zusters en proveniers schrappen, het 

weekgeld van de dullen moest ze blijven uitbetalen. Dit toont nog eens aan hoe belangrijk het 

was dat de dullen hun provende kregen; dat ze op correcte wijze voedsel, drinken, slaapplaats, 

kledij en weekgeld kregen. Ook opvallend is dat in de rekeningen tot 1471, wanneer de 

uitgaven per week gestructureerd zijn, de uitgaven aan weekgeld voor de dullen altijd de 

allereerste uitgavenpost zijn, wat er op wijst dat het uitbetalen van de weekgelden voor dullen 

altijd als eerste moest gebeuren en dan ook het belangrijkste was, de andere uitgavenposten 

konden later volgen. Waarschijnlijk was dit een gevolg van het feit dat men in de jaren van 

verlies niet alle uitgaven kon betalen, daarom zorgde men ervoor dat men eerst de dullen 

betaalde zodat deze zeker waren van hun weekgeld. De reden dat dit zo belangrijk gevonden 

werd door de schepenbank was dat de dullen niet verantwoordelijk geacht werden voor hun 

daden, terwijl de schepenen ze toch lieten opsluiten. Tijdens deze opsluiting zorgden de 

schepenen ervoor dat de dullen zo goed mogelijk behandeld werden, en dat er niet van hen 

geprofiteerd werd. 
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Ondanks het feit dat er steeds maar zeer weinig dullen opgenomen werden in het hospitaal, en 

dat het hospitaal in vergelijking weinig energie stak in de omgang met de dullen, bleven de 

dullen altijd de bestaansreden van het hospitaal. Het was omdat het hospitaal de dullen moest 

opnemen dat ze de vele rechten van de stad kreeg. Er werd dus steeds zeer veel belang 

gehecht aan de correcte omgang met de dullen, deze moesten altijd hun provende krijgen. 

 

II.3.: Besluitende opmerkingen 

 

In haar studie omtrent de behandeling van krankzinnigen in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

weidt Dewulf een volledig hoofdstuk aan de vraag of het hospitaal een ‘sociale instelling’ 

was
353
. Deze vraag is echter zinloos in een geschiedkundige studie, de middeleeuwse mens 

had geen notie van een sociale instelling of van sociaal zijn, het is anachronistisch deze 

concepten te transporteren naar de middeleeuwen. Het hospitaal was niet in de eerste plaats 

opgericht om de dullen te helpen, maar om de stad te helpen vrij te zijn van dullen. Dit 

gegeven, dat men niet in de eerste plaats de dulle moest helpen, houdt geenszins in dat men de 

dullen dan maar aan hun lot overliet en mishandelde, een conclusie die vroeger al te vaak 

getrokken werd. Uit de documenten blijkt dat de schepenbank begaan was met de manier 

waarop er met de dullen omgegaan werd, het mocht hen in de eerste plaats niet ontbreken aan 

voedsel, drinken en kledij.   

  Vele onderzoekers kijken met huidige denkbeelden over psychiatrie naar de omgang met 

dullen in de late middeleeuwen, en komen tot de conclusie dat deze zeer slecht behandeld 

werden. Zoals aangehaald gaat men uit van een verkeerde redenering, men behandelde niet, 

men ging er niet van uit dat men de dullen door vast te ketenen kon genezen, men ketende hen 

vast om zich te beschermen tegen hun woedeaanvallen. Het idee dat wij vandaag op een totaal 

andere (meestal bedoelt men ‘meer humane’) manier met geestesgestoorden omgaan is 

trouwens fout. Op dinsdag 16 januari 2007 zond het actualiteitenmagazine Ter Zake, op 

canvas, een schrijnende documentaire uit over een psychiatrische instelling in Bierbeek die 

speciaal ontworpen was voor agressieve geestesgestoorden die een misdaad begaan hadden. 

We zagen beelden van mentaal gestoorde mensen die van het ene op het andere moment 

woedeaanvallen kregen en hun eigen verzorgers aanvielen. Personen werden in dwangbuizen 

gestoken omdat ze anders anderen aanvielen. Een ander persoon werd aan zijn stoel 

vastgebonden met riemen tijdens het eten, omdat hij anders met zijn bestek de begeleiders 
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aanviel. Wanneer de groep geestesgestoorden ging wandelen werden ze allemaal geketend 

(met ijzeren kettingen) om ze in bedwang te kunnen houden. Een persoon die een 

woedeaanval kreeg werd voor meerdere uren helemaal alleen in een isoleercel geplaatst, op de 

vraag of dit veel gebeurde antwoordde de directeur van de instelling “om de twee dagen”. Tot 

zeer recent ging de psychiatrie met deze patiënten om door ze simpelweg zo te drogeren dat 

ze fysiek niet meer in staat zijn te bewegen. Deze instelling had ervoor geopteerd deze 

methode, die zeer ongezond en onmenswaardig is, niet toe te passen. De enige andere 

oplossing was het vastketenen van de geestesgestoorden, om zichzelf en om anderen te 

beschermen. Niemand die deze documentaire zag zou beweerd hebben dat men onhumaan 

omging met de geestesgestoorden, waarom zouden we dat dan mogen stellen voor de 

behandeling van de dullen in de late middeleeuwen, wanneer er veel minder middelen en 

kennis was om effectief met deze geestesgestoorden om te gaan. In essentie ging men in de 

vijftiende eeuw op dezelfde manier om met agressieve mentaal gehandicapten als vandaag. 

Ironisch genoeg had het ministerie van justitie beslist dat er geen geld meer was voor de 

instelling in Bierbeek, waardoor alle patiënten, net zoals voorheen, terug naar een normale 

gevangenis moesten, waar ze onaangepast behandeld zouden worden. In vergelijking hiermee 

heeft het stadsbestuur van Gent nooit het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal afgeschaft, hoewel 

het verlieslatend was. Het stadsbestuur bleef er van overtuigd dat de stad nood had aan een 

aparte instelling om de dullen in onder te brengen.  

 

We willen natuurlijk geen al te idyllisch beeld van de opvang van dullen schetsen. Zoals we 

reeds onderzochten was het hospitaal een arme instelling, het eten dat de dullen kregen was 

zeker niet zeer uitgebreid. Ook werden ze wel degelijk vastgeketend en opgesloten. 

Belangrijk is echter dat dit niet uit wreedaardigheid gebeurde, maar enkel om de dullen en de 

stad te beschermen. Wij zijn er van overtuigd dat een dulle in het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal, rekening houdend met zijn mentale toestand, niet zo slecht leefde. Ter vergelijking; 

een dulle die geen poorter was van Gent werd wanneer hij de orde verstoorde gewoon uit de 

stad gezet. Wij denken dat deze dullen, die ons meestal onbekend blijven, een veel erger lot te 

wachten stond dan deze in het Sint-Janshospitaal. De doelstelling van het hospitaal was de 

dullen op te vangen, en uit de maatschappij te halen. Dit deden ze met de middelen die toen 

voorhanden waren, en deze waren niet veel minder humaan dan de huidige middelen om 

agressieve geestesgestoorden te bedaren. 
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III. Geestesgestoorden in het laatmiddeleeuwse Gent 

 

III.1.: De ontstaansredenen van hospitalen voor waanzinnigen in de Middeleeuwen 

 

III.1.1.: Theoretische onderbouw 

 

Een belangrijke vraag die men zich moet stellen bij een geschiedkundig onderzoek naar een 

hospitaal dat waanzinnigen als patiënten heeft, is waarom men op een bepaald moment in de 

geschiedenis mentaal gestoorden is gaan opnemen in hospitalen. Waarom ontstonden 

hospitalen voor waanzinnigen, en waarom op dit moment?  

 

Centraal in onderzoeken naar de ontstaansredenen van hospitalen voor waanzinnigen staat de 

these van Michel Foucault
354
. Het ligt niet in de bedoeling van dit onderzoek om deze these te 

analyseren of te bekritiseren, we zullen er wel enkele keren naar verwijzen wanneer onze 

resultaten ermee in verband kunnen gebracht worden. Sterk gesimplificeerd komt de these van 

Foucault er op neer dat in de 17
de
 en 18

de
 eeuw er overal in West-Europa hospitalen 

ontstonden voor waanzinnigen, omdat op dit moment de rede werd geconstrueerd en alle 

personen die niet tot deze rede behoorden moesten uit de maatschappij gehaald worden. Zo is 

zowel de rede als de redeloosheid een historische constructie, met een eigen discour. Door het 

ontstaan van (volgens Foucault ‘het construeren van’) rationaliteit werden al degene die niet 

rationeel bevonden werden uit de samenleving gehaald en in hospitalen ondergebracht.  

  Deze these was, en blijft, bij sociologen en filosofen zeer invloedrijk, bij historici botste ze 

echter dadelijk op zeer veel kritiek. De voornaamste reden hiervoor was waarschijnlijk de 

manier waarop Foucault aan geschiedschrijving deed
355
. Dit zorgde ervoor dat een aantal 

historici interesse kregen voor de geschiedenis van waanzin en deze gingen onderzoeken, 

zowel om de these van Foucault te verdedigen als om deze aan te vallen. Eén van de 

belangrijkste gevolgen van de studie van Foucault is dan ook dat hij verantwoordelijk is voor 

een groot aantal nieuwe geschiedkundige studies over waanzin. Hieruit volgende een aantal 

nieuwe thesen over het ontstaan van de hospitalen voor waanzinnigen in de 17
de
 en 18

de
 eeuw. 

De belangrijkste hiervan is een these opgesteld door Duitse historici die de opgang van deze 

hospitalen in verband brengt met de opkomst van het protestantisme, de godsdienstoorlogen 

                                                 
354
 FOUCAULT F., Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. 

355
 Foucault maakt voornamelijk gebruik van bronnen uit de culturele sfeer, schilderijen, gedichten, liederen, 

opera’s,… en beschouwt de voorstellingen die hierin naar boven komen als de historische waarheid. 
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en de confessionalisatie van de godsdiensten
356
. In essentie komt deze these er op neer dat de 

verschillende godsdiensten deze hospitalen oprichtten om zielen te kunnen winnen
357
.  

  Deze nieuwe onderzoeken naar waanzin, en de theses die hieruit voortvloeien, gaan echter 

allemaal uit van dezelfde premissen die Foucault gebruikte: namelijk dat de hospitalen voor 

waanzinnigen pas ontstonden in de late 16
de
 en 17

de
 eeuw. Het is opmerkelijk hoe Foucault’s 

studie voor een groot aantal nieuwe onderzoeken naar waanzin in de 16
de
 eeuw heeft gezorgd 

terwijl het onderzoek naar waanzin in de middeleeuwen achter bleef. Tot de dag van vandaag 

zijn er nog steeds zeer weinig studies naar waanzin in de middeleeuwen, en de enkele die 

gemaakt zijn, zijn bijna allemaal geschreven door wetenschappers uit de psychiatrie en niet 

door historici
358
. Nochtans zijn de bevindingen die Foucault schrijft over de waanzin in de 

middeleeuwen misschien wel het zwakste deel van zijn gehele these. Foucault beschrijft 

waanzin in de middeleeuwen bijna op een romantische wijze, hij creëert een beeld van de 

waanzinnigen die vrij waren te gaan waar ze wilden en van stad tot stad zwierven of gratis 

meegenomen werden op boten. In de steden zelf werden ze niet lastiggevallen en kregen 

meestal eten en drinken van de stad. Foucault creëert dit beeld natuurlijk als spiegelbeeld van 

de 16
de
 en 17

de
 eeuw, waar door de opkomst van rationaliteit de niet-rationelen bruut werden 

opgenomen en opgesloten in ziekenhuizen. Het blijft vreemd dat historici niet juist dit beeld 

van de waanzin in de middeleeuwen zijn gaan onderzoeken, immers als men er in slaagt dit 

beeld te weerleggen, kan men ook de gehele theorie weerleggen. 

 

We weten dat het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal ontstond op het einde van de 12
de
 eeuw (er 

werden pas dullen opgenomen vanaf de dertiende of de veertiende eeuw, zie Deel I, Hfdstk. 

I.3.1), en dat er al drie eeuwen voor de 17
de
 eeuw hospitalen bestonden die waanzinnigen uit 

de maatschappij haalden. Dit betekent niet dat we de these van Foucault dadelijk overboord 

moeten gooien, we komen hier later op terug. Wat ten eerste belangrijk is, is hoe we dit 

kunnen verklaren. Waarom besliste het Gentse stadsbestuur in de dertiende of veertiende 

eeuw dat alle dullen in eenzelfde hospitaal moesten opgenomen worden. Deze vraag, en het 

                                                 
356
 voor een inleiding op deze these: MIDDELFORT E., History of madness in the 16

th
 century, pp. 324-325. 

357
 Deze these is veel complexer, en bij elke aanhanger ervan liggen de accenten totaal verschillend. Het is echter 

niet ons doel deze these volledig te analyseren gezien dit ons weinig leert over het ontstaan van het Sint-Jans-

ten-Dullen hospitaal in de 12
de
 eeuw. 

358
 Voor het Nederlandse taalgebied beschikken we over de zeer goede studie van Beek (BEEK H.H., Op. Cit.), 

hoewel niet erg gekend is deze studie van een zeer hoog niveau. Beek was echter in de eerste plaats afgestudeerd 

als psychiater, en hij schreef zijn werk vóór Foucault. Opmerkelijk is dat een aantal bevindingen van Foucault 

ook in het werk van Beek te vinden zijn. Door zijn vroege dood (dit werk over de waanzin in de middeleeuwen 

was zijn doctoraatswerk, hij stierf echter vooraleer hij tot doctor promoveerde) is Beek nooit bekend geworden, 

wat echter niets afdoet van de waarde van zijn studie. 
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antwoord erop, geldt natuurlijk niet alleen voor Gent, gezien andere West-Europese steden 

(zoals Brugge, maar ook Parijs) gelijkaardige hospitalen oprichtten. Het lijkt wel zo te zijn dat 

Gent de eerste stad was die een hospitaal voor dullen oprichtte. 

 

III.1.2.: Het ontstaan van hospitalen voor dullen in de 13
de
 eeuw 

 

Over het ontstaan van stedelijke hospitalen in de 12
de
, 13

de
 en 14

de
 eeuw is al veel inkt 

gevloeid. Traditioneel gingen vele (Christelijk katholieke) historici uit van de these van 

‘Kommunalisierung’, die stelt dat de hospitalen in eerste instantie werden opgericht door de 

kerk, vanuit hun caritatieve plichten, en daarna overgenomen door de wereldlijke overheid (de 

stad). Het monopolie op zorg voor zieken en armen in de stad zou dus overgegaan zijn van de 

geestelijke naar de wereldlijke overheid. De overname van de hospitalen door de stedelijke 

machthebbers werd in deze these dan ook als zeer negatief beschreven. Ondertussen is deze 

these op zeer veel vlakken verworpen. Belangrijk in de kritiek op deze these is het werk van 

G. Marechal, die door een onderzoek naar het ontstaan van de hospitalen in Brugge, 

aantoonde dat bij de meerderheid van de caritatieve instellingen het de stedelijke burgerij was 

die betrokken was bij de oprichting, en niet de kerk
359
. Ook in onze studie hebben wij 

meermaals aangetoond dat het de schepenen van de Keure waren die het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal oprichtten, en niet de geestelijke overheid. Of zoals het letterlijk staat in een 

oorkonde opgesteld door de schepenen van de Keure uit 1418: “sente Jans huus an den 

Autbriel in Ghend, dwelke van auden tiden ghesticht ende ghefondeert es gheweest … der 

vors. stede
360
”. 

  De vraag is niet waarom het stadsbestuur in de dertiende of veertiende eeuw besliste dat alle 

dullen in Gent moesten opgenomen worden in het Sint-Janshospitaal
361
, maar eerder waarom 

het stadsbestuur vanaf de 12
de
 eeuw dullen ging opsluiten in dulhuisjes

362
. Hoe verklaren we 

dat een samenleving op een gegeven moment personen, waarvan men van overtuigd is dat ze 

niet verantwoordelijk zijn voor hun daden, uit de samenleving haalt. 

  De verklaring hiervoor moeten we volgens ons niet zoeken in de sociologie of de filosofie, 

maar eerder in de economische en institutionele geschiedenis. Steden werden oorspronkelijk 

                                                 
359
 G. MARECHAL, De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de middeleeuwen. 

360
 Gent, stadsarchief, Reeks LXV, Nummer I, 101 (doos 5). Zie band II, II. Uitgave van oorkonden en 

reglementen, 9, pp. 9-10. 
361
 In Deel I, Hfdstk. I.3.1 bespraken we dat het hospitaal in 1196 waarschijnlijk nog geen dullen opnam maar 

dat het van 1245 tot 1404 is geëvolueerd naar het centrale dulhuis van Gent.  
362
 De dullen werden in aparte kamers in torens, kelder, huizen,… opgesloten om ze uit de maatschappij te halen. 

Het enige verschil met de situatie in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal is dat daar alle dullen samen in één 

centraal dulhuis verbleven. De essentie blijft dat de schepenbank besliste een dulle uit de maatschappij te halen. 
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gesticht door een aantal personen, die elkaar trouw zwoeren en zelf bestuurden. Doordat men 

in een stad meestal onttrokken werd aan het normale sociale netwerk van families, dat 

overheersend was op het platteland, zweerden de poorters trouw aan elkaar. Het poorterschap 

verving dus deels de rol van de familie
363
. Dit poorterschap was dan ook zeer belangrijk in 

een stad, en men kon het pas verwerven wanneer men enige tijd in de stad woonde. De stad 

was dus een autonome gemeenschap van poorters die samen een bepaald grondgebied 

bestuurden. Het bestuur werd, in naam van de gehele gemeenschap, uitgevoerd door de 

schepenen. Deze schepenbank had twee belangrijke functies, enerzijds zorgen voor orde in de 

stad, anderzijds het beschermen van de poorters. Economisch was een stad volkomen 

afhankelijk van de handel, gezien ze zelf geen voedsel produceerden. Door de handel kon de 

nijverheid (de ambachten) ontstaan, wat geld opbracht waarmee men voedsel kon kopen (en 

verkopen). Centraal in de handel is de markt
364
, de plaats waar de handel gebeurt. Het 

stadsbestuur moet er voor zorgen dat vreemde handelaars, afgesneden van hun natuurlijke 

omgeving, vrij handel kunnen drijven op de markt. Gebeurt dit niet dan blijven de handelaars 

weg en komt de stad in problemen. Wanneer een stad vreemde handelaars kon beschermen 

gingen andere steden dit ook doen, zodat er sprake kon zijn van vlotte interregionale en 

internationale handel. De bescherming van de eigen marktplaats was dus zowel belangrijk 

voor de eigen handelaren als voor de eigen nijverheid. 

  De opkomst van de steden, en de echte groei van de handel, gebeurde in de elfde tot de 

dertiende eeuw. Tot daarvoor zorgde een dulle die de orde verstoorde niet voor een echt groot 

probleem, hij verstoorde de orde wel maar dit had geen echt grote gevolgen. Wanneer nu een 

dulle de orde verstoort op de markt, de centrale plaats van de stad, heeft dit wel grote 

gevolgen, gezien de handel verstoord wordt. Wanneer de dulle geen poorter was van de stad 

was er geen probleem, de schepenen konden hem zonder problemen uit de stad verwijderen. 

Wanneer de dulle wel een poorter was van de stad ontstond er echter een dilemma; enerzijds 

moest men de handel vrijwaren gezien deze het voortbestaan van de stad bepaalde, anderzijds 

moest men de poorters van de stad beschermen. Een dulle, poorter van de stad, die niet 

verantwoordelijk geacht werd voor zijn daden, uit de stad zetten, kon niet, de schepenen 

moesten deze dulle juist beschermen. De oplossing was dat men de dulle in de stedelijke 

samenleving zelf uit de maatschappij haalde: men sloot hen op in dulhuisjes. Deze opsluiting 

                                                 
363
 Wat in geen geval betekent dat de rol van de familie uitgeteld was in de steden, families zullen altijd een zeer 

belangrijk sociaal netwerk vormen voor personen. Het is wel zo dat er gemiddeld in een stad meer personen 

leven zonder familie, en deze hebben nood aan een ander netwerk, hetgeen deels het netwerk van poorters 

invulde, maar ook netwerken van ambachten en allerhande andere verenigingen. 
364
 Wanneer we in dit onderzoek naar de markt verwijzen bedoelen we letterlijk de plaats in de stad (het plein) 

waar de handel plaatsvond, en niet het economische (Marxistische) begrip markt. 
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was niet onvoorwaardelijk, wanneer een dulle genas verkreeg hij het recht om terug vrij te 

zijn in de stad. De poorters konden met deze beslissing leven gezien de rust en de handel in de 

stad bleven, terwijl de dulle toch niet echt gestraft werd, hij werd enkel (tijdelijk) uit de 

samenleving gehaald. 

  Het gegeven dat de schepenen een eigen poorter konden opsluiten wijst ook op een 

groeiende macht van de schepenbank. Aanvankelijk stond in de stad de bescherming van de 

poorters centraal, de stad was een gemeenschap van gezworenen. Door de groei van steden 

gaan geleidelijk de economische overwegingen belangrijker worden dan deze bescherming, 

waardoor de schepenbank eigen poorters kan gaan opsluiten
365
. 

  Het zijn deze economische ontwikkelingen (groei van de steden) en institutionele evoluties 

(de macht van de schepenbank) die verklaren waarom de mens in de loop van de twaalfde en 

dertiende eeuw, in een stedelijk milieu, dullen is gaan opsluiten. Dit verklaart ook waarom 

gelijkaardige dulhuisjes niet voorkwamen op het platteland en in weinig verstedelijkte 

gebieden. Hier brachten dullen die de orde verstoorden immers niet de economie in gevaar. 

De overgang van aparte dulhuisjes naar één centraal hospitaal voor dullen (in Gent dus tussen 

1244 en 1404) is te verklaren door een verdere rationalisatie en centralisatie van het bestuur in 

de loop van de dertiende en veertiende eeuw. In plaats van verschillende kleine dulhuisjes, 

waar verschillende mensen los van elkaar voor de dullen moesten zorgen, centraliseert de 

schepenbank dit tot één dulhuis, waar broeders en zusters samen de dullen opnamen. Zoals 

gemeld, richtte men in Gent niet een nieuw hospitaal op maar gebruikte men het Sint-

Janshospitaal. Vanaf het moment dat men systematisch de dullen naar dit hospitaal overbracht 

werd dit omgedoopt tot Sint-Jans-ten-Dullen
366
. Dat Gent één van de eerste steden was die zo 

een centraal dulhuis bezat is natuurlijk het gevolg van zijn belangrijke economische positie als 

één van de grootste handelssteden van de late Middeleeuwen. 

 

III.1.3.: Conclusie: het ontstaan van hospitalen voor waanzinnigen 

 

Onze these die het ontstaan van dulhuizen in de middeleeuwse steden verklaart betekent niet 

dat de these van Foucault, die trachtte te verklaren waarom alle waanzinnigen vanaf de 17
de
 

en de 18
de
 eeuw opgesloten werden, niet meer bruikbaar is. Wij verklaren, via economische 

                                                 
365
 Men zou voor de evolutie van deze machtstoename kunnen onderzoeken vanaf welk moment een stad eigen 

poorters zal gaan uitleveren aan andere steden wanneer ze een misdaad begingen, op dit moment vindt de stad 

dus de economische belangen (relaties met andere steden) belangrijker dan de bescherming van de eigen 

poorters. 
366
 Waarschijnlijk gebeurde dit eerst door het volk, waarna de schepenen en het hospitaal zelf deze naam 

overnamen. 
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en institutionele factoren, waarom vanaf de 12
de
 en 13

de
 eeuw, in een stedelijk milieu deze 

waanzinnigen die overlast veroorzaakten uit de maatschappij gehaald werden. Dit betekent 

wel dat het beeld dat Foucault schetste over de vrije waanzinnige in de middeleeuwen, voor 

een deel van de waanzinnigen (de dullen) op een specifieke plaats (de stad) vanaf de 12
de
 

eeuw niet juist is. 

  Zoals we al gemeld hebben ligt het niet in onze bedoeling om de gehele these van Foucault 

te analyseren en geschiedkundig te onderzoeken, dit past niet in een historische studie naar het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal tussen 1400 en 1550. De belangrijkste vraag die gesteld moet 

worden is of het wel zo is dat vanaf de 17
de
 en de 18

de
 eeuw alle waanzinnigen uit de 

maatschappij genomen werden.  

  Wat we in het volgende deel wel zullen doen is kort ingaan op de waanzinnige in het laat 

middeleeuwse Gent. Hier zullen we controleren of de visie van Foucault op waanzin in de 

middeleeuwen, die niet gold voor dullen, wel toepasbaar was op de andere waanzinnigen. 

 

III.2.: De waanzinnige in het laatmiddeleeuwse Gent (1425-1550) 

 

III.2.1.: De waanzinnigen die aalmoezen kregen van de stad Gent (1425-1550) 

 

Toen we voor ons onderzoek naar het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal alle stadsrekeningen van 

1425 tot 1550 onderzochten naar giften aan het hospitaal, hebben we uit deze rekeningen ook 

alle namen van waanzinnigen die aalmoezen kregen van het stadsbestuur gehaald. Uit deze 

namenlijst zullen we kort enkele kenmerken van waanzinnigen in de laatmiddeleeuwse stad 

analyseren. Het licht echter niet in de lijn van ons onderzoek om een doorgedreven studie naar 

de waanzinnige in de late middeleeuwen te voeren. Door het voorgaande onderzoek hebben 

wij echter wel enige ervaring in deze materie verworven en deze wenden we nu aan in een 

aanzet tot onderzoek naar de geestesgestoorde in het laatmiddeleeuwse Gent. We hopen dat 

deze aanzet een vervolg krijgt in een historisch onderzoek omtrent deze materie. 

  De namenlijst hebben we weergegeven, samen met de jaren waarin ze in de rekeningen 

voorkwamen, in volgende tabel
367
. 

 

                                                 
367
 Zie Band II, III.Uitgave van grafieken en tabellen, Tabel II.18, pp. 59. Wanneer er voor een persoon twee data 

vermeld zijn, gescheiden door een liggend streepje, is dit de vroegste en de laatste datum waarop hij voorkomt in 

de stadsrekeningen, dit betekent niet dat hij ook gedurende heel deze periode aalmoezen kreeg van het 

stadsbestuur. Wanneer er twee data voorkomen gescheiden door een komma betekent dat hij of zij enkel op deze 

twee data een aalmoes kreeg. 
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Waanzinnigen die in de periode 1424-1550 van het 

Gentse stadsbestuur aalmoezen kregen en bij naam 

gekend zijn 

Naam     Vermelding(en) 

  

Boudine den Sot        1441-1443 

Claeys den gek van Brussele 1449 

Den sot van Curtrieke 1430 

Dulle Claes        1424-1453 

Gilles den Dul 1435 

Gilles den Sot        1433-1434 

Hadin Keerkaert (innocent)        1459-1478 

Janne den Crank        1434, 1438 

Jehanette (innocent)        1452-1453 

Joosse de Mespeleere 

(innocent)        1463-1466 

Kerstine (innocent)        1467-1478 

Koon Maes (innocent) 1466 

Lauwerghijs den Sot         1437-1442 

Licke van Ypre (innocent)         1465-1467 

Reynkin den Sot 1443 

Sotte Collin        1446-1448 

Sotte Eechten        1431-1437 

Sotte Gheenin Collaert        1452-1467 

Sotte Joes 1433 

Sotte Maud 1441 

Sotte Ruchten van Brugghe 1436 

Sotte Staefine         1425-1456 

Zot ghenaemt mijn Joncheer 1508 

Zotte Aechten         1424-1431 

 

  Ten eerste is het belangrijk op te merken dat dit niet de enige waanzinnigen zijn die 

aalmoezen kregen van het stadsbestuur, dit zijn enkel deze waanzinnigen die bij naam 

genoemd werden. Zeer veel komt het voor dat er aalmoezen geschonken werden aan “drie 

sotten” of “innocente vrouwen”. Grof geschat kunnen we stellen dat ongeveer de helft van de 

waanzinnigen bij naam genoemd wordt. Het is opmerkelijk dat men voornamelijk in de eerste 

helft van de vijftiende eeuw de waanzinnige bij naam noemt, terwijl men in de zestiende eeuw 

bijna geen namen meer noemt (we kennen slechts één naam uit de zestiende eeuw, namelijk 
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de “Zot ghenaemt mijn joncheer
368
”, en eigenlijk is dit geen echte naam maar de bijnaam van 

de waanzinnige). 

  Een tweede aspect waar we op willen ingaan is de vorm waarin deze aalmoezen gegeven 

worden. De grote meerderheid van deze aalmoezen worden gegeven in de vorm van 

kledingstukken. In de vijftiende eeuw is het opvallend dat waanzinnigen zeer veel kousen of 

schoenen krijgen. Zo krijgt Staefine den Sot (of Sotte Staefine) van 1425 tot en met 1456 zo 

goed als elk jaar een paar schoenen en een paar kousen
369
, en in sommige jaren meerdere 

paren kousen. Het geven van schoenen en kousen aan een waanzinnige bleek een gewoonte te 

zijn. Daarnaast werden er ook geregeld wanten gegeven aan waanzinnigen
370
.In de zestiende 

eeuw kregen de waanzinnigen geen schoenen meer maar een pij
371
. Het bleek om speciale 

pijen te gaan, ze werden gemaakt door een vast persoon en iemand anders borduurde daar dan 

een embleem op
372
. Men sprak van ‘innocente-pijen’, het is dus mogelijk dat deze pijen 

bedoeld waren om de innocenten zichtbaar te maken in het straatbeeld. 

  Het is duidelijk dat er in de periode 1425-1550 een rationalisatie van de aalmoezen aan 

waanzinnigen plaatsvond. In de periode 1425-1550 worden de aalmoezen duidelijk ten 

persoonlijke titel geschonken, daarom dat we uit deze periode ook zoveel namen kenden. In 

de zestiende eeuw liet men een aantal pijen maken bij één persoon en schonk ze aan de 

waanzinnigen van de stad, aalmoezen ten persoonlijke titel kwamen bijna niet meer voor. Dit 

wil niet zeggen dat het aantal aalmoezen vermindert, doorheen de gehele periode 1400-1550 

blijft het hospitaal aalmoezen schenken aan waanzinnigen die in de stad verbleven. Men 

organiseerde de aalmoezen in de zestiende eeuw logischer, men liet alle aalmoezen 

tezelfdertijd maken en schonk ze ook allemaal tezamen weg. 

 

We gaan nu kort in op de naamgeving van waanzinnigen. Vele historische studies naar 

waanzin trachten de waanzinnige in de middeleeuwen te zoeken. Het probleem dat zich stelt, 

is dat de middeleeuwse mens geen concept waanzin, of geestesgestoordheid, kende. Men 

beschouwde niet een groep mensen als ‘mentaal gestoord’. In plaats daarvan kende men 

verschillende vormen van waanzin. De vier ‘soorten’ waanzinnigen die in bovenstaande lijst 

                                                 
368
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 38, f° 44 v°: “Item Michiel de Grave om tmakene van een paar causen om 

eenen zot ghenaempt Mijn Joncheer naer tverclaers vande cedulle daer inne begrepen 2 sch. Gr.” 
369
 De jaren waarin dit niet gebeurde waren 1446, 1448-1451, 1453, 1454. 

370
 Bijvoorbeeld in 1445: Gent, stadsarchief, Reeks 400, 16, f° 200 r°: “Item ghecocht een pye eenen aermen 

innocenten mensche up tland coste met twee wanten 3 sch. Gr.”. 
371
 Ook in de vijftiende eeuw kregen sommige waanzinnigen een pij, zoals ondermeer dulle Claes. 

372
 Zoals bijvoorbeeld in 1502: Gent, stadsarchief, Reeks 400, 35, f° 138 v°: “Item betaelt Gillis Vande Bosshe, 

borduerwerckere, van 12 leenkins te borduerne die up de habijten vande innocenten ghenaeyt waren, te 3 d. Gr. 

tstuc comt 3 sch. Gr.” 
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gebruikt worden zijn de zotten (of de gekken, deze termen werden door elkaar gebruikt en 

blijken dezelfde inhoud te hebben gehad), de dullen, de innocenten en de kranken
373
. Van 

deze vier hebben we in Hfdstk. II.1 van dit deel reeds besproken wat men verstond onder de 

dullen. Wat er juist verstaan werd onder een krankzinnige is niet helemaal duidelijk, deze 

term komt ook maar twee maal voor in de rekeningen van 1400-1550
374
, mogelijk is dit 

hetzelfde als zotheid. Onder zotheid verstaat men in de eerste plaats waanzinnigen met 

waanvoorstellingen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Sotten Gheenin Callaert, die blijkbaar 

dacht dat hij de paus was
375
. Daarnaast verstond men onder zotten ook deze mensen die leden 

aan manische buien. Onder innocenten verstond men voornamelijk zeer rustige, in zichzelf 

gekeerde waanzinnigen (in veel gevallen het tegenovergestelde van de dullen). Ook 

depressieve en melancholische mensen werden waarschijnlijk tot deze groep gerekend. 

Opvallend is dat aalmoezen nooit gaan naar mensen die alleen innocent zijn, maar steeds naar 

arme innocenten. Bij elke aalmoes aan een innocente wordt steeds expliciet vermeld dat hij 

(of zij) ook arm is. Dit betekent dat ze de aalmoes kregen omdat ze innocent waren, anders 

had er alleen gestaan dat ze arm waren, maar dat het innocent zijn alleen blijkbaar niet 

voldoende was voor een aalmoes, men moest ook nog eens arm zijn. Dit wijst er op dat men 

innocent zijn minder erg vond dan bijvoorbeeld dul zijn, of zot zijn. 

  Dit zijn de vier vormen van waanzin die naar boven komen in de rekeningen. Het is gekend 

dat de middeleeuwse mens nog andere vormen van waanzin onderscheidde, zoals 

bijvoorbeeld epilepsie. Deze mensen kregen blijkbaar geen aalmoezen van het stadsbestuur. 

Het is opvallend dat we een evolutie zien in de geschonken aalmoezen. In de eerste helft van 

de vijftiende eeuw worden er bijna alleen aalmoezen geschonken aan zotten en dullen. In de 

tweede helft van de vijftiende eeuw worden de aalmoezen aan zotten geleidelijk aan 

stopgezet
376
 en krijgen steeds meer innocenten een aalmoes, meestal op naam. Vanaf de 

zestiende eeuw zien we nog bijna alleen innocenten in de rekeningen
377
 en zo goed als niet 

meer op naam. We hebben geen verklaring gevonden voor deze wijziging in het toekennen 

van aalmoezen. 

                                                 
373
 Dit zijn allemaal ‘middeleeuwse’ termen, wij prefereren deze termen te gebruiken en niet de huidige termen 

uit de psychiatrie omdat het in de eerste instantie belangrijk is het middeleeuwse beeld van de waanzinnige te 

achterhalen. 
374
 In 1434 en in 1438 wordt aan een zekere Janne den Cranck een aalmoes gegeven. We geven het voorbeeld uit 

1434: Gent, stadsarchief, Reeks 400, 14, f° 350 r°: “Item Janne den Crancke van drie paer scoen 2 sch. Gr.”. 
375
 Hij komt in de rekeningen een aantal keren voor onder de naam ‘Sotten Gheenin die hem noemt paus’, zoals 

in 1452: Gent, stadsarchief, Reeks 400, 17, f° 166 v°: “Item ghegheven Gheenin Callaert die hem noemt pauz 

omme een paer scoen up den 28
ste
 dach in septembere 6 d. Gr.”. 

376
 Er komen geen nieuwe namen meer bij, maar de zotten die ervoor al aalmoezen kregen blijven ze krijgen. 

377
 De uitzondering hierop in de ‘zot genaamd mijn joncheer’, zie voetnoot 349. 
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Een opvallend feit, dat uit deze namenlijst naar boven komt is dat de waanzinnigen die een 

aalmoes kregen niet altijd poorters van de stad waren. Van vier waanzinnigen wordt expliciet 

vermeld dat ze van een andere plaats afkomstig zijn: Claeys den gek van Brussel
378
, Den sot 

van Curtrieke
379
, Licke van Ypre

380
 en Sotte Ruchten van Brugghe

381
. In de eerste plaats lijkt 

dit te suggereren dat het beeld van de rondtrekkende waanzinnige uit de these van Foucault 

wel degelijk bestond, gezien deze waanzinnigen helemaal van Brussel, Kortrijk, Ieper en 

Brugge komen. Op Licke van Ypre na, komen deze personen ook maar eenmaal voor in de 

rekeningen, hetgeen er op kan wijzen dat ze slechts kortstondig in Gent verbleven
382
. In de 

tweede plaats wordt duidelijk dat waanzinnigen in de middeleeuwse steden relatief 

gemakkelijk een aalmoes kregen van de stad, gezien ook niet poorters ervoor in aanmerking 

kwamen. Dit lijkt wederom het beeld van Foucault te staven, namelijk dat waanzinnigen vrij 

waren en in veel gevallen gratis geholpen werden door de gemeenschap. Toch moeten we hier 

zeker niet in overdrijven, het romantische beeld van de waanzin in de middeleeuwen dat 

Foucault creëert, klopt niet. We moeten steeds onthouden dat de aalmoezen meestal bestaan 

uit een paar schoenen en kousen, éénmaal per jaar. Het lot van een zwervende waanzinnige in 

de middeleeuwen kan bezwaarlijk benijdenswaardig genoemd worden omdat hij eenmaal per 

jaar een aantal kousen kreeg. We komen later terug op de zogenaamde vrijheid van de 

geestesgestoorden. 

 

Zoals we al opmerkten kregen dullen die in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal opgenomen 

waren geen extra aalmoezen van de stad. Dullen die niet opgenomen waren kregen dit wel, we 

hebben van twee ervan een naam. Gilles den dul komst slechts eenmaal voor in de 

rekeningen
383
. Uit de rekeningen blijkt dat hij vrij rondliep in de stad. Dit bewijst dat een 

dulle niet werd opgenomen in het hospitaal omdat hij dul was, zolang hij de orde niet 

verstoorde kon hij blijkbaar vrij rondlopen. De tweede dulle is het meest interessante geval. 

Het gaat om dulle Claes die van 1424 tot en met 1453 elk jaar een aalmoes krijgt van het 

                                                 
378
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 48, f° 431 v°: “Item ghegheven Claeys den ghec van Bruessele een paer scoen 

6 d. Gr.”. 
379
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 14, f° 130 r°: “Item ghegheven in aelmoessenen den sot van Curtrike 12 d. 

Gr.”. 
380
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 21, f° 31 r°: “Item ghegheven Licke van Ypre, aerm innocent, om een paar 

scoen den elfsten dach van novembre anno 65  6 d. Gr.”. 
381
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 15, f° 17 r°: “Item ghegheven bij bevelle van scepenen zotte Ruchten van 

Brugghe 12 d. Gr.”. 
382
 Zeker is dit niet, gezien vele andere waanzinnigen ook maar eenmaal voorkomen in de rekeningen. 

383
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 15, f° 18 r°: “Item ghegheven Gillis den dul twee paer scoen 12 d. Gr.”. 
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hospitaal. Hij komt elk jaar twee keer voor in de rekeningen. Enerzijds wordt de vrouw, Marie 

Skeysers, die hem ‘bewaart’ elk jaar 16 sch. Gr. Vl. betaald
384
, anderzijds krijgt ook hijzelf 

een aalmoes onder de vorm van een pij
385
. Claeys was ondergebracht in de Waalpoort, en 

werd daar blijkbaar verzorgd door Marie Skeyers. Dit toont aan dat wanneer een dulle 

opgevangen werd door iemand, bijvoorbeeld de familie, het niet nodig was om hem op te 

nemen in het hospitaal. Het belangrijkste was dat de dulle uit de maatschappij gehaald werd, 

zodat hij de openbare orde niet meer kon verstoren. Omdat de dullen in het hospitaal wel geld 

kregen en opgenomen werden op kosten van de stad, kreeg deze dulle waarschijnlijk als 

compensatie vrij veel aalmoezen (voornamelijk de zestien schellingen voor Marie Skeyers 

zijn een relatief groot bedrag in vergelijking met de andere aalmoezen aan personen). In 1432 

krijgt Marie Skeyers een extra aalmoes van 2 sch. Gr. Vl. omdat Claeys zich gekwetst had
386
. 

In mei 1453 sterft Claeys den dul, na bijna dertig jaar doorgebracht te hebben in de 

Waalpoort. De schepenen van Gent betalen zijn kist en zijn begrafenis
387
. 

 

Dulle Claeys werd opgesloten in de Waalpoort, een poort van de stad in het zuiden van de 

Sint-Jansparochie, grenzend aan de Sint-Pietersparochie. Voor Claeys is dit niet zo 

verwonderlijk, gezien hij dul was. Opvallend is echter dat ook veel andere waanzinnigen, 

zotten en innocenten, opgesloten werden, ongeveer vanaf het midden van de vijftiende eeuw. 

Dit opsluiten gebeurde blijkbaar steeds in de poorten van de stad, in de eerste plaats de 

Waalpoort, maar ook de Sint Jorispoort, de Steenpoort, de Braampoort en de Persellepoort. 

De eerste keer dat er een niet dulle, waanzinnige opgesloten vrouw voorkomt in de 

rekeningen is in 1449: “Item ghegheven eender aerme innocente vrouwe in Sente Jooris 

poorte een habijt metten maecghelde
388
”. Vanaf de zestiende eeuw komen gelijkaardige 

posten veel meer voor. Van 1513 tot 1520 krijgen steeds “diversche zottinne in de Waelpoort” 

een aalmoes
389
. Ook zijn er steeds zotten ondergebracht in de Steenpoort en de Braampoort

390
. 

                                                 
384
 Steeds onder de post “Item ghegheven in aelmoessenen Marie Skeyers omme dat sij dulle Claeys bewaert in 

de Walpoorte 16 sch. Gr.”, zoals bijvoorbeeld in: Gent, stadsarchief, Reeks 400, 14, f° 175 v°). 
385
 Steeds onder de post “Item ghegheven in aelmoessenen Claeys in de Walpoorte een pye coste …”, zoals 

bijvoorbeeld in: ibidem, f° 177 v° (prijs 5 sch. 8 d. Gr. Vl.) 
386
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 14; f° 263 r°: “Item ghegheven in haelmoesse de vrouwe die Claeyse bewaert 

in de Waelpoorte mide dat hij ghequetst was 2 sch. Gr.”. 
387
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 17, f° 304 v°: “Item ghegheven den vrouwen die Claeys inde Walpoorte 

bewaert heeft van alf ouste tot meidaghe 6 sch. 2 d. Gr. ende vanden vors. Claeys ter eerden te doene ende 

vanden kiste ende bereedene 4 sch. 10 d. Gr. comt te gadre 11 sch. Gr.”. 
388
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 16, f° 432 r°. 

389
 We geven een voorbeeld uit 1513: Gent, stadsarchief, Reeks 400, 41, f° 52 v°: “Item ghegheven Lavoyne 

Boeremaken thulpen den ondergande vande diversche zottinne ligghende inde Waelpoorte als tverclaerst vande 

ordonnanties 4 sch. 2 d. Gr.” Voor de volgende jaren: 1514: Ibidem, f° 98 r°, 1516: idem, 42, f° 82 v°, 1517: 

ibidem, f° 78 v°, 1518: idem, 43, f° 65 r°, 1520: ibidem, f° 62 v°. 
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Het ging hier steeds om zotten of innocenten, nooit om dullen. De Waalpoort blijkt de 

belangrijkste plaats geweest te zijn waar deze waanzinnigen ondergebracht werden. Tot nu toe 

hebben we in geen enkele historische studie gevonden dat deze Waalpoort een plaats was 

waar de waanzinnigen opgesloten werden. Dat de Waalpoort een plaats was waar normaal 

alleen waanzinnigen ondergebracht werden blijkt uit volgende post uit 1454: “Item ghegheven 

ten beveelne van scepene Kerstine Sinneucx thulpen der houdenesse van eendre aerme 

vrouwen met wel hare zinne zijnde die gheleyt was inde Walpoorte…
391
”. Het feit dat er 

expliciet werd vermeld dat deze vrouw wel bij zinnen was toont aan dat er normaal gezien in 

de Waalpoort alleen waanzinnigen ondergebracht werden. 

   Deze bevindingen doen vermoeden dat vanaf ongeveer het midden van de vijftiende eeuw 

het stadsbestuur waanzinnigen (die niet dul waren) ging opsluiten. Het gebruik van 

verschillende poorten doet sterk denken aan het gebruik van de dulhuizen in de elfde tot de 

dertiende eeuw, die later samengebracht werden in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal. Als 

deze bevindingen zouden kloppen, hetgeen enkel bevestigd kan worden door verder en meer 

gedetailleerd onderzoek, dan betekent dit dat het ontstaan van hospitalen voor waanzinnigen 

zich niet in de zestiende en zeventiende eeuw voltrok maar in de helft van de vijftiende eeuw. 

Daarna zou de opsluiting van waanzinnigen dezelfde evolutie ondergaan hebben als het geval 

was met de opsluiting van dullen: een evolutie van verschillende kleine gebouwen naar één 

centraal hospitaal. Deze centrale hospitalen ontstonden dan in de zestiende en zeventiende 

eeuw, ze waren echter slechts het eindpunt van een evolutie die reeds in de vijftiende eeuw 

aanving. Deze bevindingen zouden een sterke historische kritiek op de these van Foucault 

kunnen vormen
392
, verder onderzoek is echter noodzakelijk. We dienen er natuurlijk bij te 

vermelden dat in de vijftiende eeuw niet alle waanzinnigen opgesloten werden. Terwijl er 

waanzinnigen verbleven in de verschillende poorten van de stad, waren er anderen die nog 

steeds vrij rondliepen. Toch wordt het duidelijk dat vanaf de zestiende eeuw er bijna geen 

waanzinnigen meer waren die niet in een poort opgesloten werden
393
. 

 

                                                                                                                                                         
390
 Zoals in 1519 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 43, f° 65 r°: “Item betaelt de sottinne in de Steenpoorte in 

aelmoessene 2 sch. Gr.” en f° 66 r°: “Item betaelt Cathelijne Svaerdemakers die de sottinne inde Braempoorte 

bewaerdene es naer tverclaers van de cedulle 2 sch. Gr.”. 
391
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 17, f° 395 v°. 

392
 Dit betekent niet dat we Foucault zijn these zouden moeten verwerpen, het is mogelijk dat zijn datering fout 

was (zestiende en zeventiende eeuw) maar dat de algemene verklaringen en krachtlijnen voor het opsluiten van 

waanzinnigen nog steeds gelden. 
393
 Althans onder de waanzinnigen die een aalmoes kregen, over de andere waanzinnigen in Gent kunnen we 

geen uitspraak doen. 
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Ook een ander aspect van de these van Foucault blijkt niet te kloppen. Foucault stelde het 

voor alsof de waanzinnigen in de middeleeuwen vrij waren om te reizen van stad tot stad. 

Deels stemt dit overeen met de werkelijkheid, zoals we zagen in het geval van de vier niet 

Gentse waanzinnigen. Anderzijds zijn er echter een aantal voorbeelden van waanzinnigen die 

letterlijk mishandeld en uit de stad gezet werden. Op 30 april1471 werd bijvoorbeeld, op 

bevel van de schepenen, een arme innocente vrouw gevangen genomen, op een wagen 

gebonden en naar Boekhoute gebracht
394
, zonder dat het stadsbestuur hier een reden voor 

geeft. Gelijkaardige posten komen nog voor. De houding van het stadsbestuur is, voor ons, 

dus ambigu, de ene waanzinnige wordt de stad uitgezet terwijl de andere gul aalmoezen 

krijgt
395
.  

  In de eerste helft van de vijftiende eeuw, vooraleer de waanzinnigen opgesloten werden, 
blijkt het zo te zijn dat ze zeer lang konden leven in de stad. Het meest duidelijke voorbeeld is 

Sotte Staefine, die eenendertig jaar (van 1425 tot 1456) in de rekeningen voorkomt. Van stad 

stad kreeg hij meestal een paar schoenen en kousen, en soms nog een aantal denariën extra 

aalmoes. Toch kon deze waanzinnige meer dan dertig jaar overleven in de stad. Voor de 

zestiende eeuw konden we gelijkaardig onderzoek niet doen gezien de aalmoezen niet langer 

op naam gebeurden. Het lijkt dus zo te zijn dat de omgang met waanzinnigen niet altijd even 

duidelijk was, de ene kreeg een aalmoes terwijl de andere uit de stad gezet werd. 

Waarschijnlijk speelde het poorterschap en de inburgering (in hoeverre was hij gekend en 

geliefd in de stad) een grote rol bij het toekennen van aalmoezen. Een waanzinnige kan in 

principe geen dertig jaar overleven in de stad zonder dat hij opgevangen werd door de mensen 

van de stad, door de sociale netwerken of door zijn eigen familie. De sociale verbondenheid 

van een waanzinnige bepaalde dus in grote mate zijn overlevingskansen.  
 

III.2.2.: De waanzinnige in het laatmiddeleeuwse Gent: Besluit 

 

Het is duidelijk dat er nog verder en meer specifiek onderzoek nodig is naar de omgang met 

en het leven van geestesgestoorden in het laatmiddeleeuwse Gent. Uit deze eerste aanzet tot 

onderzoek blijkt dat vanaf de eerste helft van de vijftiende eeuw er reeds verschillende 

                                                 
394
 Gent, stadsarchief, Reeks 400, 22, f° 182 v°: “Item den conninx kinderen van dat zij ten bevelne van scepenen 

vorn. eene aerme innocente vrouwe ghebrec hebbende van hare zinnen, vinghen, leeden leyden ende bonden up 

eenen waghen hemlieden toegheleyt den 30
e
 dach inde vors maend 2 sch. Gr.”, “Item den waghere die de vors. 

aerme innocente vrouwe ghvoren van schicdamme voerde toot bochoute 18 d. Gr.”. 
395
 Zoals bijvoorbeeld Lauwerghijs, die in 1437 zeven schellingen, een behoorlijke som, krijgt omdat hij trouwt.  

Gent, stadsarchief, Reeks 400, 15, f° 71 r°: “Item ghegheven Lauwerghijs Sot doe hij huwde in haelmoessenen 

bij bevele van scepene 7 sch. Gr.”. 
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waanzinnigen opgesloten werden. Dit moet zeker verder onderzocht worden, zowel voor Gent 

als voor andere steden. Een nieuwe belangrijke these over het ontstaan van hospitalen voor 

waanzinnigen kan hieruit voortvloeien. Ook is het belangrijk op zoek te gaan naar de 

verklaring waarom men precies in de helft van de vijftiende eeuw begon met het opsluiten van 

waanzinnigen. Waarom konden waanzinnigen in de veertiende eeuw vrij rondlopen door de 

stad terwijl ze in de eerste helft van de vijftiende eeuw geleidelijk aan uit de maatschappij 

gehaald werden. Het is niet omdat de stad al in de vijftiende eeuw waanzinnigen ging 

opsluiten dat we dadelijk de these van Foucault moeten tenietdoen, het is immers mogelijk dat 

de steden een voortrekkersrol speelden in deze evolutie. Het is gekend dat rationalisatie en 

rationeel denken het eerst ontstond in de steden
396
. 

  Het beeld van de vrije waanzinnige in de middeleeuwen, zoals Foucault het voorstelde, moet 

verworpen worden. Een deel van de waanzinnigen, zij die over een sociaal vangnet 

beschikten, konden waarschijnlijk vrij leven en ook lang overleven. Voor zeer veel andere 

waanzinnigen wachtte naar alle waarschijnlijkheid een leven van armoede en omzwervingen. 

Ook het tegenovergestelde beeld, door veel historici in de eerste helft van de twintigste eeuw 

geformuleerd, dat stelt dat waanzinnigen in de middeleeuwen continu mishandeld werden
397
, 

komt niet overeen met de werkelijkheid. Vele waanzinnigen kregen aalmoezen, en werden 

geholpen door de stad. Dit neemt echter niet weg dat de waanzinnige in de middeleeuwse 

stad, door zijn mentale toestand, waarschijnlijk een zeer moeilijk en zwaar leven had.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
396
 We zagen bijvoorbeeld in het eerste deel van dit onderzoek dat er doorheen de vijftiende eeuw een 

rationalisatie van de rekeningen, van het financiële beleid, plaatsvond. 
397
 De Potter is hier duidelijk een voorbeeld van: “eene meschlievende verzorging der krankzinnigen bestond er 

tot in de XVII de eeuw niet… wij weten dat die ongelukkigen, in hunne aanvallen van zware zinsverbijstering of 

woede, onmenschelijke midhandelingen hadden te onderstaen” (DE POTTER F., Op. Cit., p. 130). 
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IV. Besluit 

 

In dit derde en laatste deel hebben we ons gebogen over de waanzinnigen, zowel in het Sint-

Jans-ten-Dullen hospitaal als in de laatmiddeleeuwse stad. 

  Over de omgang met de dullen hebben we gedetailleerde informatie gegeven, en algemeen 

kunnen we besluiten dat men met de dullen niet echt anders omging als met de proveniers. 

Enkel daar waar de mentale toestand van de dullen voor problemen zorgde, paste men zijn 

gedrag aan. Dit aangepaste gedrag had niets te maken met mishandeling, wreedheid of 

gemakzucht, maar was enkel het gevolg van het agressieve gedrag van de dulle. Doordat de 

schepenen zoveel belang hechtten aan de correcte omgang met de dullen, en doordat de 

proveniers dit steeds controleerden gezien zij geregeld in stil conflict lagen met de broeders 

en zusters, kregen de dullen steeds hun provende naar behoren. 

  In verband met de waanzinnige in de laatmiddeleeuwse stad hebben we enerzijds het 

ontstaan van dulhuizen en hospitalen voor dullen verklaard door middel van economische en 

institutionele factoren, waarna we deze evolutie hebben trachten te kaderen in een meer 

algemene sociologische context omtrent waanzin in het verleden. Anderzijds hebben we een 

aanzet gegeven voor een historisch onderzoek naar waanzin in het laatmiddeleeuwse Gent, op 

basis van de stadsrekeningen. Dit laatste moet nog verder uitgewerkt worden, zodat de 

resultaten vergeleken kunnen worden met onze resultaten over de omgang met dullen. Pas dan 

kan men sluitende conclusies trekken over de omgang met alle waanzinnigen in het 

laatmiddeleeuwse Gent (en bij uitbreiding in de laatmiddeleeuwse stad). 
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                                                     DEEL IV 

 

           Algemeen besluit van het onderzoek 

 

Het is niet onze bedoeling om alle resultaten uit ons onderzoek nog eens te herhalen. Voor een 

kort besluit van ons onderzoek is het aan te raden de besluiten, die de drie grote delen van ons 

onderzoek afsluiten te lezen
398
. 

  We hebben een algemeen onderzoek gedaan naar het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal 

doorheen de periode 1400-1550. Het onderzoek is in de eerste plaats algemeen omdat we ons 

niet op één subcategorie hebben toegespitst, we hebben aandacht gehad voor alle elementen 

van het hospitaal die in de bronnen naar boven kwamen. Tot nu toe ontbrak een algemeen 

onderzoek naar het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal in de geschiedschrijving, de studie van de 

Potter is te gedateerd en op vele vlakken fout, de studie van Dewulf richt zich voornamelijk 

op de behandeling van dullen en laat dus vele facetten van het onderzoek, die bij ons wel aan 

bod komen, onderbelicht. Door dit gebrek aan onderzoek en door het gegeven dat de 

gebouwen van het hospitaal niet meer bestaan, is het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal een 

vergeten hospitaal geworden, slechts gekend door enkele specialisten. Nochtans was het één 

van de oudste Gentse hospitalen, één van de allereerste dulhuizen in West-Europa en was het 

een niet onbelangrijke economische speler in het laatmiddeleeuwse Gent. Daarnaast is het 

Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal één van de weinige hospitalen die ons informatie geven over 

de omgang met waanzinnigen in de middeleeuwen. Al deze factoren maken het hospitaal tot 

een zeer interessant onderzoeksdomein en wij hopen dan ook dat wij met ons onderzoek 

opnieuw de aandacht kunnen vestigen op het bestaan van dit hospitaal en op de rijkdom van 

de overgeleverde bronnen. 

  In eerste instantie hebben we het leven in het hospitaal bestudeerd: wie leefde in het 

hospitaal, hoe was het financiële beleid en de evolutie ervan en hoe ging het dagelijkse leven 

er aan toe. Daarnaast hebben we ons toegespitst op de rol van het hospitaal in het 

laatmiddeleeuwse Gent, met aandacht voor de bezittingen van het hospitaal en voor de banden 

met de stadspolitiek. In een derde en laatste luik onderzochten we hoe er met de dullen 

omgegaan werd in het hospitaal. Deze drie delen samen vormen een goed beeld van het 
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hospitaal en de evolutie die het onderging in de periode 1400-1550. Binnen deze algemene 

studie is het echter mogelijk om nog veel gedetailleerde aspecten, waar ons onderzoek niet 

dieper op in is gegaan, te onderzoeken.  

  Dit onderzoek was in de eerste plaats nodig om verder onderzoek, meer gedetailleerd, micro-

onderzoek,… mogelijk te maken. Wij kunnen enkel hopen dat deze studie het Sint-Jans-ten-

Dullen hospitaal terug op de kaart van de geschiedschrijving kan zetten, zodat het hospitaal 

niet langer vergeten wordt door de meerderheid van de historici. 
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NAWOORD 

 

Na dit historisch onderzoek te hebben uitgevoerd en neergeschreven zouden we nog enkele 

algemene opmerkingen willen maken in verband met de historiografie. 

 

  We vermeldden reeds meermaals dat er meerdere aspecten van het Sint-Jans-ten-Dullen 

hospitaal zijn, die nader onderzocht moeten worden. De rekeningen van de 15
de
 eeuw, met de 

gedetailleerde uitgavenposten, en de specifieke situatie van crisis en verlies, maken van het 

hospitaal een boeiende bron voor microgeschiedenis. 

  We willen echter niet alleen een oproep doen naar meer geschiedschrijving over het 

hospitaal, in het algemeen is er een groot tekort aan goede kritische geschiedschrijving over 

waanzin in de middeleeuwen. Terwijl de sociologische onderwerpen zoals gender, zelfmoord, 

marginaliteit, liefde, vrije tijd… sterk onderzocht werden, brak de studie naar waanzin nooit 

door. De artikels en monografieën, die recent dit onderwerp behandelden zijn op twee handen 

te tellen. Toch is dit een zeer interessante materie, die ons niet alleen veel over het verleden 

kan leren maar ons ook op een andere manier naar de huidige omgang met mentaal 

gehandicapten kan doen kijken. Het onderzoek naar waanzin blijft een lacune in de 

geschiedschrijving, en zeker in de geschiedschrijving over de middeleeuwen. Het is ook zeer 

belangrijk dat historici zich bezighouden met deze materie, gezien tot nu toe voornamelijk 

onderzoekers uit de medische wereld het onderzoek voerden. Los van de waarde van deze 

studies staat het vast dat deze met een andere bril kijken naar het verleden, waardoor een 

uitgebreide studie naar waanzin door een historicus dadelijk een ander beeld kan doen 

vormen. 

 

Ten laatste willen we nog even kort ingaan op een algemene trend in de geschiedschrijving. 

De lezer van dit werk zal opgemerkt hebben dat deze studie niet gemakkelijk onder te 

verdelen is in een bepaalde vorm van geschiedschrijving. Wij hebben zowel elementen uit de 

economische, fiscale, religieuze, sociale, sociologische als politieke geschiedschrijving 

samengebracht in één onderzoek. De enige constanten in het onderzoek zijn de tijd (de late 

middeleeuwen), en de plaats, (de stad Gent).  

  Er is tegenwoordig een trend in het historisch onderzoek om al deze verschillende vormen 

van geschiedschrijving van elkaar los te rukken, zowel in het geven van de lessen als in het 

voeren van onderzoek. Op deze manier vormt men historici die sterk gespecialiseerd zijn in 
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een vorm van geschiedschrijving maar die weinig weten over de andere vormen. Daar waar 

vroeger historici gespecialiseerd waren in een tijdsvlak, zoals bijvoorbeeld in de late 

middeleeuwen, evolueert dit nu naar historici die gespecialiseerd zijn in een vorm van 

geschiedkundig onderzoek, zoals bijvoorbeeld politieke geschiedschrijving. Vanuit deze visie 

wil men dan ook af van de indeling van historici per tijdsperiode. Wij menen dat deze evolutie 

negatief is voor het geschiedkundig onderzoek. Niet dat wij willen vasthouden aan een 

bepaald tijdsvlak, deze studie staat immers zelf met een half been in de middeleeuwen en met 

een half been in de vroegmoderne periode. Tijdsperioden zijn en blijven altijd arbitraire 

opdelingen van de geschiedenis. Wij menen echter dat er niet zoiets bestaat als een 

economische geschiedenis, noch een politieke, culturele of sociale. In de realiteit zijn al deze 

elementen verbonden met elkaar, en een goed onderzoek, analyse en verklaring van een 

historische gebeurtenis moet dan ook met al deze elementen rekening houden. Daarom 

moeten historici zich blijven specialiseren in een bepaalde periode (en een bepaalde 

geografische afbakening) en van deze periode zo veel mogelijk elementen in zich opnemen, in 

plaats van over een bepaald aspect, bijvoorbeeld economie, alles te weten doorheen een lange 

periode. Wij hebben dit trachten aan te tonen in ons onderzoek, door met zoveel mogelijk 

aspecten rekening te houden doorheen de periode 1400-1550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 269 

Inhoudstafel 

 
I. Inleiding en probleemstelling                                                                                            p.5 

 

I.1.: Inleiding                                                                                                                         p.5 

I.2.: Historische achtergrond en probleemstelling                                                                p.5 

I.3.: Nota bij de studie                                                                                                           p.8 

 

II. Bronnenlijst                                                                                                                     p.10 

 

III. Bibliografie                                                                                                                    p.15 

 

III.1. Lectuur                                                                                                                        p.15 

III.2. Hulpmiddelen                                                                                                              p.18  

 

IV. Lijst met gebruikte afkortingen                                                                                     p.19 

 

 

 

DEEL I: Binnen de muren van het hospitaal. Studie naar de inwoners, het financiële  

                beleid en het dagdagelijkse leven. 

 

I. De bewoners van het hospitaal                                                                                           p.21 

 

  I.1.: De broeders en de zusters                                                                                             p.21 

    I.1.1.: De beginperiode                                                                                                       p.21 

    I.1.2.: De periode tussen 1196 en 1404                                                                              p.26 

    I.1.3.: De reglementen van 1404 en de verdere vijftiende eeuw                                        p.28 

    I.1.4.: Demografische studie van de broeders en zusters                                                   p.34 

  

  I.2.: De Proveniers                                                                                                               p.41 

    I.2.1.: De beginperiode                                                                                                       p.41 

    I.2.2.: De periode tussen 1196 en 1404                                                                              p.43 

    I.2.3.: De reglementen van 1404 en de verdere vijftiende eeuw                                        p.46 

    I.2.4.: Demografische studie van de proveniers                                                                 p.53 

   

  I.3.: De Patiënten                                                                                                                  p.59                                                                                            

    I.3.1.: Inleidende opmerkingen                                                                                          p.59   

    I.3.2.: Het recht ten dullen, 1404                                                                                        p.62 

    I.3.3.: Demografische studie van de dullen                                                                        p.66 

 

  I.4.: Een aparte groep: de Joncvrouwen                                                                               p.71 

 

  I.5.: Onderlinge relaties tussen de groepen                                                                          p.74 

 

II. Het financiële beleid                                                                                                          p.81 

   

  II.1.: Inleiding: beschrijving van de rekeningen                                                                  p.81  

 

  II.2.: Alle uitgaven, alle inkomsten en het saldo (1425-1548)                                             p.83  



 270 

    II.2.1.: De uitgaven                                                                                                            p.83 

    II.2.2.: De inkomsten                                                                                                          p.90  

    II.2.3.: Inkomsten en uitgaven ten opzichte van elkaar                                                      p.95 

    II.2.4.: Het saldo                                                                                                                 p.97 

    II.2.5.: Inkomsten en uitgaven ten opzichte van de saldi                                                 p.106 

 

  II.3.: De uitgaven (15
de
 eeuw)                                                                                            p.109 

    II.3.1.: De uitgaven aan voedsel                                                                                       p.109 

      II.3.1.1.: Uitgaven aan de bakker                                                                                   p.110 

      II.3.1.2.: Uitgaven aan tarwe (1425-1434)                                                                     p.112 

      II.3.1.3.: Uitgaven aan gist en bier (1425-1451)                                                            p.115 

    II.3.2.: Uitgaven aan weekgelden (15
de
 eeuw)                                                                 p.107  

      II.3.2.1.: Weekgelden voor de dullen                                                                             p.108  

      II.3.2.2.: Uitgaven aan weekgelden voor broeders, zusters en proveniers 

(1425-1468)   p.120  

      II.3.2.3.: Uitgaven aan weekgelden voor broeders, zusters en proveniers 

(1478-1486)   p.123  

      II.3.2.4.: De totale uitgaven aan weekgelden                                                                 p.123  

    II.3.3.: Uitgaven aan petanciën                                                                                        p.125  

    II.3.4.: De periode 1453-1471: Crisismaatregelen in het hospitaal                                  p.128  

    II.3.5.: De structurele verandering: de leke-ontvanger                                                    p.130 

    II.3.6.: De uitgaven in de vijftiende eeuw: conclusie                                                       p.131 

 

  II.4.: De uitgaven (16
de
 eeuw)                                                                                            p.132  

    II.4.1.: De weekgelden (16
de
 eeuw)                                                                                  p.133 

    II.4.2.: Uitgaven aan ‘reparaties, pentioenen ende extraordinaire costen’                     p.135 

    II.4.3.: Uitgaven aan brandstof: hout en turf                                                                    p.138  

 

  II.5.: De inkomsten (1470-1548)                                                                                        p.139  

    II.5.1.: De pachten                                                                                                            p.139 

      II.5.1.1.: De pachten buiten Gent                                                                                   p.139 

      II.5.1.2.: De pachten binnen Gent                                                                                  p.141 

    II.5.2.: De erfelijke renten                                                                                                p.143 

      II.5.2.1.: Erfelijke renten binnen Gent                                                                           p.143 

      II.5.2.2.: Erfelijke renten buiten Gent                                                                            p.144 

    II.5.3.: Huishuren binnen Gent                                                                                         p.145 

    II.5.4.: De onvoorziene baten                                                                                           p.146 

 

  II.6.: Het financiële beleid: Besluit                                                                                    p.149 

 

III. Het dagdagelijkse leven                                                                                                 p.150 

 

  III.1.: De infrastructuur: het hospitaal als gebouw in de stad                                            p.150 

 

  III.2.: ‘Van den potte ende den ketele’: het voedsel binnen het hospitaal                         p.155  

 

  III.3.: Activiteiten, werken en gebeurtenissen in het hospitaal                                          p.161 

 

  III.4.: ‘In quade manieren ofte in paeyse’                                                                         p.167 

 



 271 

  III.5.: Besluitende opmerkingen                                                                                        p.177 

 

IV. Besluit                                                                                                                            p.179 

 

 

 

DEEL II.: Binnen de muren van de stad: studie naar het hospitaal als 

                  machtsfactor binnen het laatmiddeleeuwse Gent 
 

I. Inleiding                                                                                                                            p.181  

 

II. Het stedelijk patrimonium: de bezittingen van het hospitaal in de stad                          p.181 

 

  II.1.: De rechten van het hospitaal in de stad                                                                     p.181 

    II.1.1.: Het plaatsrecht op de veemarkt                                                                            p.182 

    II.1.2.: De Zaemcoperie op kolen                                                                                    p.184 

    II.1.3.: Het recht van de speye                                                                                        p. 185 

    II.1.4.: De Lijnwaadellen                                                                                                 p.186 

    II.1.5.: De ponden van der wouden                                                                                  p.187 

    II.1.6.: De zoutmaat                                                                                                          p.188 

    II.1.7.: De Wijnroede                                                                                                       p.189 

    II.1.8.: De verpachte renten: conclusie                                                                             p.191 

 

  II.2.: De huurhuizen in de stad                                                                                           p.192 

 

  II.3.: Erfelijke renten in de stad                                                                                         p.194 

    II.3.1.: De Sint-Jansparochie                                                                                           p.195 

      a) Erfelijke renten in 1486                                                                                             p.195 

      b) Erfelijke renten in 1538                                                                                             p.197 

    II.3.2.: De Sint-Jakobsparochie                                                                                        p.198 

      a) Erfelijke renten in 1486                                                                                             p.198 

      b) Erfelijke renten in 1538                                                                                             p.199 

    II.3.3.: De Sint-Michielsparochie en de Oudburg                                                            p.201 

      a) Erfelijke renten in 1486                                                                                             p.201 

      b) Erfelijke renten in 1538                                                                                             p.202    

    II.3.4.: De Sint-Niklaasparochie                                                                                      p.204 

      a) Erfelijke renten in 1486                                                                                             p.204 

      b) Erfelijke renten in 1538                                                                                             p.205 

    II.3.5.: De grenswijken                                                                                                     p.205 

      a) Erfelijke renten in 1486                                                                                             p.205 

      b) Erfelijke renten in 1538                                                                                            p. 206 

    II.3.6.: De erfelijke renten in Gent                                                                                   p.207 

      a) Erfelijke renten in 1486                                                                                             p.207 

      b) Erfelijke renten in 1538                                                                                            p. 210 

    II.3.7.: De erfelijke renten in Gent: Besluit                                                                      p.211 

 

  II.4.: Meersen in de stad                                                                                                     p.212 

 

  II.5.: Het stedelijk patrimonium: Besluit                                                                           p.213 

 



 272 

III. Banden met de stadspolitiek                                                                                          p.215 

 

  III.1.: De voogden van het hospitaal                                                                                  p.215 

    

  III.2.: De relaties tussen de drie leden van de stad en het hospitaal                                   p.218 

 

  III.3.: Corruptie in het hospitaal                                                                                         p.221 

 

  III.4.: Het belang dat de schepenbank aan het hospitaal hechtte                                       p.223 

 

  III.5.: Banden met de stadspolitiek: Besluit                                                                       p.226 

 

IV. Besluit                                                                                                                            p.228 

 

V. Appendix: Pachtgronden buiten Gent                                                                             p.229 

 

 

 

DEEL III.: “Den dulle, den sotte ende den innocenten”. Geestesgestoorden 

                    in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal en in de laatmiddeleeuwse 

                    stad 
 

 

I. Inleiding                                                                                                                            p.236 

 

II. De dullen: geestesgestoordheid in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal                            p.236 

 

  II.1.: De Dullen                                                                                                                  p.236 

 

  II.2.: De omgang met de dullen in het Sint-Jans-ten-Dullen hospitaal                              p.239 

      II.2.1.: Inleidende opmerkingen                                                                                     p.239 

      II.2.2.: Omgang met de dullen                                                                                       p.241 

      II.2.3.: Het belang dat men hechtte aan de dullen                                                          p.246 

  II.3.: Besluitende opmerkingen                                                                                          p.248 

 

III. Geestesgestoorden in het laatmiddeleeuwse Gent                                                         p.250 

 

  III.1.: De ontstaansredenen van hospitalen voor waanzinnigen in  

            de Middeleeuwen                                                                                                     p.250 

      III.1.1.: Theoretische onderbouw                                                                                   p.250   

      III.1.2.: Het ontstaan van hospitalen voor dullen in de 13
de
 eeuw                                 p.252 

      III.1.3.: Conclusie: het ontstaan van hospitalen voor waanzinnigen                              p.252 

 

  III.2.: De waanzinnige in het laatmiddeleeuwe Gent (1425-1550)                                    p.255 

      III.2.1.: De waanzinnigen die aalmoezen kregen van de stad Gent                               p.255 

      III.2.2.: De waanzinnige in het laatmiddeleeuwe Gent: Besluit                                    p.262 

 

 

 

IV. Besluit                                                                                                                            p.264 



 273 

 

 

 

DEEL IV.: Algemeen besluit van het onderzoek                                                            p.265  

 

 

NAWOORD                                                                                                                        p.267 

                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


