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INLEIDING. 

Als onderwerp voor deze thesis werd mij door miJn promotor, Dr. J. Dumolyn, 

voorgesteld een onderzoek uit te voeren naar de rol van de Brugse wevers in de Gentse 

Opstand, die een verloop kende van 1379 tot 1385. Als inwoner van Varsenare, een klein 

en gezellig dorpje in het Brugse Vrije, dat zich ongeveer zes à zeven kilometer ten westen 

van Brugge bevindt, heb ik een sterke affiniteit met deze prachtige historische stad. Ik 

was dan ook zeer verheugd een thesis te mogen schrijven over Brugge. 

De historische context van mijn verhandeling situeert zich, zoals reeds vermeld, in de 

periode van de Gentse Opstand. Deze opstand was een van de meest turbulente 

gebeurtenissen in de omvangrijke geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. De 

opstand ontvlamde in de zomer van 1379 toen de baljuw van Gent, Wouter van Outryve, 

op bevel van de graaf enkele leiders van de Witte Kaproenen, een Gentse militie, de cel 

ingooide en zo ongewild een volksopstand veroorzaakte onder leiding van het 

weversambacht Het einde van de opstand werd ingeluid door het opstellen van het 

verdrag van Doornik tussen de graaf van Vlaanderen , Filips de Stoute, en de stad Gent, 

die na de zware nederlaag te Westrozebeke in 1382 het verzet tegen de graaf op haar 

eentje had verder gezet. Voor Brugge duurde de opstand slechts tot november 1382. Na 

de nederlaag te Westrozebeke schaarde de stad zich niet meer aan de zijde van de Gentse 

opstandelingen. 

De Brugse wevers vormden binnen Brugge een uitzonderingsgroep. De Vlaamse wevers 

in het algemeen waren namelijk de voornaamste slachtoffers van de slechte economische 

situatie van de 14de eeuw, die een heroriëntatie van de Vlaamse textielindustrie tot 

gevolg had waardoor die zich nu meer ging specialiseren in de productie van 

luxeartikelen in plaats van de traditionele massaproductie van goedkoop textiel. Hierdoor 

verslechterde de positie van de wevers zienderogen, maar waar zij in Gent en Ieper een 

zeer belangrijke stem hadden in het stadsbestuur, was dat in Brugge, dat zich meer en 

meer ging profileren als handelsstad, veel minder het geval. In Brugge hadden namelijk 

de poorters de macht in handen . 
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Het was allesbehalve een gemakkelijke opdracht om de rol van de Brugse wevers in de 

Gentse Opstand te beschrijven. 

Ten eerste zijn er quasi geen bronnen die rechtstreeks op de wevers van toepassing zijn te 

vinden. De eed van de wevers en de Brugse keure van 20 mei 1382 die werd 

uitgevaardigd door Filips van Artevelde vormen hierop enkele uitzonderingen. Door 

gebruik te maken van de archiefinventarissen van L. Gilliodts-van Severen gingen we op 

zoek naar oorkonden die ons konden verder helpen bij ons onderzoek. Het merendeel van 

die oorkonden is echter niet rechtsreeks van toepassing op de Brugse wevers. Ze laten 

ons echter wel toe een beeld te vormen van de algemene context waarin de stad en dus 

ook de wevers zich bevonden. 

Naast de oorkonden en de enkele bronnen, die direct op de wevers van toepassing zijn, 

zijn uiteraard de stadsrekeningen (SR) zeer belangrijk in dit onderzoek. Helaas ontbreekt 

juist het belangrijkste deel uit de door ons onderzochte periode: de periode van 3 mei 

1382 tot 27 november 1382. We hebben dus geen boekhoudkundige informatie over het 

opstandige weversregime dat in Brugge onder de hoede van Filips van Artevelde in de 

voornoemde periode de plak zwaaide. In de stadsrekeningen spitsten we ons vooral toe 

op de posten Uutghegheven van riders ende boden en natuurlijk de verschillende uitgave

posten in Uutghegheven ten oorloghe. De boekhoudkundige informatie van de stad werd 

dan vervolgens vergeleken met de verschillende data die we konden ontlenen uit de 

gelezen kronieken om een duidelijk beeld te krijgen van de rol van de stad Brugge in de 

Gentse Opstand. Het grote nadeel hierbij is wel dat er enorm weinig informatie, zowel in 

de stadsrekeningen als in de kronieken te vinden is die we rechtstreeks konden linken aan 

de Brugse wevers. In de handschriften uit de stadsbibliotheek van Brugge staat wel een 

zeer interessant stuk over de economische privilegies van de stad die door de nieuwe 

graaf, Filips de Stoute, bekrachtigd werden. Vermits in deze stukken ook veel aandacht 

wordt besteed aan de lakenhandel kunnen we dat, gezien de rol van de wevers in de 

lakenproductie, uiteraard ook goed in verband brengen met ons onderzoek. 

Ten tweede manifesteert er zich ook een probleem op het vlak van de wetenschappelijke 

literatuur. Slechts zeer weinig werken handelen specifiek over het Brugse 
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weversambacht, waarschijnlijk ook omwille van een gebrek aan voldoende doelgericht 

bronnenmateriaal. Enkel in de artikelen van J. De Smet die de sociale stratificatie van de 

opstandelingen uit Brugge en het Brugse Vrije onderzocht aan de hand van de 

verbeurdverklaringen, die na de slag bij Westrozebeke door de grafelijke officieren 

werden doorgevoerd , vinden we rechtstreekse informatie over de Brugse wevers terug. 

De artikelen van A. Van Oost zorgen dan weer voor vergelijkend materiaal met de 

leidinggevende stad in deze opstand, namelijk Gent. 

Er was echter meer dan voldoende leesmateriaal voorhanden wat betreft de Brugse 

economie en financiën , de organisatie van het ambachtsleven, de textielindustrie en 

productie, etc. Aan de hand van deze secundaire literatuur was het wel mogelijk het 

contextuele kader waarin de opstand plaatsvond te achterhalen en zo dus ook een beter 

inzicht te krijgen in de motieven van het Brugse weversambacht om zich aan de kant van 

de Gentenaren te scharen. Onder andere de werken van D. Nicholas en J. M. Murray 

waren bij deze enorm leerrijk. Ook wat betreft het meer theoretische aspect van deze 

opstand was er ondersteunende literatuur beschikbaar. Meer bepaald het boek over 

geweld in Vlaanderen in de 1 4de eeuw van Verbruggen is in dit onderzoek van 
/ 

onschatbare waarde gebleken. 
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HOOFDSTUK I: DE BRUGSE BESTUURSINSTELINGEN IN DE 14de EEUW. 

1. Inleiding. 

Doordat er in de bespreking van de kronieken, oorkonden en stadsrekeningen veel zal 

verwezen worden naar de functie die bepaalde personen in de stad uitoefenden , leek het 

mij aangewezen eerst enkele begrippen te bespreken. Ik vind het belangrijk dat de lezer 

van dit werk die niet goed thuis is in de organisatie van een 14de-eeuwse Vlaamse stad 

als Brugge goed zou weten wat de rol is van de twee belangrijkste bestuurlijke en 

gerechtelijke instellingen van die scone stede aangezien deze begrippen veel naar voor 

zullen komen. Vandaar deze korte omschrijvingen van de Brugse schepenbank en raad . 

2. De Brugse schepenbank en raad. 

De schepenbank van Brugge was de machtigste instelling in de stad. Ze was niet alleen 

verantwoordelijk voor het opstellen van de stadswetten, maar ze was ook de hoogste 

stedelijke rechtbank en de uitvoerende macht van de stad. Om het jaar werd de 

samenstelling van de schepenbank vernieuwd, men sprak dan van de wetsvernieuwing. 

Meestal gebeurde dit op twee februari. 1 Na de Guldensporenslag op 11 juli 1302 wisten 

de ambachten naast de poorterie een definitief aandeel te verwerven in de verdeling van 

de schepenzetels.2 Hierbij werden vier zetels ingepalmd door de poorterie , de 

erfgenamen van het oude oligarchische stadspatriciaat uit de dertiende eeuw.3 De negen 

overblijvende schepenzetels werden ingepalmd door de ambachten.4 De verdeling van 

1 D. VAN DEN AUWEELE, Schepenbank en schepenen te Brugge (112 7-1384). 

Bijdrage tot de studie van een gewone stedelijke rechts- en bestuursinstelling, 

onuitgegeven doctoraatsverhandeling KUL, Leuven, 1977, p. 277. 
2 R. VERBRUGGEN, Geweld in Vlaanderen. Macht en onderdrukking in de Vlaamse 

steden tijdens de veertiende eeuw, Brugge, Marc van de Wiele, 2005, p. 17. 
3 R . VERBRUGGEN, loc. cit. 
4 J. MERTENS, De verdeling van de Brugse schepenzetels op sociaal gebied (14de 

eeuw), in: Wetenschappelijke Tijdingen, XI, 1961, kol. 461 -463. 
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deze 13 schepenzetels gebeurde via de verdeelsleutel van de negen leden. De Brugse 

bevolking werd namelijk ingedeeld in 9 groepen die recht hadden op representativiteit in 

het stadsbestuur: 1, de poorterie, 2, de vier grote textielambachten waaronder de wevers, 

de volders, de scheerders en de ververs, 3, de ambachten van de vleeshouwers en de 

visverkopers, 4, de ambachten van de zeventien kleine neringen, 5, de ambachten van den 

hamere, 6, de ambachten van den Iedere, 7, de ambachten van der naelde, 8, het ambacht 

van der bakkers en 9, het ambacht van der makelaars.5 

Om lid te kunnen worden van de schepenbank diende men aan enkele 

benoemingsvoorwaarden te voldoen! Men moest namelijk burger zijn van de stad 

Brugge, deel uit maken van de poorterie of lid zijn van een ambacht van de stad , men 

moest ook een blanco strafregister kunnen voorleggen en uit een wettelijk huwelijk zijn 

voortgekomen. Bastaarden werden met andere woorden niet toegelaten in het opperste 

stadsorgaan, 6 maar hadden wel het recht in de lagere bestuursorganen te zetelen en zo 

konden ze dus ook een bijdrage leveren aan de macht van bepaalde families in de stad.7 

Een universitaire opleiding werd van de schepenkandidaten nog niet verwacht.8 

De schepenen zelf werden aangesteld door de graaf, maar deze regeling werd niet altijd 

gerespecteerd door de steden. In 1281 wilde graaf Gwijde van Dampierre bijvoorbeeld 

het volledige benoemingsrecht naar zich toe trekken nadat de privileges van de stad het 

jaar voordien waren opgegaan in de brand van de Halletoren. Enkel in de periode 1304-

1324 beschikte de graaf niet over het benoemingsprerogatief en had de stad het 

benoemingsrecht volledig in eigen handen.9 Nadien werd de situatie van voor 1304 

hersteld en kon de graaf de schepenen kiezen uit een lokale preselectie waarin de baljuw 

5 Ibid., p. 460. 

6 D . VAN DEN AUWEELE, p. 269. 

7 K. V ANHA VERBEKE, De reële machtsstructuren binnen het stadsbestuur van Brugge 

in de periode 1375-1407. Verslag van een prosopografische studie, in : Annales de la 

Sociéte d'Emulation de Bruges, 135, 1998, p. 30. 

8 D VAN DEN AUWEELE, p. 273 

9 D . VAN DEN AUWEELE, p. 274. 

10 



van de stad een belangrijke rol speelde. De graaf had dus ook al enige invloed bij de 

preselectie zelf! 10 De burgemeester werd meestal door de schepenen aangesteld, enkel bij 

uitzondering door de graaf, en kwam meestal uit de poorterie. Deze persoon was zowel 

eerste schepen als voorzitter van de schepenbank.'' Vanaf 1324 echter kwam de 

benoemingsbevoegdheid voor het aanduiden van de burgemeester volledig in handen van 

de graaf. 12 K. Vanhaverbeke oordeelt echter dat hiërarchie in het Brugse schepencollege 

niet zo'n belangrijke rol speelde als in Gent. 13 Een burgemeester had dan ook niet zo veel 

meer invloed dan een gewone schepen. 

De bevoegdheden van de schepenbank en dus van de schepenen strekten zich 

voornamelijk uit op het gerechtelijke vlak. De schepenbank was in de eerste plaats het 

hoogste gerechtelijke orgaan van de stad. Op het vlak van de oneigenlijke rechtspraak 

hield de schepenbank zich vooral bezig met het bekrachtigen van aktes tussen twee 

personen. 14 Het belangrijkste aandeel van de schepenbank situeerde zich echter op het 

vlak van de eigenlijke rechtspraak. Het ging hier vooral om burgerlijke geschillen en 

strafzaken. Deze zaken werden voor de Vierschaar gebracht waar minstens twee 

schepenen tweemaal in de week bijeenkwamen om de lopende rechtszaken in proces afte 

sluiten. 15 De schepenen werden hierin bijgestaan door rechtsgeleerden in dienst van de 

stad, de advocaten. Zij gaven ongebonden advies aan de schepenen die de Vierschaar 

voorzaten. 16 Bij burgerlijke geschillen ging het vooral om vorderingen in verband met 

een afgesloten zakelijk contract of huwelijksverbinding. 17 Voor het opstellen van de 

authentieke akten werden de schepenen bijgestaan door de Klerken van de Vierschaar.18 

10 Ibid., p. 275. 
11 Ibid., p. 279. 
12 Ibid., p . 275. 
13 K. VANHAVERBEKE, p. 17. 

14 D . VAN DEN AUWEELE, p. 290. 

15 Ibid., p. 279. 
16 J. A . VAN HOUTTE, De Geschiedenis van Brugge, Tielt, Lannoo, 1982, p. 321. 

17 D. VAN DEN AUWEELE, p. 290. 

18 J. A. VAN HOUTTE, p. 323. 
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De schepenbank streefde altijd naar een complete bescherming van haar burgers, maar 

moest soms toelaten dat de leden van de stad voor andere rechtbanken werden berecht 

wanneer die buiten het rechtsgebied van de stad een misdrijf hadden gepleegd. Het kon 

dus met andere woorden gebeuren dat de schepenbank 'ratione materiae' en 'ratione 

personae' wel bevoegd was als stadsrechtbank, maar niet 'ratione loci'. Dit leidde dan 

meestal tot conflicten met de andere bevoegde rechtbank(en). Soms was het zelfs 

mogelijk dat drie rechtbanken voor één bepaald misdrijf bevoegdheid claimden. 19 In het 

onderzoek van bepaalde zaken werden de schepenen bijgestaan door zes Klerken van de 

Tafel. De gerechtsgarsoenen waren de deurwaarders van de stad die optraden in 

schuldzaken.20 

De bestuurlijke macht van de schepenbank bestond enn erop toe te Zien dat de 

uitgevaardigde wetten , de zogenaamde hallegeboden, werden nageleefd door de 

bevolking. Gedurende een korte periode was de schepenbank er zelfs in geslaagd het 

keurrecht, zijnde het recht om onafhankelijk van de graaf keuren uit te vaardigen/ 1 

volledig naar zich toe te trekken, namelijk van 1302 tot 1328. Voordien werd het 

keurrecht gefnuikt door de graven Filips van den Elzas en Gwijde van Dampierre. Na het 

einde van de Kustopstand na de slag bij Kassei trok de Fransgezinde graaf Lodewijk van 

Nevers het stedelijke keurrecht weer voor een deel naar zich toe. Met andere woorden, na 

1328 werd het keurrecht van de schepenbank opnieuw onderworpen aan de controle van 

de hoogstgeplaatste vertegenwoordiger van de graaf in de stad, de baljuw, en aan de 

toestemming van de graaf zelf.22 

Was de schepenbank eigenlijk wel representatief voor de Brugse stadsbevolking? 

Volgens D. Van den Auweele hanteerde de schepenbank een soort salarissysteem om de 

19 D. VAN DEN AUWEELE, p. 300. 
20 J. A. VAN HOUTTE, loc cit. 
21 Keuren van de graaf en keuren van de stad zijn beide hallegeboden vermits beide 

wetgevende documenten op het balkon van het Belfort van de stad werden afgeroepen. D. 

VAN DEN A UWEELE, p. 304. 
22 0. VAN DEN AUWEELE, loc cit. 
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toetreding tot de schepenbank enkel mogelijk te maken voor de leden die behoorden tot 

de hoogste klassen van de stad. Hij stelde vast dat de schepenen in 1371, dus slechts acht 

jaar voor het losbarsten van de Gentse Opstand, per jaar 31 lb. 10 s. verdienden en per 

week een salaris van 3 lb. 10 s. ontvingen. Een burgemeester kreeg het dubbele van het 

jaarlijkse bedrag van een schepen?3 Hoewel dit een redelijk ruim salaris was moest men 

er rekening mee houden dat de schepenen voltijds bezig waren met hun politieke carrière 

en dus weinig tijd hadden om andere vormen van inkomsten te winnen . Men had dus de 

financiële steun van de familie nodig of men moest beschikken over een ruime financiële 

reserve om een voltijdse politieke carrière te kunnen ambiëren.24 Bijgevolg was dit 

onmogelijk voor de armere lieden uit de stadsbevolking vanwege een gebrek aan rijke 

familieleden of ruime financiële reserves. Ook J. Mertens stelde vast in zijn onderzoek 

dat representativiteit van de bevolking ver te zoeken was in het Brugse stadsbestuur.25 

De raad was het politieke orgaan dat voortvloeide uit het dertiende-eeuwse college van 

de gezworenen en opereerde naast het schepencollege. De raad had uitsluitend 

bestuurlijke bevoegdheden en zetelde bijgevolg niet in de Vierschaar. 26 Hoewel het door 

de meeste historici als een louter adviesorgaan bestempeld wordt27
, werden belangrijke 

bestuurlijke en wetgevende beslissingen door de schepenbank en de raad samen genomen 

en droeg de raad een gelijke verantwoordelijkheid over de genomen beslissingen als de 

schepenbank.28 De raadsleden werden aangeduid door de schepenen. Indien acht dagen 

na de wetvernieuwing de raad nog niet vernieuwd was, stelde de graaf zelf de raadsleden 

aan. 29 Het ambtstermijn van de raadsleden liep dus parallel met het ambtstermijn van de 

schepenen. Ook de benoemings-en ambtsvoorwaarden waren min of meer gelijk aan die 

van de schepenen. Ook aan het hoofd van de raad stond een burgemeester. Deze kon 

23 Ibid., p. 283. 
24 K. V ANHA VERBEKE, p. 28. 
25 J. MERTENS, op. cit., kol. 464. 
26 D. VAN DEN AUWEELE, p. 281. 
27 K. VANHAVERBEKE, p. 9. 
28 D. VAN DEN AUWEELE, 307. 
29 Ibid., p. 306. 
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optreden als aanklager op het v lak van de oneigenlijke rechtspraak. De raad had dus toch 

nog, zij het een zeer beperkte, rechterlijke functie .30 Vanaf 1329 werd de burgemeester 

van de raad ook aangesteld door de graaf. 31 De hiërarchie van de schepenen werd ook 

gevo lgd bij de raadsleden. De raad werd dus ook ingedeeld volgens het systeem van de 

negen leden. 32 

30 Ibid., p. 307. 
31 Ibid., p. 306. 
32 J. MERTENS, op cit. , kol. 464. 
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HOOFDSTUK 11: DE VLAAMSE TEXTIELNIJVERHEID IN DE 14de EEUW. 

1. Inleiding. 

Alvorens de bespreking van de kronieken, stadsrekening en oorkonden aan te vatten , leek 

het ons logisch om na de bespreking van de 2 belangrijkste bestuursinstellingen van 

Brugge vervolgens een beschrijving te geven van de economische situatie van het 

graafschap Vlaanderen en de stad Brugge aan het eind van de 14de eeuw. Dit is namelijk 

onontbeerlijk in dit onderzoek indien men de achterliggende motieven van de Brugse 

wevers om deel te nemen aan de Gentse Opstand wil begrijpen. 

2. De Vlaamse textielnijverheid in de veertiende eeuw. 

2.1. Oorlogen en transactiekosten. 

Net zoals in de rest van Europa kampte het graafschap Vlaanderen in de veertiende eeuw 

met serieuze economische problemen . Vooral de traditionele textielindustrie van de grote 

Vlaamse steden kende zware tegenslagen door de veranderende economische 

conjunctuur. Deze economie was enorm belangrijk voor het graafschap Vlaanderen. In 

vele steden, klein of groot, was meer dan de helft van de bevolking tewerkgesteld in die 

ene industriële sector. We kunnen dus spreken van een Vlaamse economische 

monocultuur, waardoor de handelspositie van het graafschap op het internationale vlak 

zeer zwak was.33 Als belangrijkste oorzaak voor de verzwakking van de textielnijverheid 

wijst J. H. Munro op de vele oorlogen die eind 13de en begin 14de eeuw werden 

uitgevochten in het Middellandse-Zeegebied waardoor de transportkosten exuberant 

stegen en het onmogelijk werd nog winstgevend textiel naar de mediterrane markten uit 

te voeren . Door deze oorlogen werd het quasi onmogelijk voor de Italiaanse handelaren 

om hun collega's uit de Lage Landen te ontmoeten op de grote jaarmarkten in het 

graafschap Champagne. De graven van Champagne slaagden erin om de vele handelaren 

33 W. PREVENIER, Les perturbations dans les relations commercial es anglo-flamandes 

entre 1379 et 1407, in : Mélanges E. Perroy, Paris, 1973, p. 491. 
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de benodigde infrastructuur en vooral veiligheid te bieden waardoor deze jaarmarkten 

vooral in de 13de eeuw een enorm succes waren.34 Jn de mediterrane regio woedden aan 

het eind van de 13de en het begin van de 14de eeuw echter vele oorlogen die nefast waren 

voor de continentale handel van de Italianen. De oorlogen vereisten van de handelaren 

dat ze veel grotere veiligheidsmaatregelen moesten nemen. Tegelijkertijd raakten 

Frankrijk, Engeland en het graafschap Vlaanderen ook betrokken in onderlinge 

conflicten. Hierdoor liepen de kosten echter al vlug op waardoor de continentale handel 

niet meer rendabel was. Deze uitbarsting van geweld betekende het einde voor de 

jaarmarkten van Champagne. 35 

Noodgedwongen moest men op zoek naar een alternatief, dat werd gevonden in het 

aanleggen van zeeroutes die de Italiaanse steden met de Lage Landen in verbinding 

brachten . De kosten van de zeehandel stegen echter ook. Enerzijds door de enorme 

afstand die men moest afleggen, anderzijds doordat ook op zee de onveiligheid steeg en 

men steeds meer moest investeren 111 het ontwikkelen van hybride 

"handelsoorlogschepen".36 Voeg hierbij nog eens het uitbreken van de pest in het midden 

van de 14de eeuw die tot gevolg had dat de bevolking van Europa zeer drastisch daalde 

(1 /3 van de bevolking zou toen gestorven zijn). In economische termen betekende dit dat 

een enorm groot aantal consumenten verdween, wat uiteraard nefast was voor de 

goedkope textielproducten die juist gericht waren op massaconsumptie.37 

Het Vlaamse marktaandeel op het vlak van goedkope en middelmatige textiel - het 

exportproduct van Vlaanderen bij uitstek - werd in het Middellandse-Zeegebied vrijwel 

34 J.H. MUNRO, Medieval woollens: the western European woollen industries and their 

struggles for international markets, c. 1000- 1500, in : The Cambridge history of western 

textiles, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, deel I, p. 233. 

35 Ibid. , p. 235. 

36 Ibid. , p. 238. 

37 Ibid. , p. 239. 
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onmiddellijk mgenomen door lokale Catalaanse en Italiaanse producenten.38 

Aanvankelijk hadden de goedkope lakens namelijk veel succes in de dichtbevolkte 

mediterrane wereld . Vanaf de jaren 20 van de 14de eeuw vindt men echter geen enkele 

vermelding van de goedkope sayetteries - die aanvankelijk zeer populair waren - terug. 

De saye was ook voor de stad Brugge een zeer belangrijk product. G. De Poerek 

onderscheidde te Brugge drie soorten goedkope textiel: de pijfelars, de pleine lakene en 

de saye. 39 Omstreeks 1300-1320 viel de handel in de populaire sayes echter stil.40 

Daarentegen zijn er wel veel gegevens over de aankoop van duur Vlaams (vooral uit de 

befaamde Leie Vallei: Menen, Kortrijk, Wervik en Komen) en ook Brabants laken. 

Indien men de boekhouding van de Italianen, Portugezen en Spanjaarden bekijkt, stelt 

men dezelfde wijziging vast: overal werd overgeschakeld op de import van luxueus 

Brabants laken en laken van de Vlaamse nouvelles draperies. Toch werden de Vlaamse 

en Brabantse afzetmarkten bedreigd. In de boekhouding staat namelijk beduidend meer 

duurdere mediterrane textiel vermeld. Als voorbeeld noemt J. H. Munro de Datini firma, 

gespecialiseerd in de verkoop van textiel in Spanje: de Vlaamse kleren maakten 78 

procent uit van de textiel uit het noorden, 29 procent van de totale verkoop. Maar, net als 

in Sicilië en de Levant, bestond de Vlaamse textiel uit de nouvelles draperfes afkomstig 

uit de Leie Vallei. Het traditionele Vlaamse en Brabantse laken - dus de meer goedkopere 

varianten waar oorspronkelijk een zeer grote afzetmarkt voor was - namen slechts 6,2 

procent van de Datini verkoop in.41 

38 J.H . MUNRO, Industrial transformations in the Narth-West European textile trades, c. 

1290-c.1340: economie progress or economie crisis?, B. M. S. CAMPBELL (ed.), Befare 

the Black Death. Studies in the 'crisis' of the early.fourteenth century, Manchester 1991, 

pp. 131-133. 
39 G. DE POERCK, La draperie mediévale en Flandre et en Artois. Technique et 

terminologie, Brugge, De Tempel, 1951, Tome I, pp. 246-255. 
40 J.H. MUNRO, Medieval woollens, p. 242. 
41 J.H. MUNRO, Industrial transformations, p. 119. 
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2.2. Luxelaken en concurrentie. 

Volgens de oude stelling van H. Pirenne moeten we deze overstap van de goedkope 

Vlaamse textiel , gericht op de markten in het Middellandse-Zeegebied, naar luxelaken als 

een teken van welvaart beschouwen. Waarom zou men echter zo ' n zware hervormingen 

moeten doorvoeren in een industriële sector die succes boekt? J. H. Munro besluit dan 

ook correct dat die heroriëntatie eerder het gevolg was van het zich aanpassen aan een 

veranderende economische context die vooral negatieve gevolgen had voor de Vlaamse 

textielnijverheid. 42 

De overstap naar luxelaken bracht echter één groot nadeel mee: de te grote 

afhankelijkheid van de Vlaamse textielindustrie van de Engelse wol die kwalitatief de 

enige aanvaardbare grondstof was voor het vervaardigen van het Vlaamse luxelaken.43 

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de Engelsen hun wol gebruikten als een 

politiek wapen en een sterke bron van inkomsten. Door de taksen die erop geheven 

werden had de Engelse textielindustrie, één van de nieuwe opkomende en concurrerende 

textielcentra voor Vlaanderen, een productiekost die tot 25 à 35 procent goedkoper was.44 

Het is trouwens opvallend dat de Engelse textielindustrie een eerste boom kende in 1366 

en later een tweede in 1379.45 Deze jaartallen kenmerken zich als periodes van 

strubbelingen in Vlaanderen. Opstanden waren ongetwijfeld zeer nefast voor de Vlaamse 

economie in zijn geheel en daar profiteerden dan ook de concurrerend regio 's gretig van. 

W. Brulez toont echter aan dat Vlaanderen toch nog de macht bezat om te reageren op de 

zich stellende economische problemen. Hoewel uit de bronnen blijkt dat Brugse kooplui 

42 Ibid. , pp. 141-143. 
43 M. BOONE, L' industrie textile à Gand au bas moyen äge ou les resurrections 

successives d'une activité réputée moribonde, in: M. BOONE en W. PREVENIER, 

Drapery production in the Late medieval Low Countries: Markets and Strategies for 

Survival (141h-l6117 centuries), Leuven, Garant, 1993, p. 17. 
44 M. BOONE, loc cit. 
45 W. PREVENIER, Les perturbations, p. 494. 
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zeer bedrijvig waren in de handel in Engels laken , moeten we toch stellen dat de invoer 

en verkoop ervan sterk gehinderd werd .46 Hoewel de Engelsen van graaf Ladewijk van 

Male in 1359 het recht verkregen op vrije koop en verkoop van goederen lijkt er toch 

altijd een sterke taboesfeer rond het Engelse laken te hebben gehangen.47 Zo is er een 

keure uit Brugge waarin staat dat een burger van de stad een boete kreeg op een 

oningepakte hoeveelheid Engels laken - al het Engelse laken dat Brugge binnenkwam, 

moest volgens de wet ingepakt zijn - die hij had opgeslagen. Indien het een vreemdeling 

betrof, was de straf nog erger en werden de goederen onmiddellijk geconfisceerd.48 Enkel 

de Hanzeaten49 slaagden erin door middel van een economische blokkade het privilege 

voor transithandel voor Engels laken te legaliseren. 50 Men moet zich hierbij wel goed 

realiseren dat de meeste beperkingen enkel sloegen op het Engels laken van zeer goede 

kwaliteit die een bedreiging kon vormen voor de dure Vlaamse lakensoorten. Op laken 

van mindere kwaliteit waren blijkbaar geen limiterende reglementen van toepassing. 51 

Niet alleen in Engeland en m het Middellandse-Zeegebied ontstonden meuwe 

concurrerende textielcentra, maar ook in de Lage Landen zelf, meer bepaald in het 

46 W. BRULEZ, Engels laken in Vlaanderen, in de 14e en 15e eeuw, in: Annales de la 

Société d'Emulation de Bruges, Brugge, 1971 , p. 25. 
47 Ibid. , p. 7. 
48 Ibid. , p. 20. 
49 In eerste instantie is de Hanze altijd en voornamelijk een koopmansgilde geweest met 

als doel de handel te bevorderen en de winst te vergroten. De Hanze ontstond in 

Westfalen en de beneden-Rijn . In de 14de eeuw waren Hamburg en Lübeck de 

belangrijkste steden. Hun handelsgebied betrof Rusland, het Balticum, Neder-Duitsland, 

Scandinavië, Engeland en de Lage Landen. A. V ANDEW ALLE, Hanzekooplui en 

Medicibankiers. Brugge, wisselmarkt van Europese culturen, Brugge, Stichting 

Kunstboek, 2002, p . 11. 

50 W. BRULEZ, p. 9. 
51 Ibid. , p. 13 . 
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hertogdom Brabant en het graafschap Holland. 52 Brabant was misschien wel de zwaarste 

concurrent voor het Vlaamse laken. Vanaf de I 4de eeuw oversteeg het Brabantse laken 

van Brussel, Leuven , Lier, Tienen en Vilvoorde de Vlaamse aanwezigheid in Pruisen, in 

Praag en in bepaalde delen van Polen. 53 Vanuit Frankrijk kwam de concurrentie vooral 

van de Normandische steden die stelselmatig een deel van de Vlaamse markt in Genua 

innamen .54 Het ontstaan van dergelijk zware concurrentie in quasi alle gebieden waar de 

Vlamingen actief waren had natuurlijk zware gevolgen voor de Vlaamse 

textielondernemers of drapiers. Vandaar ook de heroriëntatie naar zware luxelakens van 

zeer hoge kwaliteit. De Vlaamse drapiers probeerden niet alleen de transportkosten te 

drukken, maar probeerden zichzelf ook een label van onberispelijke en ongeëvenaarde 

kwaliteit op te hangen om zo de eigen positie op de internationale markt veilig te stellen. 

Ze streefden dus naar een monopoliepositie op het vlak van dure, maar kwaliteitsvolle 

textiel. 

2.3. Interne problemen. 

Toch kregen de grote Vlaamse textielcentra volgens D. Nicholas ook tegenwerking 

vanuit het eigen graafschap, zeker ten tijde van graaf Ladewijk van Male. Deze versterkte 

en erkende namelijk de textielproductie van de kleinere textielcentra in heel Vlaanderen 

op zo ' n manier dat hij de privileges van de Drie Steden (de traditionele textielcentra van 

52 J.H . MUNRO, lndustrial protectionism in medieval Flanders: urban or national?, in: H. 

MISKIMIN e. a., (eds) ; The medieval city. Essays Wl·itten in honor of Robert S. Lopez, 

London, 1977,p.230. 

53 S. ABRAHAM-THISSE, Le commerce des draps de Flandre en Europe du Nord: faut 

il eneare parler du déclin de la draperie flamande au bas moyen-àge? in : M. BOONEen 

W. PREVENIER, Drapery production in the Late medieval Low Countries: Markets and 

Strategiesjor Survival (141
h-1 61

h centuries), Leuven, Garant, 1993, p. I 72. 
54 Ibid. , p. 173 . 
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Ieper, Brugge en Gent) niet zou schaden.55 Graaf Ladewijk had namelijk zelf ook 

financiële belangen in de landelijke textielcentra . Daar had hij namelijk het recht om 

grafelijke functionarissen aan te stellen- die een grondig oogje in het zeil hielden of juist 

dichtknepen - en kreeg altijd enkele procenten van de belastingopbrengsten.56 leper, Gent 

en in mindere mate ook Brugge ondernamen regelmatig expedities naar het stedelijke 

ommeland om de productiefaciliteiten van de kleinere centra te vernietigen. Uiteindelijk 

lieten de Drie Steden de !egalisering van de rurale textiel toe, maar bleven wel grondig 

controleren of er geen namaak in het spel was! 57 Volgens S. Abraham-Thisse was deze 

imitatie echter geen teken van industrieel verval , maar eerder van een succesvolle 

omschakeling van de productie van goedkoop naar duur en luxueus laken. 58 Niemand zou 

het zich overigens in zijn hoofd halen onsuccesvolle lakens te imiteren. 

0. Nicholas komt echter tot het besluit dat de Vlaamse rurale textielindustrie maar een 

kleine factor was in de dalende conjunctuur van de textielindustrie in de drie grote 

Vlaamse steden. Hij wijst er namelijk op dat de Italiaanse steden zich ook specialiseerden 

in luxetextiel en dat het Italiaanse luxelaken veel concurrentiëler was dan het Vlaamse. 59 

Uiteraard door de veel lagere transportkosten aangezien zij zich in het geografische 

centrum van de westelijke mediterrane textielmarkt bevonden. Bovendien stelt hij ook 

vast dat in de tweede helft van de veertiende eeuw reeds meer dan de helft van de 

textieluitvoer in de Lage Landen 111 handen was van Brabanders.60 0 . Nicholas 

beschuldigt ook de producenten en de steden zelf ervan dat ze niet genoeg hadden 

55 0. NICHOLAS, Town and countlyside. Social, economie and politica! tensions in 

fourteenth centwy Flanders, (RUG, werken van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 

I 52), Brugge, 1971 , pp. 204-205. 
56 Ibid. , p. 206. 
57 Ibid., pp. 215-218. 
58 S. ABRAHAM THISSE, p . 170. 
59 0. NICHOLAS, op. cit. , p. 211 
60 Ibid. , p. 2 18 
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geïnvesteerd in technologische innovatie en zich te veel toespitsten op de organisatie van 

de commerciële activiteiten. 61 

In Medieval Flanders gaat D. Nicholas nog wat dieper in op de Vlaamse 

lakennijverheid.62 Opnieuw stelt men vast dat de Vlaamse textie lnijverheid een aantal 

sterke concurrentienadelen had ten opzicht van de ni euwe buitenlandse textielcentra. 

Sinds 1270, toen Engeland en Vlaanderen quasi alle economische contacten verbroken 

hadden, werd er vanuit Vlaanderen eigenlijk geen echte actieve handel meer gevoerd.63 

De periode van de Vlaamse handelaar-ondernemer kwam ten einde, want toen de 

betrekkingen tussen beide landen weer waren genormaliseerd, was de plaats van de 

Vlaamse vaart op Engeland al ingenomen door buitenlanders, onder andere door de 

Genuezen.64 De rol van de handelaar-ondernemer werd bijgevolg ook overgenomen door 

de buitenlanders waardoor de Vlamingen dus nog minder controle hadden op de zo 

noodzakelijke import van buitenlandse wol. Volgens D. Nicholas waren de Vlaamse 

ondernemers ook niet flexibel genoeg op het vlak van nieuwe trends. In een periode 

waarin linnen steeds belangrijker werd, besloten de ondernemers en ambachtslieden over 

te schakelen op de productie van luxueuze stoffen van zeer zware wol.65 Toch was er in 

heel Vlaanderen, ook in de drie grote traditionele textielcentra, al sinds 1300 een actieve 

linnennijverheid. Zeker in Brugge en in de parochie Sint-Pieters in Gent was er een 

substantiële hoeveelheid spreiwevers en linnenwevers . Hun aantal was echter nooit groot 

genoeg om een politieke facti e van formaat te worden . Ze konden namelijk niet rekenen 

op de macht van de massa, zoals de vier grote textielambachten dat wel konden doen. 66 

61 Ibid. , p. 219. 
62 D. NICHOLAS, Medieval Flanders , London-New York, 1992, p. 463 
63 H. VAN WERVEKE, De koopman-ondernemer en de ondernemer in de Vlaamsche 

lakennijverheid van de Middeleeuwen, Antwerpen-Utrecht, Standaard Boekhandel-W. De 

Haan N .V. , 1946, pp. 11 -12. 

64 Ibid. , p. 12. 

65 D . NICHOLAS, op. cit., p. 277. 

66 Ibid. , p. 285. 
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Binnen de textielsector moesten ook maatregelen genomen worden op het vlak van de 

lonen. Loclewijk van Male was een graaf die enorm veel muntdevaluaties doorvoerde. 

Daardoor kon een nijpend tekort aan zilver opgevangen worden door het omsmeden van 

een aantal munten in een groter aantal munten en werd de koopkracht gedurende een 

korte periode opgedreven. Bovendien won de graaf er zelf ook inkomsten bij via het 

muntrecht.67 Dit had tot gevolg dat de prijzen stegen, maar dat de lonen meestal gelijk 

bleven.68 De drapiers - die verantwoordelijk waren voor het uitbetalen van de 

textielarbeiders - verzetten zich namelijk meestal tegen een stijging van de lonen. 

Meestal leidde dat tot een reactie bij de wevers onder de vorm van stakingen of 

uitlatingen.69 Vreemd genoeg lijken de lonen van de volders overeen te stemmen met de 

prijsstijgingen, hoewel de volders werden uitbetaald door de wevers, wiens lonen altijd 

later werden aangepast. 70 Volgens H. Van Werveke werden de lonen bewust laag 

gehouden als een strijdmiddel tegen de buitenlandse concurrentie. 71 De muntdevaluaties 

zijn dus duidelijk een teken van een verzwakte economie. Bezuinigingen waren 

broodnodig om de zo belangrijke textielsector overeind te houden. 

67 H. VAN WERVEKE, De economische en sociale gevolgen van de muntpolitiek der 

graven van Vlaanderen (1337-1433), in: Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 

LXXIV, 1931,p.3. 

68 Ibid. , p. 5. 
69 Uitlatingen waren massaprotesten door ambachten indien ze niet akkoord waren met 

een bepaald beleid of een bepaalde beslissing. Een heel ambacht legde dan het werk neer 

en verliet uit protest de stad. De volders pasten deze tactiek een aantal keer toe. Zij waren 

namelijk voor hun loon afhankelijk van de wevers (de drapiers uiteraard , niet de gewone 

arbeiders). Indien de volders echter het werk neerlegden was de afwerking van vooral het 

dure luxelaken onmogelijk. De drapiers moesten dan meestal met een oplossing over de 

brug komen indien ze hun laken wilden afgewerkt zien . Uitlatingen waren dus niet alleen 

simpele protesten, maar ook een economisch drukkingsmiddeL Een soort van ver 

doorgevoerde vorm van staking. Ibid., p. 7. 

70 Ibid., p. 8. 
71 Ibid. , p. 14. 
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2.4. Enkele positieve punten . 

Toch was niet alles slecht voor de Vlaamse economre en voor de Vlaamse 

textielnijverheid in het bijzonder. Door de overwinning van de Vlamingen in Kortrijk op 

11 juli 1302 trokken de ambachten namelijk een deel van de politieke macht naar zich toe 

ten nadele van het oude oligarchische stadspatriciaat De ambachtsgilden werden 

sindsdien officieel erkend en kregen de mogelijkheid hun commerciële belangen ook op 

het politieke niveau van de stad te verdedigen.72 

Maar ook vanuit het buitenland kwam er hulp. Ondanks de verschillende conflicten 

tussen de Hanze en Vlaanderen bleken de Hanzeaten voor een grote en betrouwbare 

afzetmarkt voor Vlaamse textiel te zorgen in Noord-Duitsland, het Balticum en 

Scandinavië. 73 In het begin van de 15de eeuw kochten de Duitse handelaren van de 

Hanze en van Pruisen nog steeds grote hoeveelheden Vlaams laken.74 De dalende lijn in 

de Vlaamse textielindustrie bleef op sommige plaatsen dus waarschijnlijk nog beperkt. 

De stadjes van de nouvelles draperies uit de Leie Vallei beleefden zelfs een bloeiperiode. 

In het laatste decennium van de 14de eeuw, dus kot1 na de verwoestende Gentse Opstand, 

stond het Vlaamse laken , vooral de sayetterie, op een degelijke tweede plaats met 3106 

stukken laken wat betreft de import in Koningsbergen, dat we hier als voorbeeld voor de 

al bij al gezonde situatie van de textielnijverheid willen aanhalen. Artesië stond op de 

eerste plaats met 6212 stuks. Beide laten Brabant, met 1505 stuks, ver achter zich. 75 

Daarnaast werden vanuit Brugge ook nog eens 6000 stukken laken uit Henegouwen 

geëxporteerd naar Koningsbergen. Van de 3106 stukken Vlaams laken werden er 2700 

uitgevoerd via Brugge.76 In de tweede helft van de 14de eeuw bevond het Vlaamse laken 

zich nog altijd in een sterke monopoliepositie in de Hanzesteden Lübeck en Rostock. 77 

72 J .H. MUNRO, Industrial protectionism, pp. 232-233 . 

73 S. ABRAHAM-THISSE, p. 177. 
74 S. ABRAHAM-THISSE, loc. cit. 
75 Ibid., p. 179. 
76 Ibid., p. 183. 
77 Ibid. , p. 180. 
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Op de Pruisische en Poolse markten kunnen we ook in de veertiende eeuw nog altijd 

spreken van een sterk Vlaams aandeel. Evenwel stelt S. Abraham-Thisse vast dat er in de 

15de eeuw wel een groter diversificatie wat betreft de afkomst van de verschillende 

lakens optrad. Vooral de lakens uit Artesië en Henegouwen deden het in de 15de eeuw 

zeer goed. 78 Toch blijkt duidelijk dat het Vlaamse laken in de veettiende en vijftiende 

eeuw het meest voorkwam op de Pruisische en Poolse markten , hoewel op bepaalde 

plaatsen Brabant een sterke opgang kende, zeker vanaf de 15de eeuw. Zowel op het vlak 

van de dure kwaliteitsstukken als van de middelmatige lakens blijft Vlaanderen dus 

alleszins voor die bepaalde markten synoniem voor kwaliteit. Enkel op het vlak van de 

minderwaardige en middelmatige lakens moet de Vlaamse textiel enige concurrentie 

dulden, vooral uit Artesië en Henegouwen en in mindere mate ook uit Brabant. Lakens 

uit deze regio 's komen echter niet met dezelfde regelmaat in de bronnen voor als het 

Vlaamse laken.79 

De markt die door de Hanzeaten aan de Vlaamse textiel werd aangeboden , betekende een 

ware zegen, en misschien zelfs redding van de 14de-eeuwse Vlaamse textielindustrie. We 

vermelden reeds dat Italianen en Catalanen een groot deel van de mediterrane markt 

hadden veroverd op de handelscentra uit Vlaanderen en Brabant. Ook de Engelse markt 

vormde voor de Vlaamse textiel een steeds groter wordend probleem gezien die meer en 

meer ingenomen werd door lokale Engelse textielproducenten die uiteraard het voordeel 

hadden dat ze zelf ook de wolproductie konden controleren. De opening van markten in 

Scandinavië, Noord-Duitsland en het Balticum werd dus steeds aantrekkelijker voor de 

Vlaamse textielnijverheid .80 Betekende dit dat Vlaanderen en de andere textielcentra nu 

ook zeer afhankelijk werden van de Hanze zoals ze al afhankelijk was van de Engelse 

wol? ' Ja en nee ' is het bizarre antwoord dat we daarop kunnen geven. Toch is dit juist. Ja, 

de Vlaamse textiel had de markten die onder controle stonden van de Hanze zeer hard 

nodig. Nee, Vlaanderen was niet alleen afhankelijk van de Hanze, de Hanze was ook 

afhankelijk van Vlaanderen. De dichtbevolkte regio van de Lage Landen , met Brugge als 

78 Ibid. , p . 182. 

79 Ibid. , p. 186. 

80 J.H. MUNRO, Medieval woollens, p.239. 
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absoluut draaicentrum van Noord-West-Europa en voor een deel zelfs Zuid-West-Europa, 

verleende aan de Hanzeaten een gigantische afzetmarkt. Naast zwaktes had Vlaanderen 

dus ook nog een aantal uitzonderlijke troeven in de hand. 81 

3. De impact van de ambachtsgilden op de economische heroriëntatie van de 

Vlaamse textielnijverheid. 

3.1 . Ambachten, flexibele instellingen? 

Wat was nu de rol van de ambachtsgilden en de ondernemers in de heroriëntatie van de 

traditionele Vlaamse textielnijverheid? M. Boone wijst er in zijn artikel L 'industrie textile 

à Gand au bas moyen-áge ou les resurrections successives d'une activité réputée 

moribonde op dat H. Pirennes Stufentheorie82 nog altijd in veel historische werken 

algemeen aanvaard wordt. H. Pirennes kijk op de schadelijke invloed van de 

ambachtsgilden als waren ze archaïsche ondernemingen die niet flexibel genoeg waren 

om zich aan te passen aan een veranderende economische realiteit wordt jammer genoeg 

nog al te vaak overgenomen in historische werken.83 J. H. Munro daarentegen verwijst 

juist naar de machtsdeelname die de ambachtsgilden in Kortrijk op 11 juli 1302 na een 

klinkende overwinning op het Franse heer wisten af te dwingen, als één van de sterktes 

van de Vlaamse economie in de strijd voor het behoud van een economische 

machtspositie op het Europese economische speelveld. 84 Bovendien verkregen de 

ambachtsgilden ook politieke macht op het hoogste niveau in Vlaanderen daar de graaf 

van Vlaanderen zijn macht eigenlijk deelde met de drie, en later wanneer het Brugse 

81 Ibid., p. 240. 
82 Deze theorie stelt dat de verandering van productie in de Vlaamse lakennijverheid van 

de oude traditionele lakens naar de nouvelles draperies, zoals onder andere de 

textielcentra in de Leie Vallei, en nog later naar lichtere stoffen het gevolg was van de 

vindingrijkheid van de ondernemers (of de drapiers). 
83 M. BOONE, p. 19. 
84 J.H . MUNRO, Industrial protectionism, pp. 232-233. 
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Vrije onder Filips de Stoute definitief toetrad ,85 met de vier Leden van Vlaanderen . 

Daardoor konden ze deel uitmaken van de politieke vertegenwoordiging op het hoogste 

Vlaamse niveau en bijgevolg hun eigen economische belangen verdedigen op de best 

mogelijke manier. 86 

De vele regels die men kan aantreffen in bronnen die door de ambachtsgilden zelf zijn 

uitgevaardigd, construeren een beeld van zeer gesloten instellingen die angstvallig hun 

eigen productie probeerden af te schermen voor buitenlanders of niet-burgers van de stad 

in kwestie. Ook J. P. Sosson stelt dit vast voor het kuipersambacht. De verschillende 

reglementen die hij uit de bronnen van de kuipers afleidt, verwijzen naar een sterke 

afscherming van het ambacht voor vreemden. 87 Rond 1350 lag het inschrijvingsgeld I 00 

procent hoger voor vreemden dan voor eigen volk. Zonen van meesters betaalden zelf 

maar een symbolische som. 88 Het geld dat men op tafel moest leggen om meester te 

kunnen worden lag 33 procent hoger voor buitenlanders.89 P. Stabel werpt dit oubollige 

beeld echter omver en leert ons dat de praktijk zeer sterk verschilde van de interpretatie 

van de bronnen van de ambachtsgilden door de geschiedkundigen. In een stad als Brugge 

waren 3/4 van de ambachtsmeesters geen meesterskinderen.90 Ondanks de regelgeving 

konden niet-ambachtslieden en niet-burgers via allerhande fiscale systemen deelnemen 

aan de economische uitwisseling. Velen van hen waren dan ook betrokken bij 

economische transacties. 91 In een exportgeoriënteerde economie zou het trouwens zeer 

85 W. PREVENIER, Het Brugse Vrije en de Leden van Vlaanderen, in: Annales de la 

Société d 'Emulation de Bruges, XCVI, 1959, p. 53. 

86 J.H. MUNRO, Industrial protectionism, p. 234. 
87 J. P. SOSSON, La structure sociale de la corporation médiévale. L 'exemple des 

tonneliers de Bruges de 1350 à 1500, in : Revue Belge pour Philologie et Histoire , 44, 

1966, p. 459. 

88 Ibid. , p. 461 . 

89 Ibid. , p. 462. 

90 P. ST ABEL, Guilds in the late medieval Low Countries: myths and realities of guild 

life in an export-oriented environment, in: Journalfor medieval history, 30, 2004, p. 191. 

91 Ibid. , p. 192. 

27 



onverstandig zijn de buitenlanders uit te sluiten van het economische leven. Ook bij de 

kuipers stelt J. P. Sosson een ander beeld vast in de praktijk. De 9 families die volgens de 

bronnen het meeste mandaten uitoefenden , namen slechts 22,52 procent van de functies 

in. Er was dus geen sprake van monopolisering,92 Wel stelde J. P. Sosson een trend naar 

een oligarchie vast. Er waren namelijk wel individuen die enorm veel mandaten naar zich 

toe trokken.93 

P. Stabel stelt voorts dat de handel- en ondernemingstrategieën een open 

ambachtsstructuur tot gevolg hadden. De regelgeving van de ambachtsgilden was er 

enkel op gericht de handelaars te binden aan de noodzakelijke kwaliteitseisen die van het 

afgeleverde product iets unieks moesten maken.94 Zeker in de Vlaamse textielnijverheid 

was dit het geval. Deze vele regels wijzen echter niet op archaïsche en ontlexibele 

instellingen. De bedoeling was het scheppen van een duidelijke structuur: prijsvorming 

moest transparant blijven en er werden procedures opgesteld om de manier van productie 

en economische transactie duidelijk af te lijnen. Vooral bij de exportgeoriënteerde 

textielambachten was dit het geval. Zo konden handelaars bijvoorbeeld maar gedurende 

een bepaalde tijd goederen kopen of verkopen en werden de wolsoorten die gebruikt 

mochten worden strikt vastgelegd.95 Deze maatregelen werden echter genomen om de 

positie van het Vlaamse laken in de internationale economie overeind te houden en 

kunnen geenszins de oorzaak van het verval van de lakenindustrie mee hebben ingeluid, 

integendeel. 

P. Stabel haalt de textielindustrie aan als voorbeeld voor zijn theorie. Het niet naleven 

van de regels wijst volgens hem op een creatief economisch systeem. De lage productie 

was nodig voor het behoud van de standaardkwaliteit van het laken. Door de succesvolle 

heroriëntatie op luxelaken bewezen de textielambachten dat ze wel flexibel waren, in 

tegenstelling met wat H. Pirenne daarover beweert. Stad en platteland gingen nauwer 

92 J. P. SOSSON, p. 474. 

93 Ibid. , p. 475. 

94 P. ST ABEL, p. 192. 

95 Ibid. , p . 193. 
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samenwerken zodanig dat rurale wevers betrokken werden bij het productieproces,96 

steden trokken nieuwe industrieën aan en de plaatselijke ondernemers maakten gebruik 

van de reeds aanwezige kennis en kapitaa1.97 De oude traditionele textielproductie liep als 

gevolg van de heroriëntatie zeer sterk achteruit. De ambachten wilden zich profileren als 

kwaliteitsmerken . Een andere productiemethode werd dan ook ingevoerd . Een methode 

die van bepaalde ambachten een veel grotere arbeidsintensiviteit vereiste. De rol van de 

vollers, de scheerders en de ververs werd nu veel belangrijker. Zij verzorgden immers de 

afwerking van het product, terwijl het machtige weversambacht - hoewel het nog altijd 

voor de basis verantwoordelijk was - minder belangrijk werd in het productieproces. 

Vooral in Brugge taande hierdoor de macht van de wevers, wat ook hun inzet in de 

Gentse Opstand mee helpt verklaren . De cijfers die I. De Meyer aangeeft over de evolutie 

van het weversaantal ten opzichte van de totale Brugse bevolking spreken ook 

boekdelen. 98 Hierover treden we later meer in detail. 

3.2. De drapiersen het putting-out systeem. 

Het ambachtssysteem bleef in grote mate nog altijd afhankelijk van de rijkere 

ondernemers, de drapiers , die in bepaalde gevallen ook meester-wevers waren of ten 

minste waren ingeschreven in het weversambacht. Deze rijke ondernemers organiseerden 

de productie via het putting-out systeem en legden dit systeem ook aan hun arbeiders op. 

Van enige solidariteit tussen meester en leerling was dus maar weinig sprake. Het 

putting-out systeem decentraliseerde de productie waardoor de ambachtslieden 

afhankelijk werden van een leverancier van grondstoffen of iemand die hen krediet 

verleende om zelf de grondstoffen te kopen. 99 Daar de rol van de handelaar-ondernemer 

96 lbid. , p. 13. 
97 Ibid. , p. 12. 
98 I. DE MEYER, De sociale structuren te Brugge in de 14de eeuw, in: W. 

BLOCKMANS e.a. , Studiën betreffende de sociale structuren te Brugge, Kortrijk en 

Gent in de 14de en 15de eeuw, Kortrijk-Heule, Standen en Landen, 1971, pp. 8-78. 
99 R. HOLBACH, Some remarks on the role of 'putting-out' in Flemish and Northwest 

European cloth production, in: M. BOONEen W. PREVENIER, Drapery production in 
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in de veertiende eeuw in Vlaanderen definitief voorbij was en de lange afstandshandel 

bijgevolg volledig in handen was van buitenlanders, 100 fungeerde de drapier of 

textielondernemer als tussenschakel tussen de productiearbeiders en de handelaars. 101 De 

ondernemer was uiteraard ook wel een beetje handelaar, vermits hij de goederen ook 

doorverkocht aan de langeafstandshandelaren. Dit handelen bleef echter beperkt tot een 

minimum. Deze belangrijke rol als tussenschakel tussen arbeider en handelaar begon 

echter ook te tanen in het Vlaanderen van de 14de eeuw door het ontstaan van 

concurrerende beroepstakken. 102 De ondernemer werd Immers na verloop van tijd 

gedegradeerd tot tussenschakel tussen de wolhandelaren en de upzetters. De upzetters 

kochten van de ondernemers een gedeeltelijk afgewerkt product en voegden er zelf de 

laatste afwerking aan toe. Zij verkochten het dan uiteindelijk door aan de 

langeafstandshandelaren. 103 De andere nieuwe handelsfunctie, namelijk die van de 

wolhandelaar, deed de positie van de drapiers nog meer dalen. De drapier werd door het 

ontstaan van deze nieuwe beroepsfunctie enkel nog de tussenschakel tussen wolhandelaar 

en upzetter. 104 De ondernemer bleef nog altijd de belangrijkste werkgever voor de 

arbeiders, maar werd naar het einde van de 14de eeuw toe zelf ook zeer afhankelijk van 

andere schakels in de lakenhandeL 

De drapiers waren in de meeste gevallen ook nog aangewezen op kredietverstrekkers. 

Krediet konden ze via twee manieren verkrijgen. Ofwel rechtstreeks van de 

langeafstandshandelaren, ofwel, en dit was meestal het geval, schakelden de handelaren 

een makelaar in als tussenpersoon. Soms verstrekten de makelaars krediet voor eigen 

rekening aan de ondernemers. 105 Toch beschikten de drapiers over één zeer belangrijke 

the Late me dieval Low Countries: Markets and Strategies for Survival (141
h-1 61

h 

centuries), Leuven, Garant, 1993, p. 207. 
100 1--1. VAN WERVEKE, De koopman-ondernemer, pp. 11-12. 

101 0 R. 1--1 LBACH, p. 210. 

102 1--1. VAN WERVEKE, De koopman-ondernemer, p. 22. 

103 1--1. VAN WERVEKE, loc. cit. 
104 R. 1--IOLBACI--I, p. 218. 

105 Ibid. , p. 219. 
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troef. De meesten van hen waren ingeschreven in het plaatselijke weversambacht en 

opereerden vooral op het lokale vlak. 106 Door de vele verschillen in regelgeving van 

vorstendom tot vorstendom, of zelfs van stad tot stad binnen één bepaald vorstendom, 

waren zij veel beter op de hoogte van de lokale systemen dan de handelaars. De 

handelaars waren dus als het ware ook afhankelijk van de ondernemers omwille van hun 

expertise van en ervaring met de lokale systemen en procedures. 107 

Naast deze lokale textielondernemers waren er ook degenen met wat meer ambitie en 

kapitaal die over het hele graafschap Vlaanderen actief waren. Zij hadden vaak 

vertakkingen over verschillende dorpen en steden en meestal hadden zij dan ook 

contacten met de verschillende grote textielambachten.108 Op deze manier konden de 

drapiers profiteren van de verschillende kwaliteits- of prijsvoorwaarden van de 

verschillende dorpen en steden. Om een optimale kwaliteit te garanderen of om de kosten 

te drukken werd in sommige gevallen de textiel geweven op de ene plaats, maar dan op 

een andere plaats gevold en eventueel nog op een andere plaats geverfd. 109 Dit bedoelde 

P. Stabel dan ook met het naar elkaar toe groeien van stad en omgeving. Maar een zo 

nauwe relatie kon ongetwijfeld ook tussen steden onderling ontstaan. De stad Brugge 

bijvoorbeeld was zeer bekend als een centrum voor textielverfijning. Vooral de Brugse 

ververs werden zeer geprezen omwille van de kwaliteit van hun afgeleverde werk. 110 

Aan het putting-out systeem ZIJn echter ook negatieve aspecten verbonden. Door de 

versterking van de economische relatie tussen stad en platteland kon de drapier de 

stadsarbeiders onder druk zetten door een deel van zijn productie over te hevelen naar het 

platteland waar de arbeidskosten lager waren. Daardoor was het moeilijk voor het 

industriële proletariaat om zich een bestaansminimum te garanderen. De samenwerking 

tussen stad en platteland stond bij wijze van spreken nog in een embryonaal stadium en 

106 H. VAN WERVEKE, p. 207. 
107 Ibid., pp. 234-235. 
108 Ibid., p. 234. 
109 Ibid., p. 242. 
110 W. PREVENIER, Les perturbations, p. 55. 
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ze beconcurreerden elkaar op sommige momenten dan ook zeer fel. 111 Dit werkte 

uiteraard de frustratie van de stadsarbeiders in de hand . Vandaar ook de verschillende 

expedities van de steden in hun ommeland, zowel tegen de dorpen als tegen de smalle 

steden, om de eigen textielindustrie te beschermen.112 Bovendien werd het door de steeds 

verder doorgedreven arbeidsverdeling moeilijk om de kwaliteit van het product goed te 

controleren. R. Holbach besluit dan ook in zijn artikel dat het putting-out systeem de 

ondernemers enorm competitief maakte, maar enkel wanneer de structuur in de oude 

centra stabiel bleef (terwijl hiërarchie, instellingen en structuur juist zeer dynamische 

begrippen zijn) en ook wanneer de ambachtslieden alles braaf aanvaardden.113 Vooral dat 

laatste lag voor een Vlaamse drapier niet echt voor de hand. R. Holbach omschrijft dit 

economische systeem dan ook niet zomaar als goed of als slecht. In tijden van weinig 

kapitaal verleende het aan de (textiel)industrie kapitaal en grondstoffen , maar het werkte 

ook de binnenregionale of zelfs binnenstedelijke rivaliteit in de hand . 114 Om een simpel 

voorbeeld aan te halen : de rurale wevers waren dagloners die zeer afhankelijk waren van 

het weversambacht uit de stad , maar niet dezelfde voorrechten genoten als de 

stadswevers. Wevers uit het platteland waren namelijk verplicht zich in te schrijven in het 

ambacht, maar mochten bijvoorbeeld zelf geen leerlingen opleiden. 11 5 Een dergelijk 

111 R. HOLBACH, p . 242. 
112 David Nicholas haalt twee maal Ieper als voorbeeld aan. Een eerste maal kwam het 

tussen Ieper en Komen tot een regelrecht conflict omwille van de illegale Komense 

textielnijverheid . Ieper streefde er aanvankelijk naar deze textielnijverheid volledig af te 

schaffen. Na 1357 echter werd Ieper gematigder in haar standpunt en wenste enkel nog 

de afschaffing van de productie van een bepaalde soort laken. In het tweede voorbeeld 

ontstaat er een juridisch conflict tussen Ieper en Poperinghe. Ditmaal ging het enkel om 

het afschaffen van een bepaalde soort textielproductie. Ieper verweet Poperinghe dat het 

ook ghesmoute lakene van zeer goede kwaliteit vervaardigde en daardoor de economie 

van Ieper ondermijnde. D. NICHOLAS, Town and countryside, pp. 211 -218. 
113 R. HOLBACH, loc. cit. 
114 Ibid. , p. 248 . 
11 5 P. ST ABEL, p . 13 . 
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onevenwicht tussen de stedelijke en de rurale arbeiders leidde uiteraard tot het ontstaan 

van frustratie en spanningen tussen beide arbeidersgroepen. 

4. De rol van Brugge in de Vlaamse economie en de Vlaamse 

textielnijverheid. 

Brugge was wat betreft het aantal inwoners de tweede grootste stad van Vlaanderen. W. 

Prevenier berekende dat Brugge in de periode 1338 tot 1340 tussen 36 738 en 45 921 

inwoners moet geteld hebben .116 Voor de periode 1394 tot 1396 komt I. De Meyer op een 

totaal van 37 510. 117 Waarschijnlijk is deze daling te wijten aan de verslechterde 

economische situatie en ongetwijfeld aan de Gentse Opstand die veel levens gekost heeft . 

Uit de stadsrekeningen blijkt namelijk dat er een enorm drukke militaire activiteit aan de 

dag werd gelegd. In het tweede bestuursjaar van mijn onderzoek bijvoorbeeld, namelijk 

van 02.02.1380 tot 02.02.1381, bedroegen de verliezen die de stad gemaakt had in totaal 

41 298 lb. 12 s. 10 d. 118 De somma van den uutghevenen van den oorloghe van ghent 

alleen al koste 33 349 lb. 9 s. 8 d. 119
, terwijl de expeditie naar Dendermonde (somma 

uutgheven van den oorloghe van denremonde) ook al 3 122 lb. 6 d. had gekost. 120 De 

totale militaire uitgaven waren dus bijna even groot als de schuld van de stad. Was Gent 

niet in opstand gekomen, dan hadden de rekeningen van Brugge er in dat ene jaar heel 

wat beter uitgezien , hoewel de stad reeds in het jaar 1379-1380 een schuld van 45 380 lb. 

13 s. 5 d. had. 121 Ook hier wijzen de rekeningen op een sterke militaire activiteit van de 

stad Brugge, vooral met betrekking tot het beleg van Oudenaarde. 122 

116 W. PREVENIER, Population et structures professionelles à Bruges aux 14ième et 

15ième siècles, in: Revue du Nord, 329, 1999, p. 44. 

117 I. DE MEYER, p. 13. 
118 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Jnventaire des archives de la villede Bruges. 

Section première: lnventaire des chartes, Bruges, 1871 , Tome III , p 347. 
119 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 P 73. 

120 SAB: SR 02.02.1380-02.02.1381 P 67 . 
121 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, loc. cit. 
122 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 P 84. 
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4.1. De buitenlandse handelaren. 

Laat ons echter bij de kern van de zaak blijven, namelijk de rol van Brugge in de 

Vlaamse economie en textielnijverheid Laten we ons eerst toespitsen op de rol van 

Brugge in het economische leven van Vlaanderen. Hoewel Brugge op het vlak van het 

bevolkingsaantal de mindere was van Gent, stond ze als internationale handelsstad en 

financieel centrum veel verder. De internationale waarde van een stad valt simpelweg af 

te lezen aan het aantal buitenlanders die in de stad aanwezig waren . Brugge fungeerde als 

stapelmarkt voor allerhande verschillende goederen afkomstig uit quasi alle uithoeken 

van Europa. De meest belangrijke van haar commerciële bezoekers waren: de Duitse 

Hanze, de Spanjaarden (Castilianen, Catalanen en Basken), de Britten (met op kop de 

Engelsen, maar er was ook een grote aanwezigheid van Schotten) en de Italianen (vooral 

uit de steden Lucca, Venetië, Genua, Firenze en Milaan). 123 De handelaren van deze 

vorstendommen of koopmansgildes zoals de Hanze kregen eigen bestuursgebouwen en 

privileges van de stad. Ook waren de verschillende herbergen van de stad vaak 

gespecialiseerd in handelaren met dezelfde afkomst. 124 Door de sterke aanwezigheid van 

allerhande verschillende nationaliteiten was Brugge ook een ontmoetingsplaats waar 

handelaren uit alle uithoeken van Europa met elkaar contacten konden leggen. Dit 

vormde uiteraard een zeer sterke aantrekkingsfactor naar andere handelaren toe. 

De Duitse Hanze vormde de grootste groep van alle handelaren. De Brugse ambassade 

van de Hanze was dan ook de grootste van de vier niet-Duitse Hanzekantoren.125 Via de 

Nederduitsers kwamen allerhande materialen op de Brugse markt terecht die dan 

doorverkocht werden aan de handelaren uit Zuid-Europa. J. A. Van Houtte presenteert 

enkele voorbeelden in zijn Geschiedenis van Brugge. Metalen werden aangevoerd vanuit 

Keulen, hopbier vanuit Bremen en Hamburg, bulkgoederen uit het Balticum en ook graan 

123 J. M. MURRA Y, Bruges, Cradle of Capitalism, 1280-1390, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2005 , pp. 220-224. 
124 lbid., pp. 219-229. 

125 D. NICHOLAS, Medieval Flanders, p. 302: de andere buitenlandse Hanzekantoren 

waren gelegen in Londen, Bergen en Novgorod. 
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in tijden van schaarste, barnsteen uit de regio van de Duitse Orde, pelzen uit de dichte 

bossen van Rusland, ijzererts en hout uit Zweden, haring uit Denemarken en kabeljauw 

uit IJsland en Noorwegen.126 Bovendien moest de haring uit Denemarken ingezouten 

worden. Dit werd gedaan met zout uit Zuid-Europa dat de Hanzeaten kochten in Brugge 

en meevoerden naar Denemarken . Bovendien had zout het voordeel dat het ook kon 

gebruikt worden als ballast voor de terugreis. 127 De Hanze was ook zeer belangrijk voor 

de levering van zilverstaven die omgesmeed konden worden in Vlaamse munten zoals de 

Vlaamse Groot. 128 

De Italianen vormden dan weer de link tussen oost en west door hun langeafstandsroute 

die ze voerden op de Krim, Egypte en de Levant. Vanuit Klein-Azië brachten ze aluin 

mee dat zeer belangrijk was voor de bereiding van de Vlaamse textiel. 129 Vanuit de 

voornoemde gebieden vervoerden de Italianen ook goud dat net zoals het zilver van de 

Hanzeaten kon omgesmeed worden in munten. Sinds de regeerperiode van Loclewijk van 

Nevers werden in Vlaanderen namelijk opnieuw gouden munten geslagen.130 Uiteraard 

waren de Italianen ook belangrijk voor de toestroom van alle soorten specerijen 

afkomstig van de Zijde Route. 131 

Hoewel de Catalanen een belangrijke rol vervulden in de handel tussen de Middellandse

Zee en de Noordzee was de belangrijkste rol onder de Spaanse handelaren weggelegd 

voor de Castilianen. 132 Op het vlak van privileges moesten zij zeker niet onderdoen voor 

de Italianen en Hanzeaten. 133 De Engelsen speelden dan weer een belangrijke rol voor de 

invoer van bier, kaas en wol. Deze handelsnatie was, geheel naar de verwachtingen 

126 0 J. A . VAN H UTTE, pp. 166-168. 

127 Ibid., p. 167. 
128 J. M. MURRA Y, loc. cit. 

129 J. A. VAN HOUTTE, p. 174. 
130 H. VAN WERVEKE, De economische en sociale gevolgen, p. 3. 
131 J. A. VAN HOUTTE, p. 174. 
132 Ibid. , p. 175 . 
133 D. NICHOLAS, Medieval Flanders, p. 303. 
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eigenlijk, evenwel iets minder gehecht aan de gebruikswetten, de coutuymen, van het 

graafschap Vlaanderen . De Engelse handelaars waren namelijk zeer bedreven in de 

smokkelpraktijken die de Vlaamse economie ernstige schade toebrachten. 134 Nog een 

pittig detail: de aanwezigheid van al deze handelsnaties bracht in Brugge een nogal 

bruisend nachtleven op gang met als gevolg het ontstaan van een niet zo vrome 

dienstensector. In Brugge legde men deze prostitutie aan banden door het oprichten van 

een licentiesysteem in plaats van het te bestrijden. 135 

4.2. Brugge als textielcentrum. 

Zoals we eerder hebben aangetoond zorgde de Duitse Hanze ook voor de grootste 

afzetmarkt voor de Vlaamse textielindustrie, de belangrijkste industrie in Vlaanderen. 136 

In Brugge maakten de textielarbeiders in de periode 1394 - 1396 echter niet meer de 

grootste groep uit. I. De Meyer toont aan dat de eerste plaats, wat betreft de verdeling van 

de bevolking in het aantal beroepsklassen , in de voornoemde periode werd ingenomen 

door de handelaars. Zij maakten namelijk 18,04 procent van de totale bevolking uit. Ruim 

één derde van die handelaars was echter wel actief in de lakenhandeL 137 De 

textielarbeiders maakten 15,09 procent uit van de ambachtslieden, waarvan de wevers 

4,99 procent voor hun rekening namen en de volders 3,32 procent. In 1379 bedroeg het 

procentuele aantal textielarbeiders echter nog altijd 41 ,62 procent, 138 bijna evenveel als in 

1302, toen de textielarbeiders 44,63 procent van de ambachtslui uitmaakten. 139 De wevers 

evolueerden van 18,73 procent in 1302 naar 18 ,86 procent in 1379 tot uiteindelijk de 

voornoemde 4,99 procent in 1396. 140 De repressie na de Gentse Opstand en na de twee 

134 Ibid. , p. 304. 

135 Ibid. , pp. 304-305. 
136 S. ABRAHAM-THISSE, p. 177. 
137 6,06 procent van de bevolking was tewerkgesteld in de lakenhandeL I. DE MEYER, 

p. 37. 
138 Ibid. , p. 35. 
139 Ibid., p. 33. 

140 Ibid. , pp. 33-37. 
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mislukte weversopstanden van 1387 en 1391 en de moeilijkheden van de Vlaamse textiel 

op de internationale markt zullen alleszins de bepalende factoren geweest zijn die hebben 

bijgedragen tot de scherpe daling in het ledenaantal van de textielambachten. 14 1 Dit lijkt 

bovendien de evolutie te bevestigen die W. Prevenier vaststelt. In 1338 verhielden de 

wevers, de volders, de scheerders en de ververs zich tot elkaar in een verhouding 9 

wevers - 3 volders - 3 scheerders - 1 verver. In 1436 echter is de verhouding 3 wevers-

3 volders - 3 scheerders - 1 verver. 142 Hierdoor daalde ook de politieke impact die de 

wevers hadden op het stadsbestuur en uiteraard ook hun macht ten opzichte van de andere 

textielambachten . Als we het totale arbeidersaantal bekijken dalen alle vier de ambachten 

(van 41 ,62 procent in 1396 naar 15,06 procent in 1394 - 96) waardoor ze definitief de 

macht van de massa verloren hadden. Hieruit kunnen we besluiten dat Brugge zich in de 

14de eeuw uitgesproken ontwikkelde tot een echte internationale handelsstad ten nadele 

van haar oorspronkelijke rol als Vlaams textielcentrum van goedkope, 

exportgeoriënteerde lakens. 

Niettemin bleef Brugge voor de Vlaamse textielindustrie uitermate belangrijk als 

internationale handelsstad. In het laatste decennium van de veertiende eeuw bijvoorbeeld 

bedroeg de Vlaamse uitvoer van textiel naar Königsbergen 3106 stuks. 2700 daarvan 

werden uitgevoerd vanuit Brugge. 143 Dit ene voorbeeld geeft ons duidelijk een beeld van 

het belang van de stad voor de Vlaamse textiel. Bovendien stellen we ook vast op basis 

van de nog steeds sterke aanwezigheid van de textielambachten (de textielarbeiders 

maakten in 1379 namelijk nog altijd meer dan 40 procent van de totale bevolking uit!) 144 

dat Brugge voor de Gentse Opstand haar rol als 3de Vlaamse textielcentrum nog altijd 

naar behoren is blijven vervullen. 

141 J. MERTENS, Twee weversopstanden te Brugge (1387-1391), in: Annales de la 

Société d'Emulation de Bruges, CX, 1973, p. 6. 
142 W. PREVENIER, Population et structures, p . 55. 
143 S. ABRAHAM-THISSE, p . 183 . 
144 I. DE MEYER, p . 35. 
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Brugge was ook een zeer belangrijke stapelmarkt voor wol , die uiteraard noodzakelijk 

was voor de productie van allerlei verschillende soorten textiel. Deze wol kwam niet 

alleen uit Engeland, maar ook uit Ierland, Schotland, Spanje en uit Vlaanderen zelf. In de 

periode na de actieve Vlaamse handel, die ergens tussen I 270 en 1300 volledig 

doodbloedde, bleef Brugge toch nog altijd een belangrijke markt voor wol. 145 De 

stapelmarkt voor Engelse wol was aanvankelijk ook in Brugge gevestigd. Door de 

Honderdjarige Oorlog steeg de geldhonger van Edward III , koning van Engeland, en 

werd de stapelmarkt bijna definitief overgeheveld naar Calais in 1363, hoewel de Calais 

Staple nog tweemaal gedurende een zeer korte periode van locatie wisselde. De Calais 

stapel had echter geen absoluut monopolie over de Engelse wol , wolsoorten van mindere 

kwaliteit waren nog altijd verkrijgbaar op de Brugse markt. 146 Bovendien konden de 

Engelsen ook onmogelijk zonder de Brugse markt. Brugge was de ontmoetingsplaats 

voor handelaren uit heel Europa en er was de aanwezigheid van de vergevorderde 

financiële en commerciële instellingen. Bovendien was de as Londen- Brugge (en later 

Londen - Brugge - Calais) voor de Italianen, de meest kapitaalkrachtige van alle 

handelaren, de belangrijkste as voor de handel op Noord-Europa. 

4 .3. Makelaars, waarden en geldwisselaars. 

In de 14de eeuw ontstond de positie van de wever-drapiers (de gedegradeerde koopman

ondernemers) die van de bestaande commerciële en financiële instellingen in Brugge 

gebruikmaakten om de textielnijverheid te hervormen en de nadruk te leggen op 

luxelaken van zware wo1. 147 Velen van hen maakten, net zoals de koopmannen, gretig 

gebruik van de mogelijkheid om een rekening te openen bij de waarden en de makelaars 

van de stad. De waarden, die quasi allen lid waren van de poorterie, behoorden dan ook 

tot de meest vermogende van alle Brugse families en waren ook sterk verbonden met het 

makelaarsambacht. 148 Vaak waren waarden ook makelaars, of stelden ze makelaars 

145 Ibid., p . 263. 
146 J. M. MURRA Y, p. 230. 

147 s P. TABEL, p. 12. 
148 J. A. VAN HOUTTE, p. 204. 
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tewerk in hun eigen herbergen. Sinds 1302 organiseerden de makelaars zich echter in een 

onafhankelijk ambacht om zich te onttrekken aan de invloed van de herbergiers. Vele 

herbergiers die voor 1302 ook de rol van makelaar vervulden, losten dit probleem echter 

simpel op door zich in te schrijven in het ambacht van de makelaars. 149 Als gevo lg 

daarvan nam het makelaarsambacht na 1302 een zeer graafgezinde houding aan. Er 

ontstond ook een zeer nauwe band tussen de waarden en de buitenlandse kooplieden. 

Vreemde handelaars mochten namelijk verblijven in Brugge, maar mochten geen andere 

buitenlanders laten logeren, daarvoor dienden de herbergen waar tevens de makelaars 

aanwezig waren en waar er ook ruimte was voor het opstapelen van de gekochte 

goederen. De herbergen fungeerden dus ook als pakhuizen. 150 In 1379 maakten de 

makelaars met 128 man zelfs 5,4 procent uit van de complete strijdmacht die Oudenaarde 

hi e lp belegeren. Dit wijst op een grote bloei van het beroep, vandaar dat binnen het 

ambacht ook zeer strenge toelatingsvoorwaarden werden gesteld. 151 

Ook geldwisselaars speelden een belangrijke rol in de textielindustrie. Door middel van 

de wisselbrief maakten z ij immers langeafstandshandel veel gemakkelijker. Voor een 

internationale handelsstad was hun aanwezigheid dan ook een absolute noodzaak. 

Bovendien kon de wisselbrief ook gebru ikt worden als investeringsmiddel door 

handelaars of ondernemers omdat muntschommelingen in de 14de eeuw nogal 

voorspelbaar waren. 152 Om het gebruik van de wisselbrieven te vergemakkelijken 

stemden steden als Brugge en Venetië hun munten zelfs op elkaar af. 153 Hoewel deze 

verschillende instellingen vooral ontstaan waren met het oog op de hande l en de rol van 

Brugge als internationaal commerciee l en financieel centrum, profiteerde de plaatselijke 

ondernemer, met de wever-drapier op kop, ook gretig van deze vooruitstrevende 

financiële systemen. In Brugge ontstond er dus niet alleen een samengaan van handel en 

149 Ibid., p. 206. 

150 Ibid. , p. 204. 

151 Ibid., p. 206. 

152 A. VANDEWALLE e.a., p. 121. (De bijdrage over de wisselbrief werd geschreven 

door P. Stabel). 

153 J. M. MURRA Y, p. 232. 
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financiën maar creëerde men ter plaatse een perfecte symbiose tussen de financiële 

instellingen enerzijds en het ondernemersleven en de industriële sector anderzijds. 154 

4.4. Het Brugse handelsmonopolie. 

Op 27 april 1384, bij de blijde intrede van Filips de Stoute in Brugge, werd een oorkonde 

uit 1358 herbevestigd door de nieuwe graaf.155 De inhoud van deze oorkonde had 

betrekking op het exclusieve privilege dat Brugge de enige stapelmarkt was voor alle 

vreemde handelswaar in Vlaanderen en verleende specifiek de macht aan de schepenen 

van Brugge om alle inbreuken op dit privilege aan te geven, vooral die inbreuken die 

door de waterbaljuw of andere instanties uit Sluis werden veroorzaakt: Jamais nul estaple 

mettre de nul avoir ou marchandise en nulle autre ville que dedens nostre ville de Bruges 

qui pourront estre contraire a la franchise de lestapte dieeffe nostre ville de Bruges; et 

aussi pour tant que maintesfois plaintes viennent que nostre bailli etsergens en leauwe a 

Lescluse souuent veulent aler au faire alencontre de la franchise de lestapte de Bruges, 

... , que aquelle he ure que nostre bailli au aucun de noz sergens de leaue fait aucunes 

choses qui feussent contraires ala franchise de lestapte de nostre dicte ville de Bruges 

deuant dicte, ... , Et le malfaiteur ne mettrans point illecques ne laissier mettre dedens le 

meisme office, dedens vn an apres que nous le aurons oste et despose. 156 Op 11 juli 1384 

droeg Filips de Stoute opnieuw op aan de waterbaljuws van Damme en Sluis het oude 

privilege van Brugge, zoals voorgeschreven in de oorkondes van 1358 en 1384, te 

respecteren. 157 Dit maakt duidelijk dat dit niet altijd het geval was. 

Toch bleek de stad Brugge zelf ook niet altijd zo'n goede leerling. In een andere 

oorkonde van 11 juli van hetzelfde jaar droeg Filips de Stoute de schepenen van de stad 

op recht te spreken zoals het hoort, zowel in de stad zelf als in de omliggende dorpen .158 

154 Ibid., p. 288. 
155 L. GILLIODTS-VAN SE VEREN, Inventaire des archives, pp. 12-13. 

156 Ibid. , p. 3. 
157 Ibid., p. 4. 
158 Ibid. , p. 15 . 
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De kronieken geven ons echter heel wat meer informatie, meer bepaald over de handel 

met het Zwin en de agressieve houding van Brugge ten opzichte van het Vrije en vooral 

ten opzichte van Sluis, één van de voorhavens van Brugge. Zo werd de stad Sluis onder 

andere verboden als stapelmarkt te fungeren (de goederen moesten eerst naar de stapel te 

Brugge vervoerd worden), laken te verven (zoals reeds vermeld was Brugge vermaard als 

een centrum voor het kleuren van het laken en waakte de stad er blijkbaar goed over dat 

de smalle steden in haar ommeland geen gelijkaardige ambities koesterden), geijkte 

gewichten te gebruiken ter controle van de koopwaar en zilver te smelten. Brugge legde 

bovendien ook haar wil op aan haar voorhaven door alle ambachten juridisch onderhevig 

te maken aan de Brugse keuren. 159 Ten opzichte van steden zoals Damme, Hoeke en 

Monnikerede was Brugge iets toleranter. Daar konden wel bepaalde goederen opgeslagen 

worden die de kooplieden niet naar Brugge wensten te brengen. 

Voor Damme waren dit wijnen, nieuwe penewaerde, asschen, vleesch in tonnen, harinc 

in meesen commende, paerden, osschen, vetteware, dats te wetene: beuter, roet, neuten in 

tonnen, ende al dat comt in houtene banden, uteghesteken olye ende azijn de welke 

sculdich zijn te Brugghe te commene ... ,160 voor Damme, Hoeke en Monnikerede alle 

manier van drooghen vissche, pee, terre, masten, cromme houten van scepen ende al 

datter toe behoort ten gheriescepe van de scepen, als: dexcelen, barderen die daertoe 

dienen. Stuer ende alle maniere van vissche zo men voorss. heeft. Coorne so mach men al 

daer hebben ter vente, scips boorde. 161 

In de eerste helft van de 14de eeuw probeerden de Bruggelingen stelselmatig hun 

stapelmarkt uit te breiden. Dit was bijvoorbeeld het geval met graan en zout. De 

Hanzeaten reageerden furieus op deze uitbreidingspoging, die ze als een aantasting van 

hun privileges beschouwden, en begonnen in 1358 een economische blokkade tegen het 

graafschap. Die blokkade duurde tot 1360. Uit de kronieken blijkt dat de Hanzeaten er 

159 AK HS 436 fO 151. 
' 

160 AK HS 436 fO 151. 
' 

161 AK HS 436 fO 151. 
' 
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ook in geslaagd waren de verkoop van graan en zout van schip tot schip, zoals dat voor 

de blokkade gedaan werd, opnieuw toe te Jaten. 162 

Betreffende de textielproductie legden de Bruggelingen het Brugse Vrije enkele 

beperkende maatregelen op. 163 Maar de inwoners van het Vrije hadden wel het recht om 

aan kleinschalige textielnijverheid te doen, in tegenstelling tot de inwoners van Sluis (cfr. 

supra). Waert dat die vanden Vryen ende om daar zij ghenoucht zouden zijn so mach elke 

prochie daer thunder, ende sichtent dat dit privilege ghegheven was, eene com, een 

ghetauwe ende een rame bleven staende omme daer mede te gheriedene heurlieder zelfs 

wulle laken omme haerleder zelfs leiftucht ende oorboor ende ooc te verbeseghen hen tot 

harer kijnderen behouf of mesmeden zonder vente daer mede te makene of voort 

vercopen zonder malengfen offraude ... 164 

Uit de kronieken kunnen we afleiden dat Brugge de plaatsen waar bepaalde goederen 

konden opgeslagen worden en waar en hoeveel textiel men mocht produceren, 

nauwkeurig vastlegde zodanig dat er weinig handelsvrijheid was. Een stad zoals Sluis 

werd zoals blijkt zorgvuldig beperkt in haar vrijheden. De bovenvermelde oorkonde van 

Ladewijk van Male van 2 augustus 1358 was ook specifiek tegen misbruiken van de 

waterbaljuw en de instanties van Sluis gericht. Blijkbaar was de relatie tussen Brugge en 

haar voorhaven niet bijster goed. 

In de stadsrekeningen van 02.02.1380-02.02.1381 valt ons op dat er ook twee expedities 

naar Sluis werden ondernomen. Op 1 maart trok een klein legertje van 104 soldaten erop 

162 D. NICHOLAS, Medieval Flanders, p. 302. 
163 Item dat niement en usere maerten of dachvaerten te houdene van lakene vansmede 

van lakene noch van draperie int Vrye up een boete vichtig pond parisis ende het goet 

verbeurt .. . AK, HS 436 po 152. 
164 AK, HS 436 po 152. 
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uit voor 8 dagen. 165 De tweede expeditie paste in een groter kader. Een leger van 3 

vouden - een voud is een militaire eenheid uit het Brugse gemeenteleger bestaande uit 

ongeveer 600 man 166
- trok op naar Sluis, Aarden burg, het Brugse Vrije, Diksmuide en 

Nieuwpoot1. We weten niet goed waarom deze twee expedities ondernomen werden. Het 

eerste legertje is veel te klein om als efficiënte aanvalsgroep te dienen. Waarschijnlijk 

diende het als een extra tijdelijke verdedigingseenheid. Maar wie bracht de stad Sluis dan 

in gevaar? De graaf beschikte nog niet over een leger dat in staat kon zijn de smalle 

steden in het westen van Vlaanderen te herwinnen (Brugge stond toen nog aan Gentse 

zijde). Misschien diende dit leger enkel als afschrikkingsmiddel om eventuele 

graafgezinde elementen binnen Sluis van tegenopstand te doen afzien? Of kwamen ze 

gewoon orde op zaken stellen omdat één of meerdere instanties in Sluis de voornoemde 

Brugse privileges geschonden hadden? We geraken hier echter niet verder dan pure 

speculatie. Als we uit een bepaalde bron het doel van deze expeditie konden ophalen, dan 

is die voor ons spijtig genoeg onbekend gebleven. 

De tweede legergroep bestond uit niet minder dan 3 vouden en stond onder het bevel van 

4 wethouders, magistraten uit de raad of uit de schepenbank van de stad. Deze expeditie 

vond plaats kort nadat de Gentenaren op 4 mei met een leger de steden Aalst, 

Dendermonde, Deinze en Tielt hadden aangedaan. 167 Waarschijnlijk waren deze 

expedities bedoeld om via militair vertoon de kleinere steden af te raden zich opnieuw 

aan de kant van de graaf te scharen. Uit de kronieken krijgen we immers de indruk dat de 

165 Den eersten dach in maerte, waren vte ghesendt ter Sluus, Naes van Hoedeleem der 

stede seriant, als beledre van c ende iiii serianten ende waren vte viii daghen .. . L. 

GILLIODTS-VAN SEVEREN, Jnventaire des archives, p. 387. 
166 J. F . VERBRUGGEN, De organisatie van de militie te Brugge in de 14e eeuw, m: 

Annales de la Société d'Emulation de Bruges, LXXXVII, 1950, p . 165. 
167 Die van Ghendt traken ute up den vierden dach van Meye anno XIrf LXXX, tAelst, te 

Denremonde, te Deynze, te Thielt. N. DE PAUW, Jehan Froissart's Cronyke van 

Vlaenderen getranslateert uuten Franssoyse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der 

Loo in de XVe eeuw, Gent, Siffer, 1909, p. 6. 
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kleine steden, veel meer dan de grotere steden, gewoon doen wat hen opgelegd werd door 

één van de drie grote steden van Vlaanderen. 

5. Besluit. 

De economische redenen voor de Brugse wevers om te participeren met de Gentse 

opstandelingen spreken voor zich. Hoewel de textielambachten flexibel genoeg waren 

zich aan te passen aan de veranderende economische realiteit - goedkope Vlaamse lakens 

verloren in het begin van de 13de eeuw de afzetmarkten in het Middellandse-Zeegebied 

en ook op het vlak van de zware luxelakens ontstonden nieuwe concurrerende 

textielcentra - waren het vooral dezelfde textielambachten die het zwaarst getroffen 

werden. De muntdevaluaties van de graaf, de introductie van het putting-out systeem en 

de economische problemen met de Hanze in de tweede helft van de 14de eeuw hadden 

een desastreuze invloed op de sector. Het duurde niet lang tot de economische 

veranderingen en de constante oorlogsdreiging zich lieten voelen op het sociale vlak. De 

wevers zagen hun positie steeds uitzichtlozer worden en kozen daardoor vol overgave de 

zijde van de Gentse opstandelingen. De Brugse textielnijverheid, die gericht was op de 

productie van dure en kwaliteitsvolle textiel, was enorm afhankelijk van de Engelse 

kwaliteitswol. Een alliantie met Engeland kon ongetwijfeld economische voordelen met 

zich meebrengen. Alle hoop lag voor de Brugse wevers bij de Gentenaren die, hoewel ze 

eerder om politieke redenen de strijd met de graaf waren aangegaan, een sterke affiniteit 

voelden voor de wevers uit Brugge. 

Brugge was een stad die zich doorheen de hele 14de eeuw had ontwikkeld tot de 

financiële en commerciële hoofdstad van Noord- en West-Europa en zeer afhankelijk was 

geworden van de vreemde kooplieden . Er waren echter in de stad nog duidelijke sporen 

aanwezig van het verleden, toen Brugge één van de grote textielcentra was van 

Vlaanderen,. Deze twee werelden - enerzijds Brugge als een zich ontwikkelende 

handelsstad en anderzijds Brugge als een teloorgaand textielcentrum - kwamen onzacht 

in botsing met elkaar en veroorzaakten de tweeslachtige houding van de stad in de Gentse 

Opstand . 
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HOOFDSTUK 111: HET BEGIN VAN DE GENTSE OPSTAND (SEPTEMBER 

1379- 18 DECEMBER 1380). 

1. Hier beghint dat occusoen van der orloghe tusschen Ghend ende Brugghe. 168 

Volgens de kronieken stond de graaf niet hoog aangeschreven bij de Gentenaren. De 

belangrijkste narratieve bronnen verhalen allemaal over zijn voorkeur voor Brugge. De 

graaf vertoefde dan ook maar weinig dagen in Gent. De Gentenaren zelf waren hiermee 

niet tevreden en verzochten de graaf zijn intrek te nemen in hun stad. 169 Deze kon 

ongetwijfeld een verzoek van de grootste en meest geïndustrialiseerde stad van het 

toenmalige graafschap Vlaanderen niet weigeren en trok met zijn gevolg de stad in. 170 

Daar hield hij er echter zo ' n grote en kostelijke hofhouding op na dat er al vlug kritiek 

kwam op de graaf. De grave Lodewyc om dat hy zeer heerelyc was ende costelyc, hy 

ordineerde settinghen, het en greyde niet wel die van Ghent, maer zy betaeldent tween 

waerften, maer den derden male, als men een puntinghe weder ghinc zetten, zy riepen 

alle ghemeenlice te Ghent dat zy niet meer puntinghen noch settinghen souden betalen. 171 

Uiteindelijk werd hij dan ook vriendelijk verzocht de stad te verlaten . De graaf trok dan 

maar naar Brugge. Volgens een anonieme kroniek (A. K.) verleenden de Bruggelingen 

hem het nodige geld in ruil voor zijn toestemming voor het graven van een kanaal dat de 

Brugse Reien in verbinding zou brengen met de Leie. 172 Het kanaal zou lopen van 

Brugge tot aan Deinze. 173 De Gentenaren waren hiermee niet tevreden . Door de 

168 J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie van den prinsen ende graven van den 

.foreeste van buc, dat heet Vlaenderlant, van 863 tot 1436, Ieper, 1839, p. 253. (anders in 

de bibliografie?) 
169 Ibid. , p. 256.; N . DE PAUW, De cronyke van Vlaenderen, p. 113. 
170 De bevolking van Gent in de 1 4de eeuw wordt geschat op 55 à 65 000 inwoners. 

Brugge, de tweede grootste stad van Vlaanderen, telde 'slechts' 35 à 45 000 inwoners. W. 

PREVENIER, Population et structures, p. 43 . 

171 J J .. LAMBIN, p. 256. 
172 A. K., HS 436 P 145. 
173 Zy mochten maken een ghedelfvan Brugghe tot Deynsen. N . DE PAUW, p. 113. 

45 



verbinding tussen Brugge en de Leie zagen ze immers hun graanstapel in gevaar komen. 

De Leie vormde immers de verbindingsweg van de graanproducerende gebieden 

Picardië, Artesië en in minder mate ook Franstalig Vlaanderen met Gent. 174 Toen de 

Brugse gravers aankwamen in Sint-Joris en van plan waren hun werk verder te zetten in 

Knessetare - twelke es int Ghentsche - zond Gent een eenheid van 120 Witte Caproenen 

uit onder leiding van de kapiteins Arnoudt de Clerc en Sirnon Colpaert om de 

werkzaamheden stil te leggen.175 Hierop legde een deel van de arbeiders het werk stil en 

keerde terug naar Brugge. 

Uit de stadsrekeningen van Brugge blijkt dat er diplomatieke contacten zijn geweest met 

Gent om de graafwerkzaamheden te laten doorgaan. In het jaar 1379-1380 kostte dit 

alleen al de stad I 0 355 lb. 3 s., een aanzienlijke brok van de totale uitgaven van de 

stad. 176 Indien de graafwerken zouden opgeschort worden, betekende dit dat de stad 

zware investeringen had gedaan die tot niets leidden. Om dit te voorkomen werden een 

aantal diplomatieke missies op het getouw gezet om met de Gentenaren tot een vergelijk 

te komen. In de maand juni hadden drie missies plaats. De eerste missie werd 

uitgezonden naar Deinze op 8 juni. Deze groep bestond uit Pieter Ricaseyse, 

stadspensionaris, here Roegier van Lichervelde, de burgemeester van de Raad , de 

schepenen here Janne Walkier (nummer 2) en here Gillis van der Poorte (nummer I 0), 

het raadslid here Jacoppe Metten eye (nummer 4), ook de deken van de wevers was 

aanwezig plus de deken van de ververs, en verder nog de schilddrager van de 

vleeshouwers en de dekens van de smeden, de bakkers en de makelaars. 177 De tweede en 

174 Dit gheliefde die van Ghent niet, ende zy claegdent den edelen van Vlaenderen, wient 

oec niet en wel en greyde noch en gheliefde, dat die van Brugghe zouden varen te scepe 

van Brugghe te Deyse, want et dochte hemlieden zinde en een grote scade, ende in 

prejudicie van die van Ghent, de welke den stapel hadden op den greyne, twelke 

meestdeel by der Leye van Betunen ende Aryen, te scepe voert te Ghent waert, als te 

zinen stapele. J.J . LAMBIN, p. 257. 
175 J.J. LAMBTN, p. 258.; N. DE PAUW, p. I14. ; A. K. , HS 436 re I45. 
176 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 re 43. 

177 SAB: SR 02.02.1379-02.02.I380 re 69. 
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derde missie werden uitgezonden naar Gent. De tweede op 11 juni waarbij het 

diplomatieke team bijna uit hee l dezelfde groep bestond als tijdens de eerste missie. 

Enkel de deken van de ververs werd vervangen door de deken van de scheerders. De 

diplomaten bleven 2 dagen in Gent. De derde missie werd naar Gent uitgezonden op 13 

juni voor 4 dagen. Dit was een veel kleinere groep en bestond enkel uit de heren Roegier 

van Lichtervelde, Raven Danwild (nummer 12 in de schepenbank) en Gilli s van der 

Poorteen de altijd aanwezige stadspensionaris Pieter Ricaseyse. 178 

Het is duidelijk dat deze diplomatieke teams bestonden uit enkele zeer belangrijke 

personen uit het de Brugse politieke leven. Van 3 personen kunnen we haast 100 procent 

zeker zijn dat het leden waren van de poorterie. Deze personen zijn Roegier van 

Lichtervelde, Janne Walkier, en Jacoppe Metten eye. De burgemeesterfuncties en de 

eerste 4 zetels in de schepenbank of raad werden immers bijna altijd ingevuld door leden 

afkomstig uit de voornoemde klasse. 179 De negen overblijvende schepenzetels werden 

ingepalmd door de ambachten. Voorts kennen we nog drie andere namen , namelijk 

Diedericke Minne, Raven Danwild en Pieter Ricaeyse. Vermits de eerste en de tweede 

worden omschreven als heren, net zoals van Lichtervelde, Walkier, Metten eye en van 

der Poorte, kunnen we besluiten dat ook deze personen lid waren van de poorterie. Het 

aandeel van de oude patriciërs in de diplomati e van de stad lijkt dus aan de hand van deze 

voorbeelden buitengewoon groot. Bovendien is het goed mogelijk dat de dekens van de 

diverse ambachten ook tot de poorterie behoorden. Vooral bij de dekens van de 

textielambachten en de deken van de makelaars is die kans groot. De hiërarchie in de 

organisatie en bezetting van de schepenbank was immers niet absoluut. Dit blijkt al snel 

uit het doornemen van de schepen lij sten die D. Van den Auweele opnam in zijn 

doctoraatsstudie. 180 Daarbij valt op dat er veel meer leden van de poorterie plaatsen 

innamen in de schepenbank dan toegelaten was door de hiërarchische verdeelsleutel! Dit 

kwam omdat veel leden van de poorterie zich inschreven bij verschillende ambachten, 

178 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 po 43. 

179 R. VERBRUGGEN, loc. cit. 
180 D . VAN DEN AUWEELE, p. 397. 
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vooral de textielambachten vormden een ge liefde stek. 181 Dezen maakten van het 

lidmaatschap van de ambachten gebruik om een brede sociale basis uit te bouwen. Zo 

gebeurde het dat vele ambachten vertegenwoordigd werden door de sociale laag van de 

bevolking waartegen ze meestal revolutionair optraden in tijden van opstanden. In het 

geval van de textielambachten waren het vooral de lakenhandelaars, die betrokken waren 

bij de internationale handel , die zich inschreven in de vier ambachten. De handel in 

luxelaken was namelijk één van de belangrijkste economische sectoren in de Brugse 

economie zoals blijkt uit het artikel van I. De Meyer over de sociale structuren te Brugge 

in de veerti ende eeuw. 182 Via lidmaatschap in één van de vier textielambachten konden 

de lakenhandelaars niet alleen hun invloed laten gelden op het productieproces van het 

laken , maar beschikten ze over een positie die hun in staat stelde het meest radicale deel 

van de stadsbevolking, namelijk de textielarbeiders, onder controle te houden. 

Ondanks de onderhandel in gen tussen Gent en Brugge stelden de Gentenaren zich zeer 

agressief op. Toen de graaf de arbeiders beval terug aan het werk te gaan en enkele 

officieren met hen meezond om iedereen die de werkzaamheden verstoorde in hechtenis 

te nemen , was het kwaad reeds geschied. 183 Daar aangekomen troffen de officieren 

immers een groot deel van de achtergebleven gravers dood aan . Zij waren vermoord door 

de Witte Kaproenen, vermoedelijk omdat zij het werk weer hadden hervat. 184 Toen 

Wouter van Outryve, de baljuw van Gent en dus hoogste vertegenwoordiger van de graaf 

in de stad, hiervan op de hoogte werd gesteld, beval hij Pieter De Coene, een cnape van 

de graaf, de verantwoordelijken van de voornoemde moordpartij gevangen te nemen. Dit 

ontstemde de bevolking van Gent echter zeer erg. 185 De deken van de wevers werd 

181 K. VANHA VERBEKE, p. 26. 
182 I. DE MEYER, De sociale structuren te Brugge in de 14de eeuw, pp. 8-78. 
183 Item de prinche die doe te Brugghe was verhorende de ruuthede van die van Ghent, 

hij beval hemdelike dat men delven zoude. Ende hij zant ten ghedelve van zijnen officiers 

de welke hij lastede ende beval dat zij hanghen zouden jeghen hem alle deghenen die dat 

delven beletten wilden. A. K., HS 436 po 145. 

184 J.J. LAMBIN , p. 259. ; N. DE PAUW, p. 114.; A. K. , HS 436 po 145. 
185 J.J. LAMBIN , p. 259. ; A. K. , HS 436 poJ45. 
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ingelicht. Deze verklaarde dat de ambachten diezelfde dag niet meer aan het werk zouden 

gaan en beval De Witte Kaproenen uit de stadsgevangenis te halen en Pieter de Coene te 

straffen. Men vond de Coene echter niet en de baljuw weigerde de Witte Kaproenen vrij 

te laten . Dus werd er een wapeninghe georganiseerd waarbij alle ambachten gewapend en 

onder hun banieren naar de Kouter trokken. 186 Normaal gezien waren het enkel de 

wethouders van de stad die het recht hadden om een wapeninghe te organiseren. 

Daarvoor moesten ook de klokken geluid worden . Door dit echter ' in stilte' te doen -

nergens in de kronieken staat immers vermeld dat een schepen het luiden van de klokken 

heeft bevolen- 'veroverden' de ambachten een deel van de stedelijke ruimte zonder dat 

de baljuw geplande tegenmaatregelen kon nemen. 187 Deze actie liep uiteindelijk uit op 

een confrontatie op de Kouter tussen de baljuw, ve1tegenwoordiger van de graaf, en het 

commuun, d.i. het volk, op de eerste maandag na de dag van Sint-Gillis die op 1 

september viel. Wouter van Outryve kwam op de Kouter aangelopen met de grafelijke 

banier en verklaarde dat al wie voor de graaf was zich achter hem moest scharen. Het 

ambacht van de vleeshouwers, drie andere ambachten en de wethouders deden dit. Allen 

luid roepende Vlaenderen de Lieu. Het commuun, onder leiding van het weversambacht, 

was echter ruim in de meerderheid. Het waren de wevers zelf die de baljuw 

vermoordden. 188 Zij beschouwden het op eigen houtje gevangennemen van de Witte 

Kaproenen, burgers van de stad Gent, door een vertegenwoordiger van de graaf als een 

ernstige inbreuk op hun privilegies en vrijheden .189 Door het vermoorden van de baljuw, 

symbool van de grafelijke macht in de stad, maakten de Gentenaren duidelijk dat ze zich 

186 Des anserdaeghs snuchtens, sdaeghs na Sent-Gillis dach, de captaynen van den Witte 

Caproenen, sy gaven! te kennen den de kin van der weverye, de welke beval den ambochte 

dat zy niet weerken en zouden, men dade eerst de Witte Caproen uuten vanghenesse, ende 

dat men den sheeren cnape (Pieter De Coene) dien vinc in de vanghenesse ledede, ende 

wel punierde, ende om dat men den Witten Caproen uuter vanghenesse niet e dede, ende 

dat men den sheeren cnape niet en vinc, hieromme waen die van Ghent alle beroert, ende 

liepen alle ghewapent ten Couter waert, ... J.J. LAMBIN, loc cit. 
187 R. VERBRUGGEN , p. 127. 
188 J.J. LAMBIN, p. 260.; N. DE PAUW, p. 116.; A. K., HS 436 145 . 
189 J.J . LAMBIN, p. 260. ; A. K., HS 436 145. 
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verzetten tegen de graaf. 190 De Gentse Opstand was voor de Gentenaren dus van meet af 

aan een politieke strijd! Een strijd tussen de autonomie van de stad en de 

centralisatiezucht van de vorst. De opstand in Gent behoort dus tot de 'grote traditie van 

revolte ' . Namelijk de traditie van het ageren tegen de vorst. Een conflict tussen twee 

concurrerende machtsinste llingen die twee totaal tegengestelde doeleinden nastreven, 

enerzijds de stad die haar onafhankelijkheid van de vorst zoveel moge lijk probeert te 

vergroten , anderzijds de drang van de vorst om zijn macht aan de steden op te leggen. 191 

2. Hoe de andere steden in Vlaanderen bij de opstand betrokken raakten. 

Na de moord op de baljuw bleven de ambachten 6 dagen en nachten lang de wacht 

houden op de Kouter. 192 Een duidelijk teken dat de ambachten - min het ambacht van de 

vleeshouwers en de dri e andere ambachten - de publieke ruimte volledig hadden 

veroverd. 193 Na deze periode verkoos het ambacht van de wevers samen met de Witte 

Kaproenen een nieuwe kapitein, Jan Hyoens. Onder zijn leiding vertrok een kleine 

legereenheid - 2000 man in de kronieken , maar daarin wordt nogal vaak overdreven wat 

het aantal manschappen betreft - het graafschap rond om de diverse steden van 

Vlaanderen aan de kant van de Gentse opstandelingen te krijgen. Onderweg verbrandden 

zij ook het grafelijke kastee l te Wondelgem, net zoals de baljuw een symbool van de 

macht van de vorst en dus ook een geliefkoosd doelwit voor de opstandelingen. 194 Dit 

leger trok een maand rond, maar toen het bij Eeklo kwam, werd Jan Hyoens plots ziek en 

stierf hij. In de kronieken staat niet vermeld wat de oorzaak is van zijn dood. Misschien 

werd hij vermoord door de graafgezinde factie uit Gent of uit Eeklo. Bijna heel 

Vlaanderen - Brugge incluis (na Ieper dat zich op 17 september aan de kant van de 

190 R. VERBRUGGEN, p. 128 
191 Ibid. , p. 54. 
192 J.J. LAMBIN, p. 260.; N. DE PAUW, p. 116.; A. K. , HS 436 145. 
193 R. VERBRUGGEN, p. 112. 
194 Jbid. , p. 132. 
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opstandelingen schaarde) - had immers gezworen Gent bij te staan in de opstand tegen de 

graaf.195 

De manier waarop steden gedwongen werden aan de kant van Gent te staan was niet echt 

vredelievend. Zo moest de stad Brugge een kleine som betalen om ervoor te zorgen dat 

de Witte Kaproenen van Gent de bezittingen van de poorters van Brugge niet zouden 

schaden. De poorters van Brugge stonden immers meestal aan de zijde van de graaf. Het 

was dan ook niet de wens van de poorters van de stad of van het stadsbestuur om de 

stadspoorten te openen voor de troepen van Jan Hyoens, maar dat gebeurde onder druk 

van het commuun zelf, zoals beschreven staat in de kroniek van Froissart. 196 Onmiddellijk 

stelde Jan Hyoens zich samen met het Brugse stadsbestuur op de Grote Markt van Brugge 

op. 197 Op deze manier werd duidelijk gemaakt dat Gent en Brugge nu aan dezelfde zijde 

stonden en dat de factie die de opstand genegen was nu ook een aandeel had in het 

gebruik van de publiek ruimte van de stad. In de middeleeuwen was dit zeer belangrijk 

vermits de macht over de publieke ruimte evenredig was met de politieke macht van een 

bepaalde groep, factie of partij. 

2.1. Veroorzaakte de betrokkenheid van Brugge bij de opstand een verschuiving in 

de interne stadspolitiek? 

Waarschijnlijk kwam de macht in deze periode meer bij het commuun en de ambachten te 

liggen. Uit geen enkele bron blijkt dat de samenstelling van de schepenbank en raad werd 

veranderd, maar de samenstelling van de diplomatieke zendingen veranderden duidelijk 

wel. Voor de overstap van Brugge naar de kant van de opstandelingen werden gezanten 

gezonden naar de graaf. Op 7 september waren dat de heren Janne Camphinne en Raven 

195 J.J . LAMBIN Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaenderen en Brabant, en ook 

in de aengrenzende landstreken: van 13 77 tot 1443, Ieper, 1835, p. 3. 
196 K. DE LETTENHOVE, Chroniques. Oeuvres de Froissart (I 377-1382: depuis Ie 

siège de Bergerac jusqu'à la fin de l'expédition du comte de Cambridge en Portugal), 

Bruxelles, Devaux, Tome 9, p. 190. 
197 Ibid., p. 191. 
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Danwild, een dag later gevolgd door Pi eter Ricaeyse naar Oudenaarde. Op 10 september 

vertrok Janne Danwild naar de graaf te Dendermonde, Oudenaarde en leper. 198 En op 14 

september vertrok een immense delegatie bestaande uit 15 personen, waaronder 8 

poorters en 4 schepenen, richting Oudenaarde waar de graaf aanwezig was. 199 Deze 

intense diplomatieke activiteit ten aanzien van de graaf wijst er vooralsnog op dat de 

Bruggelingen zich aan de kant van de graaf schaarden en alles in het werk probeerden te 

stellen om de verspreiding van de opstand tegen te gaan. Drie dagen later echter vertrok 

een delegatie van het commuun naar leper waar het Gentse leger onder leiding van Jan 

Hyoens aanwezig was. 200 Jacop van Thorout, Jacop van Beernem, Jan den Roden en Jan 

de Muntere waren hierbij aanwezig als vertegenwoordigers van de poorterie.201 Drie 

dagen voordien maakten ze ook deel uit van de omvangrijke missie die naar de graaf 

werd gestuurd. Voorts waren het de dekens van de machtigste ambachten van Brugge die 

de overige plaatsen in de delegatie opvulden. Dit in tegenstelling tot de delegatie aan de 

graaf van 14 september waar geen leden van de Brugse ambachten deel van uit maakten. 

Op 23 september werd nog een nieuwe poging ondernomen om een oorlog te 

vermijden.202 Hoewel Brugge zich reeds aan de kant van Gent had geschaard, blijkt 

duidelijk dat er nog altijd een harde kern was die pleitte voor verzoening en vrede met de 

graaf. De delegatie van 23 september bestond volgens L. Gilliodts-van Severen dan ook 

uit de meest notabele magistraten van Brugge.203 Deze werden gevolgd door de leden van 

198 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 fO 72 . 
199 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 fO 73. 
200 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 fO 73. 
201 Jacop van Thorout, Jacop van Beernem en Jan den Roden maakten overigens deel uit 

van het stadsbestuur. Van Thorout en den Roden zetelden op respectievelijk de 3de en de 

5de plaats van de schepenbank. Jan den Roden was dus waarschijnlijk deken van één van 

de textielgilden aangezien de eerste 4 zetels werden ingenomen door leden van de 

poorterie gevolgd door de vertegenwoordigers van de textielambachten (cfr. supra) . 

Jacop van Beernem zetelde op de 1 Ode plaats in de raad . L. GILIODTS-VAN 

SEVEREN, lnventaire des archives, p. 365. 
202 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 fO 73. 
203 L. GILIODTS-VAN SEVEREN, op. cit, p. 373 . 
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de ambachten op 27 september.204 Wat opvalt IS dat deze delegatie afzonderlijk 

uitgezonden werd . De diplomati eke miSSie van 23 september werd voor 3 dagen 

uitgestuurd . Dus indien de delegatie van de ambachten pas op 27 september vertrok naar 

Dendermonde - waar de graaf zich op dat moment bevond - dan waren de notabele 

magistraten, zoals L. Gilliodts-van Severen hen omschrijft, reeds uit Dendermonde 

vertrokken. We vermoeden hier dat poorters en ambachten er een andere agenda op na

hielden. Dit vermoeden wordt bevestigd door de samenkomst van de leden van diverse 

ambachten te Eeklo op 7 oktober.205 Op deze bijeenkomst waren alle textielambachten 

vertegenwoordigd , aangevuld door I poorter en leden van de andere belangrijke 

ambachten uit Brugge.206 De dag nadien vertrokken de eerste milities vanuit Brugge om 

Oudenaarde te belegeren . Het is duidelijk dat de beslissing over deze deelname aan de 

oorlog geheel bij de ambachten lag. De dag na de samenkomst van de ambachten te 

Eeklo trok men immers ten strijde. De graafgezinde factie was er dus niet in geslaagd de 

verspreiding van de opstand tegen te gaan. Toch veranderde de samenstelling van de 

schepenbank en de raad niet. We kunnen hieruit besluiten dat de poorters zich althans 

formeel bij het standpunt van de ambachten hadden aangesloten uit twee overwegingen . 

Ten eerste, het standpunt van de ambachten kwam ongetwijfeld meer overeen met dat 

van het volk en in een woelige periode als die van de Gentse Opstand bleek het inderdaad 

verstandig om niet als een vijand van het commuun of le menue peuple bestempeld te 

204 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 fO 74. 
205 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 fO 74. 
206 Doe den here Michiele van Assenede, Claise van Moerkercke vleeschauwere, Claise 

Slimpin, Janne van Lisseweghe, Janne den Bonten wynmetre, Gillis Best de makelare, 

Janne Minne cordewanier, Heinricke van Vinct cleedercopre, Pietre Alegoor timmerman, 

Michiele den Vissche scipman, Chorinne Brulani vulre, Janne van Vsene bakere, 

Willemme van den Werve weuere, Joes Mazin keersseghieter, Bernaerde de Roeheel 

visschere, Janne Ackerman, j persoon van den scerrers, j persoon van den vaerwers ende 

Pietre van der Merecupre ... SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 po 74. 
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worden ? 07 Ten tweede, indien de poorters zich aan de kant van de ambachten schaarden, 

behielden ze hun positie in het stadsbestuur en dus ook een deel van hun macht. 

Een andere bron die deze stelling bevestigt, is een rapport van de afgevaardigden van de 

Duitse Hanze over de gebeurtenissen te Brugge.208 Dit rapport omspant een periode van 

24 juni 1379 tot 24 februari 1380 over de gebeurtenissen in Vlaanderen en komt hier dan 

ook voorlopig maar ten dele aan bod. De afgevaardigden209 meldden dat ze in Sluis 

aankwamen op 7 september en de dag nadien reeds ontvangen werden door de schepenen 

van de stad. Onmiddellijk vertelden de schepenen wat er in Vlaanderen broeide, maar 

verzochten de afgevaardigden nog even te blijven, want se hopeden dat id kortliken to 

vrede unde to eendracht weder kommen solde? 10 Of ze dit nu hoopten uit voorliefde voor 

de graaf of uit voorliefde voor het commerciële leven , het stadsbestuur zag een grote 

opstand in Vlaanderen duidelijk niet zitten. Dit bevestigt nog meer de stelling dat de 

deelname van Brugge aan de opstand een ingeving was van de ambachten en niet van de 

bestuurlijke macht. 

207 De macht van de stadspolitici hing af van het volk. In Gent werden meerdere 

graafgezinde of zelfs gematigde stadsmagistraten vermoord doordat hun tegenstanders 

erin geslaagd waren hen slecht af te schilderen bij de bevolking. Dit is wat gebeurde met 

de edelman de heer van Herze le die nochtans van bij de aanvang van de opstand tot zijn 

doodsvonnis door het volk aan de zijde van de opstandelingen voor de Gentse zaak 

gestreden had. 
208 L. GILIODTS-VAN SE VEREN, Cartulail-e de l 'ancienne estaple de Bruges. Receuil 

de documents concernani le commerce intérieure et maritime, les relations 

internationaleset l 'histoire économique de cette ville, Louis de Plancke, 1904, Tome I, p. 

293-318. 
209 De afgevaardigden waren: wy Jacob Plescow van Lubeke, Ludolf Holdenstede van 

Hamborch, Johan Cordelitze van Thoren, unde Ever! Wystrate van Dorpmunde. Ibid. , p. 

293. 
2 10 L. GILIODTS-VAN SEVEREN, op. cit., p. 293. 
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Het rapport laat echter blijken dat er allerminst vrede zat aan te komen. Ladewijk van 

Male deed Brugge aan, en de afgevaardigden hoopten met hem te kunnen spreken, maar 

toen de van Ghend mit groter maneracht ghewapent uth thoghen int land nam de graaf 

zijn biezen en verliet de stad , tot groot ongenoegen van de Hanzelieden die graag met 

hem gesproken hadden .2 11 Ondanks de vlucht van de graaf en de militaire activiteit van 

het Gentse leger onder leiding van Jan Hyoens bleven de schepenen de Hanzelieden 

verzoeken nog even af te wachten - niettegenstaande het feit dat de winter dichterbij 

kwam en ze daardoor veel moeilijker thuis zouden geraken - wente ze hopeden dat alle 

ding drade to eenem guden ende solden komen. 2 12 Het Brugse stadsbestuur probeerde 

toen inderdaad enige grip op de situatie te krijgen gezien de diplomatieke missies die ze 

reeds hadden uitgezonden op 7 september (naar Oudenaarde), op I 0 september (naar 

Dendermonde, Ieper en Oudenaarde) en op 15 september (opnieuw naar Oudenaarde). 

Blijkbaar hadden de afgevaardigden er echter weinig vertrouwen in dat de situatie tot een 

goed einde zou komen. Dit bewijst hun schrijven aan de graaf om zo vlug mogelijk met 

hem in contact te kunnen komen gezien de tweedracht jo de grottre wart? 13 De graafwist 

hen echter in een antwoordbrief gerust te stellen waarop de Hanzelieden besloten nog 

even in Brugge te blijven. Deze bron bevat echter ook interessante info over het lot van 

het Brugse stadsbestuur. We hebben reeds vermeld dat het schepencollege en de raad niet 

van samenstelling veranderden en dat dit vermoedelijk kwam doordat de poorters zich 

aan de kant van het volk en dus ook de ambachten hadden geschaard. Dat echter slechts 

een deel dit gedaan had , blijkt uit volgende tekst: Dar na, do de drie stede unde do van 

den Vryen mid groter mankracht var Aldenart leghen, unde de olden borghermeystre 

unde schepenen van Brugghe dat mesten deel van anxste ut Brugghe weken waren, to 

volghende dem graven, do queemen to uns de deken van den ambachten unde de andere 

hovetlude van der stede to Brugghe, de do toer tiit regereden.214 Blijkbaar was het dus 

niet nodig om een nieuw stadsbestuur te installeren. De dekens van de ambachten 

2 11 Ibid. , p. 294. 
212 Ibid. , p. 295. 
213 L. GILIODTS-VAN SE VEREN, loc. cit .. 
214 Ibid. , p. 296. 
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regeerden vanuit een soort ' parlement van dekens' zoals ze in Eeklo waren 

samengekomen. Toch gaven ook de ambachten te kennen aan de afgevaardigden dat hun 

grootste wens was dat het conflict zo vlug mogelijk tot enem ghuden ende komen 

scholde.215 

2.2. De belegering van Oudenaarde (oktober-november 1379). 

In Gent heerste na de dood van de held Jan Hyoens een ingetogen droevige stemming. 

Niettemin gingen de krij gsverrichtingen verder en begon op 15 oktober - 16 oktober 

volgens de Cronyke van Vlaenderen door Gerrit Potter van der Loo2 16
- de belegering 

van Oudenaarde, de enige steunpilaar van de grafelijke macht in Nederlandstalig 

Vlaanderen.217 De belegerin g werd uiteindelijk beëindigd op 4 december 1379. Aan deze 

belegering namen troepen uit heel Vlaanderen deel, en zoals blijkt uit de stadsrekeningen 

van 02 .02.1379-02.02.1380 onder de post Item uutghegheven ten vors. orloghe den 

poorters ende alle an dezen neringhen over haerleder parveren ende waghengelt die 

laghen voor oudenaerde, een zeer groot contingent uit Brugge.2 18 I. De Meyer onderzocht 

reeds deze post in de stadsrekeningen in haar werk over de sociale structuren te 

Brugge.219 

De totale Brugse troepenmacht telde 2036 soldaten van de ambachten en 384 poorters 

afkomstig uit alle zestendelen van de stad zoals blijkt uit de optelling van de militieleden 

die aan de veldslag deelnamen. Deze staan genoteerd in de stadsrekeningen van de stad. 

De textielsector was de grootste industriële sector van de stad, deze leverde dan ook de 

meeste militieleden. Op een totaal van 2036 ambachtslieden leverde de textielsector maar 

liefst 848 soldaten. Van die 848 waren er 384 afkomstig uit het weversambacht De 

andere drie textielambachten leverden 256 volders, 128 ververs en 32 scheerders (die 

2 15 L. GILIODTS-VAN SEVEREN, loc. cit. 
216 N. DE PAUW, p. 6. 
2 17 J.J. LAMBIN, p. 260.; AK, HS 436 fD 146. 
2 18 SAB: SR 02.02.1379-02.02.1380 P 85. 
2 19 I. DE MEYER, De sociale structuren te Brugge in de 14de eeuw, pp. 8-78. 
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daarmee de tapijt- of tijkwevers voor zich moesten laten met 40 soldaten).220 Dit betekent 

dat van de totale troepenmacht van 2420 soldaten, de textielsector voor iets meer dan 35 

procent van de soldaten verantwoordelijk was, de wevers voor een kleine 16 procent. Ten 

opzichte van het totale aantal ambachtslieden worden hun aantallen nog 

indrukwekkender. De textielsector leverde 41 procent en de wevers bijna 19 procent. Op 

het totale aantal ' textielsoldaten' bedraagt het weversambacht 45 procent en de volders 

30 procent, de scheerders en de ververs respectievelijk 4 en 15 procent. Wetende dat de 

verdeling van de militieleden gebeurde volgens hun aandeel in de totale stadsbevolking 

kunnen we deze percentages dus beschouwen als een min of meer correcte weergave van 

het aandeel van de textielarbeiders, en nog belangrijker de wevers in de Brugse bevolking 

van 1379. 

De totale kost van de belegering voor de stad Brugge bedroeg 42 229 lb. Ss. parisis. Een 

gigantisch bedrag, zeker gezien het resultaat van de belegering. Ondanks de enorme 

inspanningen uit heel Nederlandstalig Vlaanderen (vooral vanuit de Drie Steden en het 

Brugse Vrije) waren de opstandelingen er immers niet in geslaagd het verzet van 

Oudenaarde te breken. De enorme voorzorgsmaatregelen van de graaf hadden hier 

ongetwijfeld mee te maken. Uit heel Vlaanderen en de omliggende vorstendommen 

(vooral uit Henegouwen en Artesië) had de graaf immers edellieden en soldaten 

verzameld om van Oudenaarde een oninneembare vesting te maken. Gezien de ligging 

van de stad op de Schelde had ze naast een symbolische functie - namelijk het laatste 

militaire grafelijke bolwerk in Nederlandstalig Vlaanderen- immers ook een strategische 

functie. Alle scheepvaart over de Schelde naar Gent werd zo tegengehouden.221 

2.3. De vredesconferentie te Doornik (november-december 1379). 

De inspanningen van de graaf wterpen vruchten af. Doordat de belegering van 

Oudenaarde maar bleef aanslepen, verkozen de opstandelingen dan maar te 

onderhandelen met de graaf in plaats van hem te bevechten . De onderhandelingen vonden 

220 Ibid., p. 32. 
22 1 K . DE LETTENHOVE, op. cit., pp. 203-204. 
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plaats in Doornik en werden gevoerd door Margareta van Artesië, de vrouw van 

Lodewijk van Male, en de toekomstige graafvan Vlaanderen , Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië en oom van de Franse koning. 222 De reden waarom men voor Doornik koos 

als plaats voor de onderhandelingen ligt voor de hand. Als kerkelijk domein behoorde het 

(urbanistische) aartsbisdom noch tot het graafschap Vlaanderen , noch tot het Franse 

kroondomein , en was dus neutrale grond. 

De onderhandelingen liepen uit in een herstel van de situatie zoals ze was voor het 

uitbreken van de opstand: de opstandelingen kregen amnestie van Filips de Stoute, maar 

in ruil kwam het hele graafschap wel opnieuw onder controle van de graar_223 Van 

repressie was dus geen sprake. Waarschijnlijk om de gemoederen te bedaren en geen 

nieuwe opstand uit te lokken. Repressie lokte immers meestal nieuwe opstanden uit die 

dan weer uitmondden in repressie, enzovoort.224 Ook zou dit erop kunnen wijzen dat de 

opstandelingen hoewel ze het beleg van Oudenaarde beu waren , bereid waren de opstand 

voort te zetten indien de graaf, of althans zijn schoonzoon, zware sancties zou geëist 

hebben. Bovendien lijkt het er ook op dat de graaf na de vredesonderhandelingen 

gedwongen werd een bezoek te brengen aan Gent. Het is echter duidelijk dat de graaf 

daar helemaal geen zin in had, maar doordat de Gentenaren dreigden de 

vredesonderhandelingen nietig te verklaren indien de graaf de stad niet zou aandoen, 

werd de graaf er duidelijk toe verplicht. 225 Bovendien werd al vlug duidelijk dat vrede 

niet echt in de aard van de Gentse opstandelingen lag. Tijdens en na het verblijf van 

Lodewijk van Male in Gent waren er geregeld parlementen tussen wat volgens Froissart 

de 4 belangrijkste mannen in het opstandige Gent waren: Pieter van den Bossche, Raze 

van Herzele, Jan Pruneel en Jan Boele.226 

222 L. GILIODTS-VAN SEVEREN, Jnventaire des archives, p. 384. 
223 K. DE LETTENHOVE, op.cit., p. 215. 
224 R. VERBRUGGEN, p. 98. 
225 K. DE LETTENHOVE, op.cit., p. 215. 
226 Ibid. , p. 219 en p. 222. 
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De delegatie die op 27 november vanuit Brugge vertrok om in naam van de stad over de 

vredesvoorwaarden te onderhandelen bestond vreemd genoeg niet enkel uit 

ambachtslieden. Integendeel, het merendeel waren poorters van de stad die, toen de graaf 

de opstandelingen aan de onderhandelingstafel had gedwongen, de moed hadden om naar 

Brugge terug te keren en hun oude politieke functie terug op te nemen. ln de delegatie 

waren overigens 3 raadsleden vertegenwoordigd: den here Fransoyse Macharis (nummer 

3, bovendien ook stedehouder), den here Janne van den Hoorne (nummer 8) en den here 

Janne van den Hogheweghe (nummer 7)?27 Hierbij moet wel gezegd te worden dat enkel 

Macharis een plaats innam van de eerste vier zetels die exclusief voor de poorterie waren 

voorbehouden . Bovendien wordt de raad door veel historici ook omschreven als het 

minder belangrijke orgaan van het stadsbestuur (cfr. supra). Bovendien kan het ook zijn 

dat deze poorters in de stad gebleven zijn tijdens de opstand aangezien ze toch niet zo'n 

belangrijke functie hadden en zodoende ook geen doelwit vormden voor de ambachten en 

het commuun. Immers, vele van de voornoemde namen zoals van der Poorte, Danwild, 

Metten eye, enzovoort komen ook nu niet voor in de stadsreken ingen. De meesten van 

hen keerden waarschijnlijk pas terug nadat de vrede in Doornik afgesloten was. Zeker is 

dat eind december het normale stadsbestuur van Brugge weer aanwezig was. Dit blijkt uit 

het rapport van de voornoemde Hanzelieden: Dar na alse here Jacob unde her Johan des 

vrydaghes vor wynachten (23 december) to Brugghe wedder komen weren uth 

Engheland, do ghinghe wi al 4 in sinte Johannis daghe dar na (27 december) to den 

borghemeystren unde schepenen, de do weren to Brygghe up pet schepenehus, ... 228 De 

vrede van Doornik, zo zou later blijken, was echter maar van korte duur. 

227 L. GILIODTS-VAN SEVEREN, op.cit., p. 358. 
22 8 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire de l'ancienne estaple, p. 297. 
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HOOFDSTUK IV: DE 2de FASE IN DE GENTSE OPSTAND (FEBRUARI 1380-

20 MAART 1381). 

1. Hoe de opstand herbegon. 

1.1. De val van Oudenaarde (februari 1380). 

In het begin van het jaar 1380 barstte de strijd weer in alle hevigheid los. Nadat Olivier 

van Outryve wraak had genomen op enkele vissers - burgers van de stad Gent - voor de 

dood op zijn neef, de vermoorde baljuw van Gent, Wouter van Outryve, werd de schuld 

in de schoenen van de graaf geschoven?29 De Gentenaren maakten handig gebruik van 

dit excuus en zonden op 22 februari - Up Sente-Pieters dach in Sporkele230 
- een klein 

leger, vooral bestaand uit Witte Kaproenen onder leiding van Jan Pruneel naar 

Oudenaarde. Bij nacht werd de stad veroverd waarop twee poorten en een deel van de 

muren werden afgebroken zodanig dat de stad zich in de toekomst niet meer zou kunnen 

verdedigen tegen Gentse aanvallen. 231 Vele edelen die in de stad waren , werden 

gedood? 32 

De Gentenaren stuurden bericht naar de graaf, die zich op dat moment in Rijsel bevond, 

en stelden dat ze het recht hadden Oudenaarde aan te vallen als wraak voor wat Olivier 

van Outryve had gedaan. Om de graaf gunstig te stellen verbanden ze Jan Pruneel uit de 

stad . Als wedergift verbande de graaf Olivier van Outryve (en enke le van ZIJn 

medeplichtigen) uit het graafschap Vlaanderen. Hoewel geen n1euwe 

vredesonderhandelingen werden ondernomen, beschouwden beide partijen deze 

verzoeningsdaden als het begin van een nieuwe pauze in de krijgsverrichtingen. Twaalf 

dagen na de inname van Oudenaarde verlieten de Gentse troepen de stad . De graaf liet er 

geen gras over groeien en gaf onmiddellijk bevel de muren en poorten te herstellen. 

229 K . DE LETTENHOVE, op.cit. , p. 224. 
230 J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie, p. 261. 
23 1 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 225. 
232 J .J. LAMBIN, loc. cit. 
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Hoewel er geen echte veldtochten werden ondernomen getuigt deze actie wel van een 

soort van phony war tussen de graaf en de Gentenaren?33 

Uit het rapport van de Hanzelieden blijkt dat niet alleen Oudenaarde door de Gentenaren 

geviseerd werd, maar ook Kortrijk. Hierover staat niets vermeld in de kronieken die wij 

gelezen hebben. De afgevaardigden van de Hanze waren al sinds begin september 13 79 

in Brugge aanwezig en vroegen al zeer lang om een audiëntie bij de graaf. Door de 

opstand in Vlaanderen kon de graaf uiteraard geen tijd vrij maken voor hen, maar sinds 

de vrede in Doornik getekend was, hadden ze gehoopt de graaf spoedig te zien. Deze 

moest echter Gent bezoeken (cfr. supra), als publieke erkentenis van de wederzijdse 

vriendschap tussen de stad en de graaf, en werd ook verwacht te Atrecht om deel te 

nemen aan onderhandelingen tussen de hertog van Britannië en de koning van 

Frankrijk.234 Wat verder van belang lijkt te zijn in dit rapport is dat de Drie Steden bleven 

samenwerken en regelmatig bodes stuurden naar de Hanzelieden te Brugge, ondanks de 

korte hervatting van de opstand door de Gentenaren. Misschien wijst dit erop dat de 

alliantie van de Drie Steden ook na de vrede nog steeds standhield. Tegelijkertijd trokken 

Brugse troepen naar Sluis om er orde op zaken te stellen. We weten echter niet of dit iets 

te maken heeft met de alliantie, de opstand of als het hier enkel een onderling geschil 

tussen twee steden betreft die in een hiërarchische economische positie ten opzichte van 

elkaar stonden (cfr. supra).235 Misschien maakte de stad Brugge gebruik van de actie van 

de Gentenaren om ongestoord haar wil op te leggen aan haar voorhaven. 

233 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 233. 
234 Des hadde he en gheandwortet, wo he moste teen dor groter zake willen to Atrecht, to 

sprekende twisschen den koninghe van Vrankriken unde dem hertoghen van Britannien, 

dar grot macht ane leg he, .. . L. GILLIODTS-VAN SE VEREN, Cartulaire de l 'ancienne 

estaple, p. 300. 
235 SAB : SR 02.02.1380-02.02.1381 fD 65. 
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1.2. De val van leper (april 1380). 

De phoney war tussen de graaf en Gent werd beëindigd toen de Gentenaren besloten naar 

leper op te rukken . Nog voor de aanval op Oudenaarde hadden graafgezinden in leper de 

oren en lippen van een Gentse poorter afgesneden. Eenmaal de Gentenaren Oudenaarde 

ingenomen hadden, organiseerde de opstandige factie binnen Ieper een wapeninghe op de 

markt. Deze demonstratie mondde uit in een gevecht tussen de poorters, die steun kregen 

van 4 kleinere neringen, en een verbond van vollers en wevers?36 Tijdens het gevecht 

liepen de 4 neringen over naar de kant van de vollers en de wevers - dit gebeurde door de 

standaarden van de neringen te verplaatsen naar de andere kant - en slaagde men erin de 

poOlters te verslaan.237 De Ieperse ridders die de graaf trouw waren gebleven, werden 

door het opstandige bestuur vermoord. Toen het Gentse leger te leper aankwam was de 

stad reeds stevig in handen van de opstandelingen en werden de poorten voor hen 

geopend.238 

1.3. De slag op de Brugse Vrijdagmarkt (mei 1380). 

Toch lieten de Gentenaren het hier niet bij. Om de machtsbalans volledig in hun voordeel 

te doen overslaan besloten ze een deel van hun leger naar Brugge te zenden. Op 23 mei -

29 mei volgens Olivier van Dixmude - vond te Brugge een slag op de Vrijdagmarkt 

plaats.239 Toen het Gentse leger zich daar had opgesteld, kwamen uit de straten de 

milities van Brugge toegelopen terwijl ze de kreet Vlaanderen ende Leuwe240 riepen. Een 

duidelijk symbool dat ze de kant van de graaf verkozen. De Gentenaren werden verslagen 

236 J.J. LAMBIN, Merkwaerdige gebeurtenissen, p. 4. 
237 lbid.,p. 5. 
238 tels que Joulans et tisserands qui avoient mors ses chevaliers et ouvert les partes à 

l 'encontre de chiaulx de Gand, affin que li autre y pressissent exemple. K. DE 

LETTENHOVE, op. cit., p. 345 
239 J.J . LAMBIN, Merkwaerdige gebeurtenissen, p. 5. ; J.J. LAMBIN, De cronike ende 

genealogie , pp. 261-262.; N. DE PAUW, p. 7. ; AK, HS 436 fO 146. 
240 J.J . LAMBIN, De cronike ende genealogie, p. 262. 
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en vluchtten de stad uit, vele gesneuvelde en gevangengenomen kameraden achterlatend . 

Nog even zetten ze de strijd verder, maar toen ze een tweede maal naar Brugge 

optrokken, bood de graaf hen een bestand aan in plaats van het gevecht aan te gaan: Die 

van Ghent traeken uuter Waelpoort met tenten ende met pauwelyoen en sy meenden te 

Brugghe te eommene. Dit verhoerende, de grave Lodewye versoehte an die van Ghent, 

dat sy met payse ende met vreden weder thuus waert keeren, ende daer was den pays 

ghemaeet tussehen den prinee en de Gandoysen, ende de grave Lodewye trae in Ghent, 

ende men ghine met groter weerdieheit teghen hem met proeessien. 241 Opnieuw werd aan 

de opstandelingen door de graaf gratie verleend en ze werden in hun vrijheden 

hersteld.242 Weer echter zou de vrede van korte duur zijn. 

2. De vrede wordt opnieuw verbroken (augustus 1380). 

In de maand augustus vonden in Brugge nieuwe ontwikkelingen plaats die belangrijk 

waren voor het verdere verloop van de opstand. Op 19 augustus was er een geheime 

vergadering van de Brugse wevers. Het doel van de vergadering was te beslissen of het 

weversambacht in opstand zou komen tegen het stadsbestuur. Door de overwinning in de 

slag op de Vrijdagmarkt was Brugge immers opnieuw een bondgenoot van de graaf. De 

wevers deelden deze mening echter niet. Maar de vergadering werd ontdekt. Er volgde 

een confrontatie entre les gros et les menus de Bruges.243 De confrontatie leidde tot de 

dood van vele wevers. Deze overwinning door de kleine neringen van Brugge resulteerde 

in machtsverlies voor de wevers, het grootste ambacht van Brugge, dat bovendien 

verplicht werd haar wapens af te staan.244 Hierdoor ontnam de stad hen hun 

verdedigingsmiddel. Bovendien werden de wevers van dan af uit het stadsbestuur 

241 J.J. LAMBIN, Dits de eronike ende genealogie, p. 263. Eenzelfde verhaal vindt men 

terug in AK, HS 436 fD 146. ; J.J. LAMBIN, Merkwaerdige gebeurtenissen, p. 5. ; Gerrit 

Potter van der Loo stelt dat de opstandelingen enkel met de vrede akkoord gingen indien 

de graafmet hen naar Gent wilde gaan. N. DE PAUW, p. 8. 
242 J.J. LAMBIN, Merkwaerdige gebeurtenissen p. 5. 
243 K. DE LETTENHOVE, op. eit., p. 341. 
244 I. DE MEYER, p . 32. 
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geweerd.245 De Gentenaren, bij wie het stadsbestuur bestond uit de drie leden - de 

wevers, de poorterie , en de kleine neringen - besloten hierop de strijd opnieuw aan te 

gaan?46 Onmiddellijk werd een leger van 3000 man onder leiding van Jan Boele en 

Arnoudt de Clerck uitgestuurd naar Ieper met als doel de stad binnen de coalitie met Gent 

te houden.247 

De graaf mobiliseerde als antwoord een groot leger bestaande uit milities van Brugge en 

het Brugse Vrije en besloot op te rukken naar Ieper om de derde stad van Vlaanderen 

weer aan zijn kant te krijgen.248 Gewaarschuwd door de Ieperse bodes en uit vrees een 

machtige bondgenoot te verliezen vertrok vanuit Gent een tweede leger met onder andere 

Pietervan den Bossche richting Kortrijk- dat toen nog aan Gentse zijde stond - om van 

daaruit richting Ieper op te rukken. De graaf bevond zich met zijn leger, dat ondertussen 

werd versterkt door edelen uit Vlaanderen en Henegouwen, in Poperinge.249 Het Gentse 

leger onder leiding van Jan Boele en Arnoudt de Clerck werd door de graaft Woumen 

verslagen. De restanten van de eerste Gentse legergroep trokken zich terug in Kortrijk 

waar ook Pieter van den Bossche zich met zijn leger had teruggetrokken toen hij de 

nederlaag van het eerste Gentse leger had vernomen. Om de nederlaag voor de Gentse 

bevolking aanvaardbaar te maken liet van den Bossche Jan Boele bestempelen als een 

verrader. Bij de aankomst in Gent werd hij geëxecuteerd?50 

Na de vlucht van het Gentse leger concentreerde de graaf zich op Ieper. Verlaten door 

haar bondgenoten opende de stad de poorten. De goede lieden van de stad verklaarden 

dat ze de graaf altijd trouw wilden blijven, maar dat ze tot verraad gedwongen werden 

door de vollers en de wevers in de stad, het commuun en de militaire sterkte van Gent. Na 

het nemen van 1000 gevangenen (300 notabelen en 700 vollers en wevers) keerde de 

245 R. VERBRUGGEN, p. 105. 
246 Ibid. , p. 29. 
247 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 343. 
248 Ibid. , p. 342. 
249 Ibid. , p. 344. 
250 Ib id. , pp. 346-347 
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graaf terug naar Brugge via Kortrijk, waar hij nog eens 20 Kortrijkse notabelen gevangen 

liet zetten?51 De Ieperse vollers en wevers werden overigens verplicht hun wapens af te 

staan.252 De kansen waren zodanig gekeerd dat de graaf heel Vlaanderen, behalve Gent 

uiteraard, opnieuw onder controle had. Bovendien werden de radicaalste elementen in de 

steden Brugge en Ieper onderworpen aan een zware repressie. De Gentenaren konden dan 

ook niet meer rekenen op opstanden van wevers of vollers in Brugge en Ieper vermits 

deze hun wapens hadden moeten afstaan . Het leek erop dat de graaf de touwtjes weer 

stevig in handen had en hij besloot over te gaan tot wat in zijn ogen de beslissende strijd 

moest worden: de belegering van Gent. 

3. De belegering van Gent. 

De eerste uitgave in de Brugse stadsrekeningen betreffende de belegering van Gent wordt 

gedateerd op 22 augustus. Beide burgemeesters en een heel gevolg trokken richting Male, 

Waardamme, Diksmuide, Ieper en vervolgens richting Gent om de stad te belegeren. De 

tocht van deze heren zou uiteindelijk 88 dagen duren?53 Uit heel Vlaanderen had de graaf 

troepen verzameld om de Gentenaren het vuur aan de schenen te leggen: Adonf jist li 

confes un grant mandement partout o uil savoif ses amis, pour venir assiéger la ville de 

Ganf, car foute Flandres pour che temps estoit apparillie à son commandement. 254 Na 

maanden gevechten waarbij aan beide kanten overwinningen behaald en nederlagen 

geleden werden, besloten beide partijen opnieuw vrede te sluiten. Volgens Froissart was 

Gent simpelweg te groot en te sterk om door een relatief klein leger als dat van de graaf 

te worden ingenomen.255 De krijgsverrichtingen liepen dus opnieuw vast in een status-

25 1 Car bien savoit que de che que il avoient esté Gantois, che avoit esté par force et par 

le commun, foulons et lisserans et tels mesceans gens de la ville de Yppre . Ibid., pp. 348-

349. 
252 J.J. LAMBIN, Merkwaerdige gebeurtenissen, p. 6. 
253 SAB: SR 02.02.1380-02.02.1381 po 69. 
254 K. DE LETTENHOVE, op. cit. , p. 349. 
255 Ibid. , p. 353. 

65 



quo. De vrede was dan ook zeer fragiel gezien geen van beide parttijen er in geslaagd was 

een definitief overwicht te halen op de andere. 

4. Dit is de band ende den eed die de wevers van Brugghe ghedaen hebben. 256 

Nadat de geheime vergadering van de wevers was ontdekt in augustus 1380 en ze 

verplicht waren hun wapens af te staan, werden ze in december van hetzelfde jaar 

verplicht een eed te zweren waarin ze heel wat van hun bevoegdheden afstonden. De eed 

werd afgelegd door 12 personen op 18 december voor de Vierschaar in Brugge. 257 De 

repressie ten opzichte van de wevers ging zeer ver. Nooit mochten ze nog de wapens 

opnemen tegen de vorst of antigrafelijke banieren dragen, ze maakten geen deel meer uit 

van het stadsbestuur en ze mochten zelfs geen dekens meer aanstellen. In plaats daarvan 

werd door de graaf en de stad een maenre aangesteld die hen onder controle kon houden. 

Iedere nieuwe leerling die zich in het ambacht inschreef, moest dezelfde eed zweren. Al 

wie betrokken was bij een bepaalde daad tegen de graaf of ervan wist en de autoriteiten 

niet inlichtte, werd bestraft als iemand die principaelike mesdaen adde. Bovendien 

moesten ze de eed zweren op hun hoofd! Wie de eed verbrak, werd dus ter dood 

veroordeeld. 258 

Op 20 maart van het jaar 1381 volgde een soort van publieke verontschuldiging van de 

wevers waarin ze hun spijt betuigden voor het feit dat ze tegen de stad en de graaf waren 

256 G. ESPINAS en H. PIRENNE, Recueil de documents relatifs à l'histoire de !'industrie 

drapière en Flandre. 1: Des origines à l'époque bourguignonne, Académie Royale de 

Belgique. Bulletin de la Commission Royale d'histoire, Tome I, pp. 592-604. 
257 Int eerste, so comen si bi 12 personen te hope up eenen welteliken dinghedach in 

ghebannen vierscarne, ende verbonden hem dese navolghende pointe, die hier na 

gesereven staen van woorde te woorde, wel ende ghetrouwelike te houdene, ende waert 

dat zijt en dade, ende men dat machte vinden met eenicher warede, so verbonden si hem 

ende elken zonderlinge up hare hooft zonder meer wette daer toe doene. Ende dit was 

ghedaen bi maninge van den scouthete ende bi wisdom van scepenen .. . Ibid., p. 592. 
258 Ibid. , p. 592-593. 
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opgekomen. Eerste werd de eed herhaald , dan volgde een opsomming van alle leden van 

het weversambacht in Brugge. Drie heren staan erin vermeld, zijnde Jacob Mommaerd , 

Jan van Ypre en Lodewyc de Vos.259 In het bestuurlijk jaar 1379 - 1380 (dus van 2 

februari 1379 tot 1 februari 1380) zetelde Lodewyc de Vos op de 5de plaats in de Brugse 

raad. 260 In het daaropvolgende jaar (1380 - 1381) zetelde Jan van Ypre op de 4de plaats 

in de schepenbank. Men kan zich natuurlijk wel afvragen of hij er zetelde als poorter of 

als wever gezien de eerste 4 plaatsen altijd bestemd waren voor de poorterie. Zoals we 

eerder al opmerkten werd de hiërarchie in het Brugse stadsbestuur niet altijd even sterk 

gerespecteerd als dat in Gent wel het geval was. Een burgemeester in Brugge had in 

principe geen grotere bevoegdheid dan een schepen of een raadslid. Het kan dus goed 

zijn dat Jan van Ypre als wever zetelde op de 4de plaats. Naast Jan van Ypre fungeerde 

Jacob Mommaerd als een soort vervangend burgemeester van de raad?61 Of deze heren 

hun functie hebben mogen uitoefenen tot de aanvang van het nieuwe bestuurlijk jaar lijkt 

weinig waarschijnlijk gezien de eed die ze gezworen hadden op 18 december 1380. Toch 

maakten we een vreemde vaststelling: op de lijst van het volgende stadsbestuur (1381 -

1382) zetelde Lodewyc de Vos opnieuw op de 5de plaats in de raad.262 En dit ondanks 

het feit dat de wevers uit het stadsbestuur gebannen waren! 

Na de lange opsommmg van namen volgde de eigenlijke verontschuldiging. Het is 

duidelijk dat de wevers de schuld in de schoenen van enkelingen wilden plaatsen: hoe dat 

zij aller met herter zerich drouve ende tonrusten zijn omme de zware grieve beroerten 

ende onrusten die de mesdadighe ende quaeddoeres van haren ambochte ghedaen ende 

ghevoordert hebben. Voorts volgde een opsomming van wat ze misdaan hadden en van 

wat ze beloofden niet meer te doen. Het ging hier opnieuw over het verbod op het dragen 

van wapens en banieren, het aanstellen van een deken, het organiseren van wapeningen 

en dergelijke meer. Ook zegden ze zelf dat ze, als een wever zich niet aan de eed hield, 

zijn poorterscepe mochten afnemen en dat menne stappans onthoofden. Het gaat hier dus 

259 Ibid., p. 595 . 
260 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire des archives, p. 365. 
261 Ibid. , p. 386. 
262 Ibid., p. 407. 
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duidelijk om een publieke schuldbekentenis. De wevers werden geviseerd als de ultieme 

drijfveer achter de Brugse deelname aan de opstand. Misschien is het juist door deze 

publieke schuldbekentenis - die overigens werd overhandigd aan de graaf - dat de 

repressie wat werd afgezwakt en Lodewyc de Vos toch mocht deelnemen aan het 

stadsbestuur. Misschien was de schuldbekentenis juist de voorwaarde voor deelname aan 

het stadsbestuur. Nochtans staat er wel in de tekst: Voord. , dat zij voordan bliven sullen 

sonder yemene in wetten te hebbene ende sonder deken ... 263 Het jaar nadien , namelijk 

het bestuurlijk jaar 1382 - 1383, werd de Sde plaats bij zowel de raad als de schepenbank 

ingenomen door enkele bekende namen. De makelaar-poorter Raven Danwilt zetelde 

plots op de Sde plaats in de schepenbank en de poorter en voormalig burgemeester van de 

schepenbank Jan Bonin zetelde op de Sde plaats in de raad?64 Het lijkt mij duidelijk dat 

de poorterie van de misstap van de wevers gebruik heeft gemaakt om haar macht uit te 

breiden. Waarschijnlijk wachtten ze enkel het goede moment af om de wevers hun plaats 

in het stadsbestuur af te nemen. Tenzij Lodewyc de Vos het jaar voordien als 

vertegenwoordiger van de poorterie en niet van het ambacht der wevers deelnam aan het 

stadsbestuur. 

263 G. ESPINAS en H. PIRENNE, op.cit., p. 597. 
264 L. GILLI ODTS-VAN SE VEREN, lnventaire des archives, p. 407. 

68 
UtlWERSiiE\1SSISLIOi"EEK 

GEI-l i 



HOOFDSTUK V : DE GRAAF AAN DE WINNENDE HAND (MAART 1381 -

3 MEI 1382). 

1. De weg naar het Beverhoutsveld. 

Om Gent van genoeg voorraden te voorzien werden in mei 1381 5 heererachten de stad 

uitgestuurd. De doelwitten waren Geraardsbergen, Dendermonde, Kortrijk, de Vier 

Ambachten en Deinze en Nevele. De eerste 4 veldtochten verliepen redelijk succesvol. 

Uit de Vier Ambachten bijvoorbeeld kwam het leger terug met een grote voorraad graan 

die ze van het land en uit de schuren hadden gestolen?65 De laatste veldtocht echter liep 

af in mineur. Rase van Lykeerke, één van de Gentse kapiteins, werd gedood in een slag 

met grafelijke troepen die voor Oudenaarde lagen.266 Volgens dezelfde bron had de graaf 

uit heel Vlaanderen soldaten verzameld: rassemb/a taules ses gens et manda ceuls de 

Yppre, de Cour tray, de Popringhe, doe Dan, de l 'Escluse et doe Franc, et se parti de 

Bruges avoecques ceulx de Bruges, et s'en vint à Male. Later kwamen er ook 

versterkingen bij vanuit Rijsel, Dowaai en Oudenaarde.267 Toen de Gentenaren, op weg 

naar hun stad en volgeladen met buit en gevangenen te Nevele kwamen, had de graafzich 

reeds in een hinderlaag opgesteld. De heldenmoed van Rase van Lykeerke, althans in de 

beschrijving van Froissart, kon echter de Gentse nederlaag en zijn eigen dood niet 

voorkomen. Uit wraak trokken de Gentse legers al plunderend door Vlaanderen. Onder 

andere het grafelijke kasteel te Male, waaraan Lodewijk van Male zijn bijnaam dankte 

vermits het de plaats van zijn geboorte was, werd in brand gestoken en geplunderd.268 

Opnieuw een duidelijke aanval op een symbool van de grafelijk macht.269 Tijdens de 

terugtocht naar de stad namen Gentse legers 26 heerelike lieden (waarschijnlijk betreft 

265 J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie, p. 265. 
266 K. DE LETTENHOVE, op. cit., pp. 360-361. 
267 Ibid., p. 354. 
268 J.J. LAMBIN, p. 265. 
269 R. VERBRUGGEN, p. 132. 
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het hier dus edellieden) gevangen. Zij werden uit wraak voor het verlies van de Gentse 

kapiteins zonder genade op de markt gedood.270 

Eenzelfde beeld bleef zich afspelen tot de slag bij het Beverhoutsveld. Voor de graaf was 

het onmogelijk zijn leger samen te houden. Toen de graaf na de overwinning te Neveleen 

de herovering van Geraardsbergen voor een tweede maal Gent wilde belegeren, stuitte hij 

op tegenstand van zijn soldaten. Het merendeel van zijn leger bestond immers uit leden 

van het commuun, namelijk burgers van steden die thuis nog een ambacht te beoefenen 

hadden en het zich dus niet konden permitteren lang van thuis weg te blijven. In de 

kroniek van Olivier van Dixmude staat zelfs letterlijk vermeld dat de soldaten uit het 

Brugse Vrije weer naar huis wilden omdat de oogst op hen stond te wachten.271 Dit was 

ongetwijfeld één van de belangrijkste redenen waardoor het leger van de graaf uit elkaar 

viel. Nochtans blijkt uit diezelfde kroniek dat de verdediging van Gent tijdelijk verzwakt 

was. Jacob de Rijcke, de deken van de Gentse poorters, stelde bij zijn terugkomst in de 

stad vast dat de engienen van de stad niet goed onderhouden waren. De 

verantwoordelijke voor de verdediging van de stad, de deken van de wevers, Lievin 

Walrave,272 werd dan ook onmiddellijk onthoofd.273 Volgens Froissart echter was het de 

beslissing van de graaf om het leger te ontbinden en zijn soldaten naar huis te sturen.274 

Waarom zou de graaf echter zijn leger ontbinden indien hij Gent kon belegeren op een 

moment dat het in een zwakke positie stond als gevolg van de verwaarlozing van de 

verdediging en de vele nederlagen? Bovendien bevonden de troepen onder leiding van 

Pietervan den Bossche zich ook nog altijd buiten de muren van de stad. Het veel grotere 

leger van de graaf kon dus eerst korte metten maken met Pieter van den Bossche en dan 

270 J.J . LAMBIN, loc. cit. 
271 M.-R. DAUWE, De Cronicke van Vlanederen. Historiografische studiën, (RUG, 

verhandeling voor het behalen van de graad van licentiaat in de geschiedenis), Gent, 

1987, p. 131. 
272 De naam staat alleen in de kroniek van Gerrit Potter van der Loo. N. DE PAUW, 

p. 21. 
273 M .-R. DAUWE, loc. cit. 
274 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 365. 

70 



de belegering van Gent hebben aangevangen. Het lijkt mij dus onmogelijk Froissart, die 

meestal een standpunt voor de graaf inneemt, in deze te geloven. 

Het ontbinden van het leger van de graaf gaf weer wat ademruimte aan de Gentenaren en 

ze zetten hun gebruikelijke tactiek voort. Als ze eten, grondstoffen of andere zaken nodig 

hadden, stuurden ze er enkele eenheden op uit om op verschillende plaatsen in 

Vlaanderen te gaan plunderen. In juni (nog altijd 1381) werd bijvoorbeeld een leger het 

land van de Vier Ambachten in gestuurd . Dit leger kwam terug volgeladen met graan.275 

Ook stuurden de Gentenaren een groot leger onder leiding van Pieter van den Bossche, 

die zich in de kroniek van Froissart meer en meer ontwikkelt tot de echte bezieler van de 

opstand, uit naar Kortrijk om er de stad te belegeren- volgens de Brugse stadsrekeningen 

vond dit al plaats in februari 1382.276 De graaf verzamelde echter opnieuw een Vlaams 

leger om zich heen waarop het Gentse leger, bij aankomst van de graaf, zich onmiddellijk 

begon terug te trekken. Tot grote opluchting van de Gentenaren werd het grafelijke leger 

daarna weer ontbonden?77 Een andere Gentse groep, enkel en alleen bestaande uit Witte 

Kaproenen werd te Ename volledig vernietigd door een groep edellieden die Oudenaarde 

bewaakten. Arnoudt de Clercq, die de leiding had over dit kleine legertje, overleefde deze 

slachtpartij niet.278 Opnieuw liet één van de belangrijkste leiders van de opstand het leven 

op het slagveld . 

Toch leek er opnieuw een mogelijkheid tot het sluiten van vrede. De voedselschaarste in 

Gent werd steeds nijpender. In Gent besefte men dat men onmogelijk de stad permanent 

van de benodigde grondstoffen voor de economie en de voeding kon voorzien door 

middel van de vele plundertochten die werden georganiseerd. Op 17 augustus werd 

opnieuw de Vlaamse leeuw, het wapenschild van de graaf, op de markt van Gent 

geplaatst. De leuze Vlaanderen, de lieu, ende onze vrijhede werd zelfs gescandeerd en 

alle Vlaamse ballingen, die eerder toegang hadden gekregen tot de stad in ruil voor steun 

275 J.J . LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie, p. 265. 
276 SAB: SR 02.02.1382-02.02.1383 P 38. 
277 K. DE LETTENHOVE, op.cit., p. 366. 
278 Ibid. , pp. 369-370. 
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aan de opstand, werden uit Gent gezet.279 Met andere woorden, in ruil voor het behouden 

van hun vrijheid wilden de Gentenaren zich verzoenen met de graaf. Om dit kracht bij te 

zetten wezen de Gentenaren alle ballingen de stad uit bij wijze van geste aan de graaf. Er 

werden vredesonderhandelingen georganiseerd die zouden plaatsvinden te Brugge.280 

Deze onderhandelingspoging werd op het getouw gezet onder impuls van Atbrecht van 

Beieren, de graaf van Holland, Henegouwen en Zeeland.281 Waarschijnlijk hebben de 

opstandelingen ingestemd om met de graaf te onderhandelen wat ook aanduidt hoe zwak 

hun situatie was aangezien ze bereid waren deze t.e voeren in een grafelijk bolwerk als 

Brugge, waar bovendien een repressie bezig was tegen het weversambacht, dat in de 

opstand altijd had opgetreden als radicale bondgenoot van de Gentse opstandelingen. We 

vinden hier echter geen uitgaven van terug in de Brugse stadsrekeningen. Dit wijst erop 

dat deze onderhandelingen waarschijnlijk nooit zijn doorgegaan. Dit kwam omdat 

Ladewijk van Male veel te zware eisen stelde. Hij wilde namelijk 500 Gentse gijzelaars 

nemen bestaande uit 300 wevers, 100 poorters en 1 00 uit de kleine neringen. 282 Het hele 

stadsbestuur van Gent, de drie leden, werd dus verantwoordelijk geacht voor de opstand, 

niet een marginale ongelukkige groep zoals de wevers te Brugge. Door deze 

onaanvaardbare eisen maakte de graaf een einde aan de onderhandelingen. Dit wijst erop 

dat de graaf ongetwijfeld geen vertrouwen had in de onderhandelingen. Hij had immers al 

tweemaal een voor Gent zeer voordelige vrede afgesproken waarbij de Gentenaren steeds 

weer in hun vrijheden hersteld werden. Tweemaal echter kwamen zij weer in opstand 

tegen de graaf. De oorlog ging dus gewoon door. 

In december was er opnieuw schaarste in de opstandige stad. Op zoek naar grondstoffen 

staken de Gentenaren Aardenburg in brand en plunderden het.283 Vooral voor Brugge 

betekende dit een zware klap omdat die stad eigenlijk een vooruitgeschoven vesting en 

voorhaven van Brugge was. In Gent besefte men dat het zo niet langer kon blijven 

279 M.-R. DAUWE, p. 134. 
280 SAB: SR 02.02.1382-02.02.1383 fD 36. 
28 1 M.-R. DAUWE, loc. cit. 
282 Ibid. , p. 134. 
283 J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie, p. 265. 
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doorgaan. Daar quasi heel Vlaanderen zich tegen hen had gekeerd, konden ze op weinig 

steun van andere steden rekenen en waren dus voor de voorraden volledig aangewezen op 

plundertochten. Dit veroorzaakte schaarste waardoor het volk zich ongetwijfeld vragen 

begon te stellen bij de opstand. Om het volk bij de opstand betrokken te houden besloten 

de Gentse leiders over te gaan tot drastischere maatregelen. 

2. Filips van Artevelde wordt verkozen tot ruwaard van Gent. 

Pi eter van den Bossche begon zich af te vragen hoe het nu verder moest met Gent. Heel 

wat kapiteins waren gesneuveld in de strijd tegen de graaf. De voorbije maanden had de 

graaf enkele belangrijke overwinningen behaald en in Gent heerste schaarste in 

grondstoffen en voedsel. De plundertochten waren duidelijk niet afdoende om de stad ten 

volle van al het nodige te voorzien, waardoor het volk begon te morren. De rijke 

Gentenaren - waarschijnlijk doelt Froissart hier vooral op de poorterie - begonnen zich 

ook af te vragen of de opstand nog wel nut had, of ze niet beter gewoon opnieuw trouw 

zouden zweren aan de graaf en de opstand beëindigen?84 Om weer een gevoel van 

eenheid te creëren besloot van den Bossche, aldus Froissart, een nieuwe sterke en 

symbolische figuur naar voor te schuiven die opnieuw schwung in de opstand moest 

teweegbrengen. Deze man was Filips van Artevelde, zoon van de legendarische Jacob 

van Artevelde: Vous arés le gouvernement et l 'aministration de la ville de Gand; car 

nous sommes en présent en grant nécessité de avoir un souverein cappitainne de bon non 

et de bonne renommée, et vos pères Jaques d'Artevelle resuscite maintenant en ceste ville 

par la bonne mémore de ly, et dient toutes gens (et il dient voir), que onques lipais de 

Flandres ne Ju si bien gouvernés, tant amés, ne tant ere mus, ne honnourés, comme il Ju 

de son vivant. 285 Door Jacobs zoon aan te stellen als ruwaard - in feite als 

upperhooftman286
- van Gent legden de leiders een link tussen de huidige opstand en de 

284 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 372. 
285 K. DE LETTENHOVE, op. cit., pp. 372-373. 
286 Filips van Artevelde lijkt niet te zijn aangesteld tot ruwaard van Gent of Vlaanderen, 

maar wel tot upperhooftman, de hoogste hiërarchische positie in het opstandige Gent, 
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opstand van 1339- 1349, toen Jacob van Artevelde streefde naar een Vlaanderen dat 

bestuurd werd door de grote steden, waarbij iedere stad de controle hield over haar 

hinterland ? 87 Door te verwijzen naar deze oude held werden de gloriedagen van weleer 

weer in het geheugen van het volk opgefrist, iets wat vaak gebeurde in de vele opstanden. 

Zo verwees men bijvoorbeeld ook vaak terug naar de Guldensporenslag waardoor deze 

een mythologisch karakter begon aan te nemen. Met de persoon Jacob van Artevelde was 

het net zo.288 Door de verkiezing van zijn zoon nam Gent evenwel een zeer radicale en 

antigrafelijke houding aan. Door de kaart te trekken van Filips van Artevelde betekende 

dit overigens ook een aansluiting met het sterke anglofiele karakter van de regeerperiode 

van Jacob van Artevelde? 89 Op 24 januari / 90 niet toevallig in het hartje van de winter 

(cfr. infra), legde Filips van Artevelde de eed af als upperhooftman van Gent.291 De 

regering onder Filips van Artevelde bestond zoals gewoonlijk uit 4 hoofdmannen : Sander 

van Vaernewyck en Raas van de Voorde, vertegenwoordigers van de poorterie , Jan de 

Hert, vertegenwoordiger van de kleine neringen en Jan Herman, de vertegenwoordiger 

van de weverie.292 De drie leden hadden dus elk hun vertegenwoordiging. Dit verklaart 

ook waarom Lodewijk van Male uit alle leden gijzelaars eiste bij de laatste 

vredesonderhandelingen. In alle leden bevonden zich immers radicale elementen die de 

opstand steunden. 

hoewel het in de kronieken anders vermeld wordt. M . HAEGEMAN, De anglofilie in het 

graafschap Vlaanderen, Kortrijk-Heule, Standen en Landen, 1988, p . 74. 

287 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, Patterns ofurban rebellion in medieval Flanders, in: 

Joumal of Medieval History, 31 , 2005, p. 378. 

288 R. VERBRUGGEN, p. 71. 

289 M. HAEGEMAN, loc. cit. 
290 Volgens Olivier van Dixmude op 14 februari. Hij is echter de enige kroniekschrijver 

die deze datum aanneemt als de aanstelling van Filips van Artevelde. De andere 

kronieken houden het op 24 januari. J.J. LAMBIN, Merkwaerdige gebeurtenissen, p. 10. 

29 1 M .-R. DAUWE, p. 140. ; AK HS 436 P 147. ; J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende 

genealogie , p. 266.; N . DE PAUW, p. 30. 

292 M . HAEGEMAN, loc. cit. ; M.-R. DAUWE, p. 140. 
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3. De slag bij het Beverhoutsveld (3 mei 1382), de kansen keren. 

De onenigheid in Gent omtrent de opstand was met de verkiezing van Filips van 

Artevelde tot upperhoojiman van de stad niet helemaal verdwenen. Dit wordt 

verduidelijkt in een passage in de kroniek van Froissart over de moord op Sirnon Bette en 

Ghiselbrecht de Grutere. Het is bekend dat Filips van Artevelde - en dit blijkt ook 

opnieuw uit het werk van Froissart - bij zijn aanstelling als upperhoofiman van Gent een 

ware heksenjacht ontketende ten opzichte van al wie een hand had in de moord op zijn 

vader Jacob van Artevelde. Phelippes relint bien de son escolle et de sa doctrine; ca ril 

n 'eut mies esté longhement en l 'office de gouverner Gand, quant il en fist tuer et décoller 

devant luy XII. Et dient li aucun que cil avoient esté principaulment à le mort de son 

père: si en prist la vengeance. 293 Daar bleef het echter niet bij. Ook Ghiselbrecht de 

Grutere en Sirnon Bette, twee Gentse poorters die een belangrijke rol hadden gespeeld 

tijdens de conferentie van Harelbeke in 1381 (waar over vrede onderhandeld werd), 

werden voor hun graafgezinde houding gestraft en vermoord.294 Door het uit de weg 

ruimen van enkele gematigde of grafelijk gezinde elementen begon het nieuwe regime 

zich meer en meer te ontwikkelen tot een regelrechte dictatuur. Gezien de enorme zware 

winter die de stad had meegemaakt en die enorme schaarste als gevolg had is dit echter 

niet te verwonderen. Extreme situaties leiden immers meestal tot extreme oplossingen. 

De nieuwe machthebbers slaagden er wel in de verhoopte nieuwe schwung waar te 

maken . 

De rampwinter van het jaar 1381-1382 had de Gentse bevolking uitgeput. De graaf had 

opdracht gegeven aan allen die in een bepaalde omtrek van Gent woonden hun vee en 

graan in veiligheid te brengen. Sommigen werd zelfs aangeraden hun (voorlopige) heil te 

293 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 432. 
294 A. HOLSTERS, Moord en politiek m de Gentse opstand (1379-1385), in: 

Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1963, 

XXXVII , p. 98. 
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zoeken in de omliggende vorstendommen van Zeeland, Brabant en Henegouwen.295 Er 

was niets meer in het omliggende land te vinden. Dus ging een leger onder leiding van 

kapitein Frans Ackerman op trektocht door het hertogdom Brabant en het prinsbisdom 

Luik waar ze hartelijk ontvangen werden door de inwoners van Brussel , Leuven en Luik 

en van alle steden een grote voorraad voedingsmiddelen kregen.296 Op de terugtocht naar 

Gent, in het hertogdom Brabant, zou Ackerman ook een audiëntie gekregen hebben van 

de hertogin van Brabant, waarin hij haar verzocht Ladewijk van Male aan te spreken over 

het sluiten van een nieuwe vrede. De hertogin, ging hierop in en er werd opnieuw een 

conferentie georganiseerd te Doornik in maart 1382. In de stadsrekeningen van Brugge 

staat hierover inderdaad een kleine vermelding.297 Onder anderen de heren Nietais 

Scoorkine, stadspensionaris, Zegher Hovine, eerste raadslid (en dus poorter) en Martin de 

Mueninck (tiende raadslid) waren op deze conferentie aanwezig.298 De graaf had echter 

geen oren naar de argumenten van de onderhandelaars van Gent en nam verdere 

maatregelen om Gent van de rest van Vlaanderen te isoleren. Het leger van de graaf 

slaagde er onder andere in de broodnodige voedselkaravaan die vanuit Brabant naar Gent 

ging te onderscheppen en te vernietigen. Bij deze aanval sneuvelde onder andere de 

Gentenaar Jacob de Rijcke, de deken van de poorterie?99 

In Gent werd men nu voor voldongen feiten geplaatst. In een laatste poging om via een 

plundertocht wat voedsel naar Gent te brengen trokken de Gentenaren voor de zoveelste 

keer naar het land van de Vier Ambachten. In de anonieme kroniek die werd 

295 K. DE LETTENHOVE, Chroniques. Oeuvres de Froissart (1382-1 388: depuis la 

bataille de Beverhoutsveld jusqu'à la paix de Tournay), Bruxelles, Devaux, Tome 10, 

p. 2. 
296 Ibid. , pp. 3-4. 
297 SAB: SR 02.02.1382.02.02.1383 fO 36. 
298 Den her Niclais Scoorkine, den her Zegher Hovine, den her Jan camphine, den her 

Jan Cante ende den her Maertinne den Muenc ghezend te Doornike van vj daghen, eiken 

v lb. Sdaeghs; Som. clxxx lb. L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, lnventaire des archives, 

p. 407. 
299 M.-R. DAUWE, p. 143. 
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getranscribeerd door Marie-Rose Dauwe staat echter het volgende: zij hadden tlandt van 

vier ambachten zo bloot ghemaect, dat de lieden niet en hadden dan hare bloote huut. 

Met andere woorden, er viel in de Vier Ambachten niets meer te halen. Volledig in het 

nauw gedreven en verstoken van iedere vorm van bevoorrading besloot Filips van 

Artevelde over te gaan tot een wanhoopsdaad. De bevolking was de opstand immers 

grondig beu: Quant Phelippes d'Artevelde et si compaignon rentrèrent en Gand, moult 

grant fuisson de menu peuple qui ne désiroient que paix, furent moult resjoy de leur 

venue et quidoient oïr bonnes nouvelles. 300 Nu de steun aan de opstand ieder moment 

kleiner werd door de drang naar vrede moest het regime dringend voor enkele opstekers 

zorgen. Een militaire overwinning was dringend nodig, maar het herstellen van de 

bevoorrading was nog een veel dringender probleem. Van Artevelde besloot aan beide 

iets te doen. 

In verschillende kronieken staat vermeld dat de oproep van van Artevelde om zich te 

verzamelen en naar de graaf te gaan een soort van massale bedevaart moet geweest zijn 

met als doel de graaf te smeken om vrede nadat de conferentie van Doornik voor de 

Gentenaren op een sisser was afgelopen.301 Uiteraard houdt dit geen steek. De bedoeling 

was uiteraard de graaf in Brugge te verslaan zodanig dat de Gentenaren het initiatiefweer 

in handen kregen. 302 Volgens Froissart was de voornoemde 'smeekvaart ' dan ook enkel 

en alleen een middel om de Gentse bevolking te winnen voor de idee naar Brugge op te 

rukken. 303 Par moy foy! Respondy Phelippes, je conseille que nou salons tout à main 

armée devers monsigneur. Nous le trouverons à Bruges qui nous héent, est avoec luy; et 

cil qui nuit et jour l 'enfourment sur nous, ly consilleront de nous combatttre. 304 

30° K . DE LETTENHOVE, op. cit., p. 15. 
301 J.J . LAMB1N, Dits de cronike ende genealogie, p. 266. ; K. DE LETTENHOVE, op. 

cit. , pp. 18-20. 
302 K . DE LETTENHOVE, op. cit., p. 19. 

303 lbid. , p. 19. 
304 Ibid. , p. 20. 
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Aangekomen in Brugge maakten beide partijen zich op voor het op de hand zijnde 

gevecht. De Brugse militie, vergezeld van edelen uit Vlaanderen, Artais en Henegouwen 

- in de stad werd de Heilige Bloedprocessie gevierd waardoor vele edelen en handelaren 

in de stad waren - en geleid door de graaf, trok uit de stad om het Gentse leger te 

verjagen. De slag liep echter niet naar de wens van de Bruggelingen. De Gentenaren 

slaagden erin het Brugse leger terug naar de stad te jagen, hoewel het leger van de graaf 

volgens alle kronieken sterk in de meerderheid was. De slag veranderde zelfs meer in een 

jacht dan in een echt gevecht.305 Het Brugse leger vluchtte de stad in. De poorten werden 

echter op tijd gesloten zodat men de Gentenaren nog enige tijd kon buitenhouden.306 

Tegen de avond kwam echter het bericht dat één van de poorten veroverd was door de 

Gentenaren .307 Ze liepen de stad op naar de Grote Markt. De graaf probeerde nog enige 

orde te brengen in de Brugse gelederen. De kreet 'Flandres au !ion, au conte' kon echter 

niet baten. Toen de Gentse troepen de graaf in het vizier kregen, riep van Artevelde dat 

men de graaf niet mocht doden of kwetsen, maar dat men hem gevangen moest nemen en 

naar Gent voeren om de vrede naar hun eigen believen te kunnen sluiten.308 Hierin 

slaagden de Gentenaren echter niet. De graaf wist zeer nipt te ontsnappen. Ondanks de 

waarschuwingen van van Artevelde was de graaf wel degelijk in groot gevaar. De wevers 

zagen hun kans schoon om het juk van de repressie van zich af te werpen en schaarden 

zich, net als de smeden van Brugge, aan de kant van de Gentse veroveraars. In een 

confrontatie met de smeden werd de graaf bijna gedood.309 Hij kon echter vluchten en 

vond onderdak bij een wagenmaker die de graaf trouw bleef. Eén van de kronieken stelt 

305 Ende men slough de Brughelinghen doet ghelyc kiekenen. J.J. LAMBIN, p . 267. ; Iets 

gelijkaardigs staat ook vermeld in: M.-R. DAUWE, p. 146. 

306 K. DE LETTENHOVE, op.cit., pp. 30-33. 
307 M.-R. DAUWE, p. 146. 

308 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 34. 

309 Dit overmeerkende de wevers ende de smeden van Brugghe, sy quamen ter maert, met 

der symoen Cokermoes, ende sy hilden hemlieden met die van Ghent, de grave Lodewyc 

hadde wel na doet ghesleghen gheweest in Sente-Amantsstrate, van Symoen Cokermoes. 

J.J . LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie, p. 268. 
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zelfs dat één van de raadsleden verantwoordelijk was voor de aanslag op de graaf: Idem 

de grave Lodewijc dit ziende hij meende te vertreeken maer hij was gheachterhaelt in 

sinte Amants kerke daer was hij welnaer dool ghesleghen van Symoen Cokermoes. Ende 

emmer by grooter aventuren so vloet hij ende quam in de ezelstrate in eens waghenaers 

huus metten welke waghenaer hij sanderdaechs snuchtens ontquam ... 310 Symoen 

Cokermoes zetelde op de 8ste plaats in de Brugse raad. Hij was dus zonder twijfel lid van 

het ambacht van de smeden (cfr. supra, de verdeling van de Brugse schepen- en 

raadszetels). 

De dag na de verovering begon de repressie. Ditmaal niet meer tegen de wevers uiteraard, 

maar wel tegen de vleeschouwers, de makelaers, de viscapers en de grauwweerkers. 

Deze ambachten stonden bekend als zeer grafe lijk gezind en vormden dan ook het 

gedroomde doelwit van de opstandelingen. Ook de Brugse poorterie, waarvan velen 

overigens ingeschreven waren in de voornoemde 4 ambachten, bevonden zich in het oog 

van de storm. Deze klasse ste lde zich sinds de Guldensporenslag (toen de poorterie, toen 

nog patriciaat genaamd, de kant van de Franse koning koos) traditioneel op als 

voorstanders van de graaf.3 11 Onder andere de familie Bonin kreeg het zwaar te verduren. 

Zowel Jan Bonin, Sde raadslid , en zijn broer, Wouter Bonin, werden volgens de 

kronieken door de Gentenaren gedood samen met vele anderen die schepen, raadslid, 

dekens en hoofdmannen geweest waren.312 Vooral de Brugse wevers zull en ongetwijfeld 

van deze gedroomde kans tot weerwraak gebruik gemaakt hebben . Voorts werd Brugge 

geplunderd en werd een nieuw bestuur aangesteld. De nieuwe ruwaard van Brugge werd 

Pieter De Winter, één van de vertrouwelingen van Filips van Artevelde en Pietervan den 

Bossche: Item sdichendaechs daer naer quamen die van Ghend met alle de ambachten 

3 10 AK, HS 436 fO 148. 
3 11 R. VERBRUGGEN, p. 10. 
312 Item in dien se/ven pil was dher Jan Bonnin gheworpen, die burgmeestere hadde 

ghevveest, ende zin broeder Wouter Bonnin, item vele andre scepen, raden, dekens ende 

hoofmans ghesin hadden. J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende genalogie, p. 269. ; On 

alloit par les hostels querre ces bonnes gens, et làou i! estoient trouvés, estoient mort 

sans mercy. K. DE LETTENHOVE, op.cit., p. 42. 
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ende staendaerden staen te Brucghe up de maert. Ende daer so maecten zij Pieter de 

Wijnter capitein van Brugghe.313 Jn de kroniek van Jan van Dixmude vinden we meer 

informatie over deze Pieter de Winter: ende men maecte doe Pieter De Wintere capitein 

van Brugghe, de we lee wel neghen jaer balfine hadde ghesin uut Brugghe, om diveersche 

mans/achten, daerom dat te Brugghe verwonnen was ... 3 14 De Gentenaren namen dus 

duidelijk bezit van de publieke ruimte te Brugge. Daarna braken ze drie stadspoorten af, 

teken van macht en autonomie van de stad .3 15 200 poorters werden bovendien als 

gijzelaars afgevoerd naar Gent. 316 Zo verzekerde men zich ervan dat Brugge aan de 

opstand verbonden bleef. De vernedering was met andere woorden compleet. De 

Bruggelingen hadden een harde les gekregen voor hun trouw aan de graaf. 

3 13 AK, HS 436 P 149. ; M.-R. DAUWE, p. 148. Ende men maecte daer als eenen 

ruwaerdt ende capiteyn Pietre de Wijntre ... 
3 14 J.J. LAMBJN, Dits de cronike ende genealogie, p. 270. 
3 15 AK, HS 436 P 149. ; M.-R. DAUWE, p. 148. ; J.J. LAMBIN, loc. cit. ; N. DE 

PAUW, p. 38. 
31 6 N. DE PAUW, loc. cit. ; ende namen te Brugghe ii c ghesellen vanden eerlietsen de 

notabelen ende de rijcste die Brugghe waren ende die helden zij te Ghent in huerleder 

gheselscip. AK, HS 436 F0 149. 
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HOOFDSTUK VI: VAN HET BEVERHOUTSVELD NAAR WESTROZEBEKE 

(27 NOVEMBER 1382). 

1. De oorkonde van Filips van Artevelde (20 mei 1382). 

Al vlug na de inname van de stad bedankten de opstandelingen de Brugse wevers voor 

hun trouw aan de opstand tegen de graaf. Hoewel beiden door verschillende motieven 

gedreven werden, de Gentenaren voerden een politieke, de Brugse wevers een sociale 

strijd, koesterden de Gentse opstandelingen veel sympathie voor de Brugse wevers. Zoals 

reeds vermeld , was in Gent het college van de Drie Leden aan de macht waarin de Gentse 

wevers een belangrijke functie uitoefenden (cfr. supra). Dit kwam tot uiting in de 

oorkonde van Filips van Artevelde van 20 mei 1382.3 17 De eerste regel uit de oorkonde 

roept echter wel een klein probleempje op: Wy, Rewaerden, Raedslieden, groten Raed, 

Hoofimannen van den poorters, dats te wetene, Lamsin van Aelst, Jan Danwiltf Jans. 318 

Pietervan der Zole, Matheeus Parisys, Jan Bonin, Jacob de Scotelare f ser Pieters;3 19 

Vord dekenen ende ghezworne van allen neringhen ende al tghemene van der stede van 

Brucghe ... 320 Het probleem hierbij is dat Jan Bonin volgens de kronieken vermoord werd 

nadat de Gentenaren Brugge hadden veroverd. Ofwel is dit niet juist. Ofwel werd zijn 

leven gespaard tot hij de oorkonde van Filips van Artevelde mee had ondertekend. Ofwel 

317 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, lnventaire des archives, pp.467-471. 
318 Hij was ongetwijfeld familie van de poorter Raven Danwilt 12de schepen in 1379-

1380 en 1381-1382 en Sde schepen in 1382-1383 . 

3 19 Hij stamde uit een voornaam Brugs handelsgeslacht en was de zoon van Pieter de 

Scotelaere: JOde schepen in 1380-1381 ,12de raadslid in 1379-1380 en in 1381-1382. Hij 

was ongetwijfeld een makelaar en waarschijnlijk ook een waard, de 12de plaats was 

immers voorbehouden voor het ambacht van de makelaars. Bovendien waren de 

makelaars ook zeer nauw betrokken bij de internationale handel. We hebben echter geen 

idee in welk ambacht hij ingeschreven was toen hij 1 Ode schepen was. 

320 Burgemeester van de schepenbank in 1381 -1382, 1 ste schepen in 1379-1380 en Sde 

raadslid in 1382-1383. Ongetwijfeld een lid van de poorterie (de burgemeesters en de 

1 ste schepen waren altijd poorters). 
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had hij nog een familielid met dezelfde naam, wat ni et zo uitzonderlijk zou ZIJn 

aangezien we de voornaam Jan meerdere malen in het schepencollege of de raad 

aantreffen . Waarschijnlijk is dit laatste het juiste antwoord. Al de andere hoofdmannen 

zijn immers nieuw aangesteld. Dit weten we door de lijst van de verkozen personen voor 

de welsvernieuwing van 02.02.1382 naast deze oorkonde te leggen. Voor de inname van 

de stad waren Jacob Bave (Sint-Jan), Jacob Bonin (Sint-Donaas), Boudeweyn van 

Hersberghe (Onze-Lieve-Vrouw), Jacob de Vissch (Sint-Jacob), Gillis van de Walle f 

Jans. (Sint-Niklaas) en Jacob van Leke (Sint-Karmers) de hoofdmannen van de stad.321 

Wat stond er nu in die oorkonde? Nu Filips van Artevelde regeerde over Brugge, of er 

althans zijn stroman Pieter de Winter had aangesteld , kon hij in principe doen wat hij 

wilde. Omdat het oude stadsbestuur zijn macht verloren had, herriep van Artevelde de 

oorkonde die de wevers een eed had laten zweren nooit meer in opstand te komen tegen 

de graaf en waarin ze een zeer groot deel van hun rechten en vrijheden afstonden. In deze 

oorkonde van 20 mei 1382 herriep hij die van 18 december 1380: alle voorseide 

verbijnde ende bande, ende elc band ende verbijnd zonderlinghe quite is, ende sculdich 

es te wesene van gheenre waerde, ewelike, tallen daghen.322 Hij zorgde er ook voor dat 

dit alles in naam van het stadsbestuur, de dekens en gezworenen van de ambachten en de 

hoofdmannen van de poorterie werd uitgevaardigd. Zo was het niet hij, maar de stad 

Brugge zelf die de vorige oorkonde herriep, wat aan de nieuwe oorkonde uiteraard meer 

juridische waarde moet gegeven hebben . Maar men mag hierover geen twijfel laten 

bestaan. Indien de opstand zou falen , dan zou deze oorkonde in de ogen van het nieuwe 

stadsbestuur geen stuiver waard zijn. De vrijheid van de Brugse wevers ging dus hand in 

hand met het welslagen van de opstand. 

32 1 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, op.cit., p. 407 . 
322 Ibid. , p. 476. 
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2. De verovering van Vlaanderen. 

2.1. Een economisch conflict. 

Op 5 mei 1382 schreven de Hanzeaten die resideerden te Brugge een brief naar het 

hoofdkwartier van de Hanze over de gebeurtenissen van 3 mei 1382. Uit dit verslag blijkt 

dat de buitenlandse handelaren door de Gentse veroveraars zeer goed behandeld werden: 

Unde de van Gent volgetin mil vechtinder hant bis uf den market, unde do obir den stryt 

unde ouch de stat, unde habin vyl volkis geslagin. Unde so en haben keynen vremden 

kopman missedaen noch an hbe noch an gude. Unde also vort des morgens, do se der stat 

mechtich waren, do tatin se eyn ghebot by der clocken, das alle coujlute mochten varin 

unde keren vry libes und gutes, unde missetere yn ymant, das solde man rychten an synen 

lop. 323 De rechten en vrijheden van de buitenlandse handelaren werden dus bevestigd. 

Ongetwijfeld konden de opstandelingen enorme voordelen halen uit de handel met de 

Hanze. Met Brugge hadden ze dan ook dé internationale handelsstad van Noord-Europa 

in handen. De Gentenaren, wiens leiders traditioneel een anglofiele ingesteldheid hadden, 

slaagden er dus ook in de zo noodzakelijke wolaanvoer uit Engeland opnieuw te 

herstellen. 

Ladewijk van Male zag dit uiteraard niet graag gebeuren. Door het verlies van Brugge 

werd hij nu namelijk afgesloten van een economische draaischijf van formaat en kregen 

de opstandelingen er juist toegang toe. Hij aarzelde dan ook niet om zijn bescherming 

van de buitenlandse handelaren in te trekken. Op 15 mei 1382 liet hij dit officieel 

bekendmaken in de volgende brief: ende overmids dat de vorseide coopliede niet 

wederstaende der vorseide coppelinghe, roeringhe ende conspiratien, noch bin onsen 

lande bleven zijn ende bliven, hemlieden conforterende, sustenerende ende haer 

coopmansceip onder hemlieden doende, die onse viande zijn, dwelke niet meughelic noch 

redeZie en es, noch ons langher staet te ghedoghene, hemheden wesende in onse 

beschermenesse ende sauvegarde ... 324 

323 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire del 'ancienne estaple, p. 328. 
324 Ibid. , p. 329. 
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Deze brief was ongetwijfeld bedoeld als een signaal naar de opstandelingen en de 

buitenlandse kooplieden dat de graaf nog niet van plan was zich bij het verlies van zijn 

graafschap neer te leggen. De graaf beschikte immers over machtige bondgenoten in de 

personen van zijn neef, de Franse koning, en zijn schoonzoon, de hertog van Bourgondië. 

Toch moeten we ons terecht afvragen of dit enige invloed zal hebben gehad op het gedrag 

van de buitenlandse handelaren. Doordat Brugge nu gecontroleerd werd door de 

Gentenaren door het installeren van een marionettenregime onder leiding van Pieter de 

Wintere325 werden de handelscontacten met de Franse gebieden ongetwijfeld verbroken, 

maar werd de handel met Engeland weer tijdelijk hersteld. W. Prevenier stelt immers dat 

tijdens de Gentse Opstand het deel van Vlaanderen dat onder controle stond van de gaaf 

waarschijnlijk geen handel voerde met Engeland. 326 Bovendien liepen enorm veel steden 

in Vlaanderen die aanvankelijke graafgezind waren nu over naar de kant van de 

Gentenaren. Door hun overwinning op het Beverhoutsveld hadden de Gentenaren het 

initiatief in de opstand volledig naar zich toe getrokken. Door de terreur die Brugge na de 

nederlaag van de Gentenaren en van de Brugse wevers en smeden had ondergaan, hadden 

de opstandelingen een duidelijk voorbeeld gesteld aan iedere stad die weigerde mee te 

werken. We hebben al aangetoond hoe nauw de wevers en smeden bij de opstand 

betrokken waren en hoe de smeden met Symoen Cokermoes er zelfs bijna in geslaagd 

waren de graaf te doden toen de Gentenaren Brugge binnentrokken. Ook werden na de 

opstand diverse graafgezinde ambachten en vooral de poorterie van Brugge door de 

opstandelingen geviseerd en werd tevens door Pieter De Wintere, de Brugse banneling 

die nu een opmerkelijke terugkomst maakte als ruwaard van Brugge, drie stadspoorten 

afgebroken, belangrijke symbolen van macht en onafhankelijkheid (cfr. supra) . 

325 Up den vierden dach na de processie, dwelke was een dycendach, doe quamen de 

ambachten van Ghent in Brugghe, al ghewapenl, met haren banieren ende standaerden, 

staende ter maerct, ende men maecte doe Pieter de Wintere capitein van Brugghe, de 

welke neghen jaer uut Brugghe was ghebannen, om diveersche mans lachten, daerom dat 

hy te brugghe verwonnen was. J.J. LAMBIN, Dits de cronike ende genealogie, p. 270. 
326 W. PREVENIER, Les perturbations, p. 478. 
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2.2. Het militaire conflict. 

Geen wonder dat het niet lang duurde voordat alle steden uit Nederlandstalig Vlaanderen , 

uitgezonderd Dendermonde en Oudenaarde, overliepen naar de kant van de Gentenaren , 

iets wat zonder de inname van Brugge onmogelijk was: Item, Damme, Sluus, 

Ardenburch, Biervliet ende die van den Oost- Vryen; die quamen alle ten ghenaden van 

Phelipse van Aertevelde, ende Phelipse stelde alomme zyne ruwaerden ... 327 Uit de 

narratieve bronnen, zeker uit Froissart die toch niet echt een boontje had voor de 

opstandelingen, krijgen we het beeld dat Filips van Artevelde overal met respect en 

hartelijk ontvangen werd. In heel Nederlandstalig Vlaanderen zwoeren de mensen trouw 

aan hem comme à leur seigneur le conte de Flandres. 328 J. Froissart weet dit echter ook 

binnen een negatieve context te plaatsen. Filips van Artevelde wordt in zijn verhaal 

voorgesteld als een man die ervan droomde graaf van Vlaanderen te zijn en zich er ook 

naar gedroeg door in heel het land mensen aan hem te laten trouw zweren, nieuwe 

stadsbesturen te installeren en andere belangrijke functies te benoemen, maar als puntje 

bij paaltje komt toch nog altijd geen graafwas en ook nooit zou worden.329 

In een poging een steunpunt in Nederlandstalig Vlaanderen te behouden stuurde de graaf, 

die nog altijd zijn residentie had te Rijsel , de heer van Halewijn, een hoge Vlaamse 

edelman, met een groot aantal ridders, kruisboogschutters en voetsoldaten naar 

Oudenaarde om de stad uit de handen van de opstandelingen te houden . Toen Filips van 

Artevelde vernam dat de graaf erin geslaagd was Oudenaarde te versterken riep hij heel 

Vlaanderen te wapen om de stad te belegeren. 330 Tegelijkertijd verliet ook een redelijke 

sterke strijdkracht - 12 000 man sterk volgens Froissart - Vlaanderen om kleine dorpen 

327 N . DE PAUW, op cit., p. 38. ; AK, HS 436 fO I 49. ; par toutes villes et chastelleries 

de la conté de Flandre sus la marine et dou Franc de Bruges, que tous venissent à 

l 'obéissance à eulx et leaur apportassen I ou envoyassent les chefs des villes et des 

chastiaux, en remonstrant service, à Bruges. K. DE LETTENHOVE, op. cit. , p. 50. 
328 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 52. 
329 Ibid. , pp. 50-52. 

330 Ibid. , pp. 57-58. 
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en stadjes in Frankrijk te plunderen. 331 Waarom zouden de opstandelingen dit echter 

doen? Er is waarschijnlijk geen betere manier om ervoor te zorgen dat de Franse koning 

zich in de Vlaamse kwestie zou gaan inmengen. En er kon ook geen twijfel over bestaan 

welke zijde hij in het conflict zou kiezen. De Gentse leiders spreidden immers een 

uitgesproken anglofiele ingesteldbeid ten toon. Deze ingesteldbeid werd na de aanstelling 

van Filips van Artevelde bovendien alleen maar radicaler. Zoals later nog zal blijken, 

kozen de opstandelingen dan ook voluit voor een alliantie met Engeland.332 Hierdoor 

dreven ze de graaf in de handen van de Franse koning. Een koning die bovendien zeer 

jong was en in zijn beslissingen gestuurd werd door Filips de Stoute, hertog van 

Bourgondië en echtgenoot van de erfgename van Vlaanderen (Artesië en Nevers), 

Margareta van Male. De interne Vlaamse strijd begon zo stilletjes aan een meer 

internationaal karakter te krijgen. 

3. Buitenlandse inmenging. 

De graaf zag geen andere optie dan zich te wenden tot zijn schoonzoon, Filips de Stoute. 

De toekomstige graaf van Vlaanderen maakte gebruik van zijn positie aan het hof om de 

militaire macht van Frankrijk te gebruiken om de opstand in Vlaanderen neer te slaan. 

Achterafbekeken staat dit deel van de lange kroniek van J. Froissart ongetwijfeld niet ver 

van de realiteit. We maken er immers uit op hoe de Filips de Stoute erin slaagde de 

koning en het hof te bespelen. Alle edellieden die toen aanwezig waren bij zijn toespraak 

lijken de mening toegedaan dat de inval bedoeld zou zijn om Vlaanderen bij het 

koninkrijk te houden: On tient la conté de Flandres dou don1ain de France. 333 De 

geschiedenis leert ons echter dat de inval enkel bedoeld was om de macht van de huidige 

graaf te herstellen zodanig dat Filips de Stoute zonder veel problemen de positie van zijn 

voorganger kon overnemen. De ironie van de geschiedenis wil dus dat met behulp van 

Franse middelen de onafhankelijke positie van het graafschap ten opzichte van het 

koninkrijk gehandhaafd werd. 

331 Ibid., p. 62. 
332 M. HAEGEMAN, p. 71. 

333 Ibid. , p. 66. 
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Een inval voorbereiden vergt echter veel werk, en terwijl de heren aan het discussiëren 

waren over wat er nu precies met de Vlaamse kwestie moest gebeuren, duurde de 

belegering van Oudenaarde onverminderd voort. De stad die al meermaals 

onverbiddelijke trouw aan de graaf had getoond, hi eld onder leiding van heer van 

Halewijn opnieuw stand tegen een overmacht aan opstande lingen. De leiders van de 

opstand, zich ervan bewust dat de graaf naar Franse hulp uitkeek om zijn graafschap 

terug te winnen, lonkten nu meer dan ooit naar Enge land. Vanuit Vlaanderen werd een 

diplomatieke missie op het getouw gezet waaraan 12 van de meest respectabele poorters 

uit Vlaanderen deelnamen. De leider van de missie was uiteraard een Gentenaar, meer 

bepaald Frans Ackerman. Twee van de 12 poorters waren Bruggelingen .334 De eerste was 

Jan de Scotelaere, van de bekende familie de Scote laere . Deze familie was actief 

betrokken bij de handel met Engeland en was ook vertegenwoordigd in de Brugse raad in 

de bestuurlijke jaren 1379- 1380 en 1381 - 1382 in de persoon van Pieter de Scote laere . 

De tweede persoon is ons al bekend, namelijk Lodewijc de Vos, poorter, maar ook lid 

van het weversambacht en raadslid in dezelfde jaren.335 Hij was één van de drie poorters 

die op 18 december 1380 de eed van de wevers hadden afgelegd en die in maart van het 

volgende jaar ook nog eens een publieke schu ldbekentenis hadden afge legd (cfr. supra). 

De trouw van de Brugse wevers aan de Gentse Opstand was dus nog steeds 

onvoorwaardelijk. Indien de opstand zou mislukken betekende dit immers een tweede en 

hoogstwaarschijnlijk nog hardere repressie. 

De onderhandelingen mislukten echter door de schuld van de opstandelingen - die 

volgens J. Froissart een oude schuld van 40 000 écus terugeisten- waardoor de koning 

van Engeland besloot de Vlaamse afgevaardigden geen audiëntie meer te verlenen.336 

Toen de koning van Frankrijk hoorde dat de opstandelingen hulp hadden gezocht bij de 

334 Ibid. , p. 76.; N. DE PAUW, p. 40. ; J.J. LAMBIN , Merkwaerdige gebeurtenissen, 

p. 13. 
335 L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, lnventaire des archives, p. 365 en p. 407. 

336 K. DE LETTENHOVE, op. cit., p. 75. 
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koning van Engeland, Frankrijks gezworen vijand, was het hek van de dam. 337 De 

onderhandelingen tussen de koning en Filips van Artevelde ten spijt besloot de koning 

zich in de Vlaams kwestie te mengen . Er stond immers te veel op het spel. Indien de 

Engelsen Vlaanderen in handen zouden krijgen, beschikten ze immers niet alleen over 

één van de rijkste en machtigste, zoniet het rijkste en machtigste vorstendom van 

Frankrijk, maar hadden ze tegelijkertijd ook een schitterende uitvalsbasis om militaire 

campagnes tegen Frankrijk te ondernemen. De Gentse Opstand was plotseling geen 

Vlaamse aangelegenheid meer, maar een onderdeel geworden van wat wij vandaag de 

Honderdjarige Oorlog noemen. De koning van Frankrijk, of beter gezegd Filips de 

Stoute, verzamelde zijn manschappen en rukte op naar Vlaanderen om de opstandelingen 

te bestrijden. 

4. De gevolgen voor de handel met de Duitse Hanze. 

De vele krijgsverrichtingen die in Vlaanderen plaatsvonden, brachten niet enkel de 

economie zware schade toe, maar ook de buitenlandse handelaren zelf. Enkele brieven 

van de Hanzekooplui uit Brugge, die we kunnen plaatsen in de periode van Filips van 

Artevelde, en de antwoorden van de Versammlung zu Lübeck van 24 juni 1382 leren ons 

iets over de toestand van de Duitse kooplui in Vlaanderen. In deze brief klagen zij vooral 

de onmondigheid van de Vlaamse vloot tegen de toenemende piraterij aan.338 Een 

probleem dat reeds voor de opstand aanwezig was, maar door de interne strubbelingen in 

Vlaanderen ongetwijfeld groter werd. 

In een andere brief van 10 juni van de Brugse Hanzeafvaardiging aan het 

Hanzehoofdkwartier te Lübeck klaagde men erover dat door de oorlog vele mensen 

stierven die de handelaren nog grote sommen geld schuldig waren. Men drong er dan ook 

op aan een brief te schrijven naar de Drie Steden, en vooral naar het Gentse stadsbestuur 

vermits die de macht monopoliseerde, en erop aan te dringen dat de schulden alsnog 

337 Ibid. , p. 84. 
338 Die Reeesse und andere Akten der Hansetage von 1256-1436, Leipzig, Duncker & 

Humbolt, , Band II, 1872, p. 297. 
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betaald zouden worden: Vortmer ghelieve ju to weten, dat een punt is dar den kopmanne 

zonderlinge grote macht ane leghet, dat is van vele luden die deme kopmanne vele 

sculdich zin, der een deel dot ghebleven zin in dese orloghe unde een deel vardreven 

unde entweken zin; den die van Ghend, umme dat zie en contrarie zin ghewest, ere gut 

unde erve hebben ghenomen, unde noch, alse wii zorge hebben, nemen zullen, waer by 

zie noch ere erfnamen ghene macht en solden hebben, die schult die zii sculdich zijn, to 

betalen ... 339 

Een tweede punt in diezelfde brief gaat over burgers van de stad Mechelen die samen met 

de Gentenaren Brugge hadden veroverd en goederen van enkele kooplui van de Hanze 

hadden gestolen.340 Ook het nijpende probleem van de piraterij kwam hier opnieuw aan 

bod. Deze piraten, vooral Normandische zeeschuimers, hadden grote schade aangericht 

bij kooplieden die lid waren van de Duitse Hanze. 34 1 Toen ze deze klachten 

aanhoorden schreven Die zu Lübeck versammelten Rathsendeboten een brief waarin ze de 

klachten van de Hanzekooplui uit het rapport van 10 juni aankaartten bij de Drie Steden 

van Vlaanderen. De steden werd verzocht met snelheid en ernst de zaken ter harte te 

nemen. De schade die de kooplieden hadden opgelopen moest terugbetaald worden. 

Zowel de schade aangericht door de Normans als door de Mechelse burgers.342 Of de 

339 Ibid. , p. 301. 

340 Der ghelike zin die van Mechelen gort schuldich denne kopmanne, sunderlinghe den 

die met willen umme plaghen to gane, unde hadden hir vaste lakene ghebracht in den 

Bruggenmarch, daer zie den kopmnn ens dels van solden hebben betalt ... Ibid. , p. 302. 
341 Vortmer, also ghi vor dicke wol hebben vornomen, wu die Normans grol mor dunde 

schaden denne kopmanne hebben ghedaen hir vor dem zwene unde noch, alse wy zorgen, 

nicht af en zullen laten, ... Ibid., p. 302. 
342 Hir umme so bidde wy }uwe erbarheit mit groten vlite und ernste, dat gy unsen 

kopmanne dar so ane betrachten, dat he des nenen schaden hebbe, want he dar afte 

swarliken ane were, werit also dat syne schulde eme unbetald bleven. Vortmer, alse gy 

vore wol dicke hebben vornomen, wo de Normans groten mord und schaden hebben 

gedan unsem kopmanne vor dem Zwene ... L. GJLLIODTS-VAN SEVEREN, Cartuiah-e 

de l 'ancienne estaple, pp. 332-333. 
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Drie Steden effectief maatregelen hebben genomen kunnen we helaas niet zeggen. In de 

bronnen die we zelf hebben onderzocht is alleszins geen bewijs te vinden. Bovendien zijn 

de stadsrekeningen van de tweede opstandige Brugse periode (3 mei 1382 tot 27 

november 1382) spijtig genoeg verloren gegaan. Het lijkt ons echter we1mg 

waarschijnlijk dat het opstandige regime maatregelen tegen de piraterij zou genomen 

hebben. Er stonden immers belangrijkere zaken op het spel, zoals de nakende Franse 

inval. 

Ook de documenten van de Versammlung zu Stralsund op 29 september 1382 geven ons 

interessante informatie over de Hanzekooplui in Brugge en over de invloed van de 

Gentse Opstand op de handel. Deze documenten behandelen de slag op het 

Beverhoutsveld, de herintrede van graafLodewijk van Male in het graafschap (dus na de 

slag te Westrozebeke) en de pijnlijke situatie van de handel in Vlaanderen. 343 In het 

Hanze Recess van 29 september staan twee belangrijke artikelen die betrekking hebben 

op het graafschap Vlaanderen. Een eerste behandelt zware inbreuken die gepleegd 

werden tegen de privileges en vrijheden van de kooplieden . Hoewel we bij de aanvang 

van dit hoofdstuk melding hebben gemaakt van een bron die stelde dat de vrijheden van 

de vreemde kooplieden beschermd werden door de opstandelingen stellen we vast dat er 

ook zware inbreuken waren. 344 Men besloot dan ook een brief te schrijven naar de Drie 

Steden om opklaring te vragen en een eventuele schadevergoeding. Het tweede artikel 

behandelt opnieuw het piraterijprobleem. Blijkbaar leden de kooplui van de Hanze 

hierdoor zeer zware schade. De regelmaat van vermeldingen in de bronnen van de Hanze 

doen alleszins vermoeden dat deze zaak met grote ernst behandeld werd. Men wilde dan 

343 Die Reeesse und andere Akten der Hansetage, pp. 304-310. 
344 Item sint var de stede claghe komen van des kopmans wegen in Flandren, wo dat he 

swarlike vorunrecht wert tegen syne vryheit und privilegia. Dar umme worden breve 

geramet, de men sende schal en de dre stede Gend, Ypren und Brugge, se vruntliken to 

biddende, dat se den kopman by syner olden vryheit und privilegien laten. Ibid., p. 306. 
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ook dat Vlaanderen iets deed aan de bescherming van ZIJn territoriale wateren. 345 

Blijkbaar werden de rechten en privileges van de Hanzekooplui toch geschonden vermits 

de Versammlung in het eerste artikel (artikel 7 in het Recess) plande een brief te schrijven 

aan de Drie Steden om de schending van de rechten en vrijheden aan te klagen. Dit staat 

in contrast met wat na de verovering van Brugge door de Gentenaren aan de vreemde 

kooplui was beloofd. Toch werden de banden niet verbroken. De handel met Vlaanderen 

werd zelfs voorzichtig aangemoedigd ondanks de staat waarin het graafschap zich 

bevond . 

In de Anhang staat een zeer interessante brief van Albert von Halle geschreven aan 

Lübeck op 5 december 1382 (dus 8 dagen na de slag bij Westrozebeke) waarin veel 

bruikbare informatie staat met betrekking tot de Gentse Opstand. 346 In de brief geeft 

Albert onder andere een kort verloop van de strijd. Wat ons nu vooral interessee11, is het 

plundergeld dat de stad Brugge moest betalen aan de Franse koning die met zijn leger, 

waaronder vele Bretoenen, de stad was binnengetrokken. Om te voorkomen dat de stad 

door de Bretoenen geplunderd werd, eiste de koning een som van 120 000 frank. Een 

enorme som voor die tijd. De som moest betaald worden in 2 schijven van 60 000 frank 

binnen de termijn van 8 dagen . De stad beschikte echter niet over zoveel geld en moest 

dan ook een beroep doen op haar inwoners (burgers en niet-burgers) om de som bij elkaar 

te krijgen. 347 Brugge deed dus ook een beroep op het kapitaal van de kooplui die in de 

stad aànwezig waren. Van de Hanzeaten werd een lening van 15 000 frank geëist. 348 De 

345 Item hebben de stede des menliken over een dreg hen, dat en jewelk stat de ere wamen 

schal, dat mallik se to syner zegelatze und in alzodene vlote segele, dat se des des nenen 

schaden nemen. Ibid. , p. 307. 
346 Vermelding van het document m L. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Cartulaire de 

l'ancienne estaple , p. 335. Het document werd uitgegeven in Die Reeesse und andere 

Akten der Hansetage, pp. 308-310. 
347 Nu ist dar mede nedder kommen, si wol bet wan I2 000 Bartone, de vreselos sint unde 

vul van aller bosheit, alse it wol war ghevonden is, de en meyneden anders nicht met to 

Brucghe; dat um unser aller lif unde gut do done was, hedden se binnen kommen. Des ist 

vorseyn bi der gnade van Gode, dat Brucghe vordynget heft bi groter bede van dem 
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kooplieden stonden uiteraard weigerachtig tegenover zulke e1sen. Om hen ertoe te 

verplichten te betalen werden enkele van de Hanzeaten , eerst vier, later nog twee, in het 

steen van Brugge gevangen genomen. Men weigerde echter het gevraagde geld te 

betalen. Daarop werden ook 12 schepen aangeslagen te Sluis. 349 

Uit de stadsrekeningen kunnen we spijtig genoeg geen vergelijkend materiaal halen 

omdat er simpelweg geen rekeningen zijn overgebleven uit de periode van 3 mei 1382 tot 

27 november 1382. Over het betalen van het plundergeld staat alleen iets in de kroniek 

van Olivier van Dixmude. Daaruit blijkt dat Brugge geenszins een uitzondering was. Alle 

steden die hadden geheuld met de opstandelingen moesten plundergeld betalen. Uiteraard 

zal Brugge wel de grootste som opgebracht hebben. 350 

Uit de kroniek van Gerrit Potter van der Loo blijkt, in tegenstelling tot wat de Hanzeaten 

vermeldden in hun brief, dat de Bretoenen toch zijn overgegaan tot het plunderen van de 

stad. Waarschijnlijk waren deze plunderingen dus niet gericht tegen de kooplieden , maar 

tegen de rijke Bruggelingen zelf: Ende omtrent sinte Andries dach quamen in Brugghe 

Bortoenen, volc van wapenen, ende beghansten in Brugghe te rovene, ende ghynghen der 

lieden huusen; maer, by beveilne van den conync van Vranckerycke ende van den grave 

Lodewyc, zo was te Brugghe uteghroupen, zo wie roofde of yet name, het waren 

Fransoysen of Bortoenen, dat men die hanghen zoude.351 De Bretoenen die zich aan de 

greven silven, dat de Bartone sullen hebben hunderf dusent unde twintich dusent vranken, 

darvan 60 000 binnen 8 daghen unde de andern 60 000 bi ener mant. Ibid. , p. 309. 

348 k 0 so weren desse vorsereven personen wol begherende to wetene, wes dat de 

kopman ut solde lenen. Des was en over gheven eyn breveken, dar van de somme helt 15 

000 franken. Ibid. , p. 310. 
349 Ibid. , p. 310. 
350 De steide van Brugghe verdinghede jeghen den conync eene groote somme van 

ghelde, ende de goede lieden van Brugghe !rocken thuus by beveilne van mynen heere 

van Vlaendren, ende alle andre sleiden moesten ghelt gheven of men hadse verbornen. 

J.J. LAMBJN, Merkwaerdige gebeurtenissen, p. 16. 
351 N . DE PAUW, op.cit., p. 49. 
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voornoemde feit te buiten waren gegaan wachtte een ongenadig lot. Zij werden 

opgehangen aan de vier hoeken van de Halle van Brugge. De Halle was het symbool van 

de band tussen de stad en de vorst. De ove11reders werden aan het belfort opgehangen 

omdat ze een bevel dat rechtstreeks van de koning en de graaf kwam hadden genegeerd . 

Tot slot zullen we nog één brief aanhalen die werd geschreven door de Duitse kooplieden 

te Brugge aan de Hanzeraad te Thorn. Deze brief werd geschreven op 10 februari en 

behandelt de moeilijkheden die de kooplui ondervonden in Brugge kort na de slag bij 

Westrozebeke.352 Nochtans kregen ze wel beloftes van Loclewijk van Male dat alle 

privileges van kracht bleven: Doch is uns overgheven bi dem heren unde sinem edelen 

rade, alle lude unde gud, dat int land komen is ofie komen sal van des, dat de here dat 

Zant wan, dat sal vry keren unde varen op sine vryheit unde op sinen rechten tollen, like 

dat id voren dede. 353 Maar toch rezen er problemen. 

Enerzijds werden die veroorzaakt door de onveiligheid die in Vlaanderen heerste door de 

onophoudelijke krijgsverrichtingen die werden gevoerd en de handel belemmerden. De 

kooplui stelden immers dat hun goederen in Brugge misschien wel vry waren, maar 

buiten de muren waren ze dat volgens hen zeker niet.354 De overwinning van de graaf op 

de opstandelingen had wel een aardverschuiving teweeggebracht 111 de 

machtsverhoudingen, maar de vrede was geenszins binnen handbereik. 

352 Het document werd gedeeltelijk uitgegeven m L. GILLIODTS-VAN SE VEREN, 

Cartulaire de l'ancienne estaple, pp. 335-336. Het document werd volledig uitgegeven in 

K. KUNZE, Hansisches Urkundenbuch, Vierter Band (1361 bis 1392), Halle, 

Buchhandlung des Waisenhauses, 1896, pp. 318-319. 
353 Ibid., p. 318. 
354 Ok dunket uns wol, al were unse gud binnen Brucghe vryet, id en were buten nicht 

vry; aldus so is de kopman al umme besorghet. Unde wy hebben de van Brucghe in allen 

dachvarden ghebeden unde belaste!, des kopmans beste to wetene, dar se grotliken inne 

ghearbeydet hebben. Ibid. , p. 318. 
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Anderzijds was er ook nog altijd sprake van inbreuken tegen de vrijheden en rechten van 

de kooplui van de Hanze, ondanks de beloftes van de graar.J55 Maar ook voor de periode 

dat Brugge door Gent in de opstand meegesleurd werd, stelden we inbreuken vast. De 

tweede helft van 14de eeuw was dan ook een periode waarbij de Hanze en Vlaanderen op 

een gespannen voet leefden met elkaar. In dit kader kunnen we ook de blokkade van 1358 

- 1360 plaatsen. 356 Hoewel het koopmansgilde van de Duitse Hanze de tussenschakel 

vormde tussen het Vlaamse textiel en zijn belangrijkste afzetmarkten en de Hanzekooplui 

de grootste vertegenwoordiging van alle buitenlandse handelaren hadden in Brugge,357 

leefden de stad en de Hanze regelmatig op gespannen voet. De Bruggelingen deinsden er 

dan ook niet voor terug de privileges van de Duitse kooplieden met de voeten te treden . 

5. De slag bij Westrozebeke, het einde van de 'Brugse Opstand' (oktober 1379 

-mei 1380, mei 1382- november 1382). 

Vanaf het eerste moment dat de koning aan het hoofd van zijn leger het graafschap 

binnenreed daalde de Brugse steun aan de opstand zienderogen. Pieter van den Bossche 

en Pieter De Wintere moesten de Bruggelingen ervan overtuigen dat Filips van Artevelde 

het leger van de koning tegemoet zou treden en hem zou overwinnen, om te voorkomen 

dat de stad zou onderhandelen met de koning.358 Dit maakt nogmaals pijnlijk duidelijk 

dat de wevers alleen stonden in hun steun aan de opstand. Toen de koning 

Nederlandstalig Vlaanderen binnenviel , begonnen de eerste schermutselingen. Eenmaal 

leper door de koning werd veroverd , liepen de spanningen steeds hoger op. Filips van 

Artevelde verzamelde manschappen uit heel Vlaanderen en trok met zijn leger richting 

Kortrijk. Van daaruit marcheerde hij verder en stelde zich op de Goudberg, dichtbij 

Westrozebeke, waar het Franse leger lag, op. Beide legers brachten daar de nacht door in 

355 Unde wy saghen gherne, machte de kopman bi siner vryheit bliven wente dar wy 

pleghen to gheven van eynem stop wyns I Engelsehen van assye, dar nemen se nu 3 

Engelse he contrarie unser vryheit ... Ibid. , p. 319. 
356 Ibid., p. 305. 
357 D . NICHOLAS, Medieval Flanders, p. 303. 
358 K. DE LETTENHOVE, op.cit., p. 151. 
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afwachting van de confrontatie die de volgende dag zou plaatsvinden.359 Het pleit werd 

beslecht in het nadeel van de Vlamingen. Op donderdag 27 november behaalde het 

Franse leger een klinkende overwinning op het Vlaamse heer. Filips van Artevelde zelf 

sneuvelde in de slag, een zeer zware klap voor al wie de opstand genegen was. 

Toen het nieuws van de nederlaag en de dood van de leider van de opstand de ronde 

deed, veroorzaakte dit een schokgolf door Vlaanderen. De belegering van Oudenaarde 

werd opgegeven. De allianties die Gent was aangegaan met de andere steden waren 

gebaseerd op een ongelijke relatie en vielen uiteen. Gent had Brugge overwonnen op het 

Beverhoutsveld met als gevolg dat heel Vlaanderen zich aan de zijde van Gent schaarde 

uit angst hetzelfde mee te maken als wat met Brugge was gebeurd. Nu de Fransen de 

opstandelingen verpletterend hadden overwonnen veranderden vele steden weer van 

kamp. Het begon in Brugge. Toen het nieuws van de nederlaag daar bekend werd 

gemaakt, ontstond onmiddellijk een paniekgevoeL De vrees voor de Bretoenen, die we 

reeds ter sprake hebben gebracht, zat er goed in. Velen pakten hun meest waardevolle 

bezittingen samen en vluchtten naar Zeeland of Holland.360 Pieter van den Bossche, die 

op dat moment al terug in Brugge was, spoedde zich naar Gent. 361 In de stad kwam een 

zekere Christoffels van Scoten met de grafelijke banier op de markt staan, gevolgd door 

geestelijken met kruisen en toortsen. Het volk kwam samen en de kreet Vlaendren de 

leeu weerklonk door de straten.362 De graaf had zijn geliefde stad, meer nog, zijn 

graafschap terug. Overal werden de ruwaarden, die door het regime van van Artevelde 

waren aangesteld, gevangen genomen en gedood . Al wie angst had voor de graaf, die 

terug in het land was en zijn macht had hersteld door de overwinning te Westrozebeke, 

vluchtte naar Gent. Wat het lot van Pieter de Wintere, ruwaard van Brugge, betreft, 

beschikken we over tegenstrijdige informatie. We weten dan ook niet wat er met hem is 

gebeurd. In de kroniek die door Marie-Rose Dauwe getranscribeerd werd staat het 

volgende: Ende de rewaerden die van Ghent te Brugghe ghestelt waren, zij worden alle 

359 Ibid., pp. 153-155. 
360 Ibid., p. 17 4. 
361 Ibid. , pp. 175-176. 
362 M.-R. DAUWE, p. 159. 
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dood ghesleghen, want de stede van Brugghe, die keerde gheheel an sheeren zijde. 363 Jan 

van Dixmude schreef echter het volgend neer: Pieter De Winter, de capetain van 

Brugghe, broeder Claeys Craye, zin confessoer, ende al haer ghesellen ende complycen 

van de meutmakers, sy vloen alle binnen dier selver tyt ende nacht .. . 364 

Gent stond er vanaf nu aan alleen voor. Het zou de opstand, met voor- en tegenspoed , 

echter nog doorzetten tot 1385, toen het op de conferentie van Doornik eindelijk tot een 

langdurige vrede kwam met de nieuwe graaf, Filips de Stoute. 

6. De repressie na Westrozebeke. 

Na de opstand werden de wevers en al wie de Gentenaren hadden gesteund in hun 

inspanningen om de graaf te verslaan het voorwerp van repressie. Toch bemerken we in 

het geval van Brugge dat vooral de wevers geviseerd werden. De vergelijking met de 

andere textielambachten is buiten alle proportie. In Brugge werden nooit conflicten 

vastgesteld tussen de wevers en de volders, ze hadden elkaar in tegenstelling tot de 

situatie in Gent namelijk nodig.365 Toch zijn het na de opstand vooral de wevers die het 

doelwit waren. 

Voor een onderzoek naar de repressie van de Brugse opstandelingen bestudeerde J. De 

Smet 6 registers met verbeurdverklaringen. Daaruit bleken de goederen van 281 mensen 

verbeurdverklaard . Deze verbeurdverklaringen waren van toepassing op gesneuvelde, 

terechtgestelde, levende, gevluchte en verbannen opstandelingen. De textielarbeiders 

namen met ruime voorsprong het grootste deel voor hun rekening: namelijk 58 van de 

281 verbeurdverklaringen.366 Van die 58 textielarbeiders werden de goederen van 45 

363 Ibid. , pp. 159- 160. 

364 J.J. LAMBIN, p. 272. 

365 R. VERBRUGGEN, p. 48. 

366 J. DE SMET, De repressie te Brugge na de slag bij Westrozebeke, 1 dec 1381-1 aug 

1384. Bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische toestand van de Brugse 

bevolking, in: Annales de la Sociéte d'Emulation de Bruges, LXXXIV, 1947, pp. 79-81. 
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wevers, 4 volders, 4 scheerders en 1 verver verbeurdverklaard. Dit IS een enorme 

dispropo11ie ten opzichte van de normale arbeidsverhouding (die in 1379, toen het 

weversambacht nog steeds zeer machtig was nog steeds van toepassing was) van 9 

wevers, 3 volders, 3 scheerders en 1 verver.367 De wevers waren dus ongetwijfeld de 

actiefste Brugse opstandelingen. Ongeacht het beroep dat de veroordeelden beoefenden 

was er toch één iets dat bijna allen gemeen hadden : armoede. Van al de verbeurd

verklaarde huizen waren er een groot deel in zeer slechte staat.368 Slechts 4 personen 

hadden een tegoed dat groter was dan hun schuld en slechts bij 1 persoon was cash geld 

aanwezig.369 Van 66 personen wist J. De Smet de woonplaats te achterhalen. Alle 19 

wevers, wiens woonplaats bekend was, woonden ver van het centrum in de armere 

wijken van de stad tegen de vesten . Ook wist J. De Smet enkele belangrijke figuren uit 

deze groep naar voor te schuiven. De eerste is Jacob Dankaerd! Deze scheerder kwamen 

we tegen in de stadsrekeningen. Hij was met een groep serganten naar Kortrijk 

uitgezonden.370 Jacob Dankaerd wist de repressie te ontvluchten. Jacob de Hont is een 

naam waar we nog geen aandacht aan hebben besteed. Ook hij was een wever, maar nog 

belangrijker, hij was 3de schepen in 1382 (dus hij zetelde er waarschijnlijk als lid van de 

poorterie en niet als wever).371 We vinden hem ook terug in de oorkonden van 18 

december 1380 en 20 mei 1382. Waarschijnlijk was hij een poorter die als drapier in het 

weversambacht was geïnfiltreerd. Hij liet het leven op het slagveld van Westrozebeke. De 

laatste bekende was de wever Lodewijc de Vos. Hij werd aangesproken als dher 

Lodewijc de Vos. Ook hij kwam voor in de oorkonden van 18 december 13 80 en 20 mei 

1382. Net als Jacob Dankaerd kon hij de repressie ontvluchten.372 

In een ander artikel van J. De Smet over de sociale stratificatie stellen we op het vlak van 

de beroepsstructuur van de opstandelingen vast dat de meesten waren ingeschreven in het 

367 W. PREVENIER, Population et structures, p. 55. 
368 J. DE SMET, p. 82. 
369 J. DE SMET, loc. cit. 
370 Ibid., p. 92.; SAB: SR 02.02.1382-02.02.1383 fO 40. 
371 L. G ILI ODTS-VAN SE VEREN, lnventaire des archives, p. 407. 
372 J. DE SMET, op. cit., p. 92. 
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weversambacht Bij de opstand waren ook handelaren betrokken, maar in veel kleinere 

aantallen dan de wevers.373 Gezien de beroepsactiviteit die beide uitoefenen lijkt het me 

inderdaad logisch dat handelaars meer gebaat zijn bij vrede en rust, die het economische 

leven niet grondig in de war sturen. De wevers, die sowieso al in een moeilijke 

economische situatie zaten, zagen de opstand als een mogelijkheid om op te treden tegen 

een regime dat hen in de kou liet staan. Bij de Gentse opstandelingen waren dan ook veel 

meer handelaren aanwezig. De mensen die daar actief participeerden in de revolte 

kwamen uit alle lagen van de bevolking, in tegenstelling tot Brugge. Toch had ook in 

Gent één bepaalde groep een duidelijk overwicht: de poorters maakten er 45,83 procent 

van een totaal van 495 opstandelingen uit. Het aandeel wevers was zeer klein met 11,53 

procent. 374 We moeten ons echter vragen stellen bij de representativiteit van deze cijfers. 

A. Van Oost wist bij slechts van 17,77 procent van de betrokkenen het beroep te 

bepalen.375 Niettemin maakt dit duidelijk dat de Gentse opstand inderdaad een politieke 

opstand was, zoals we al enkele malen aanhaalden. Het overwicht van de wevers bij de 

Brugse opstandelingen wijst erop dat daar meer sociaal-economische factoren aan de 

basis lagen. Ook wat Ieper betreft stelde A. Van Oost vast dat er een duidelijk overwicht 

was van de wevers. Van 41,66 procent van de opstandelingen wist zij de beroepsstructuur 

te achterhalen. In 70 procent van de gevallen ging het hier om wevers.376 In die stad was 

hun overwicht simpelweg verpletterend. De textielnijverheid was in Ieper immers 

uitermate belangrijk. 

De repressie tegen de Brugse wevers leidde kort na de Gentse Opstand tot meuwe 

conflicten. In 1387 was er de opstand van Jan Groeninc en in 1391 revolteerden de 

373 Ibid., p. 83. 
374 A. VAN OOST, Sociale stratificatie van de Gentse opstandelingen in 1379-1385, in: 

Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XXIX, 

1975, p. 69. 
375 Ibid., p. 71 . 
376 A. VAN OOST, Sociale stratificatie van de Brugse opstandelingen en van de 

opstandige ingezetenen van de kleinere kasseirijen in Vlaanderen van 1379-1385, m: 

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LVI, 1978, pp. 865 - 866. 
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wevers opnieuw onder leiding van Pieter van der Scelle. Deze opstanden waren echter 

niet succesvol. In de eerste opstand van 1387 speelden de wevers een belangrijke rol , 

maar kunnen we geenszins spreken van een zmvere weversopstand.377 Het 

deelnemersveld was daarvoor te gediversifieerd. De revolte van 1391 was wel een echte 

weversopstand: 22 van de 25 gestraften behoorden tot het weversambacht 8 van de 22 

wevers werden ter dood veroordeeld.378 Het is duidelijk dat de Brugse textielnijverheid in 

verval was. Uit deze weversopstanden blijkt nog maar eens dat de wevers in een enorm 

moeilijke situatie zaten, zowel sociaal (zware armoede en geen politieke 

vertegenwoordiging om de eigen belangen te verdedigen) als economisch (het verval van 

de oude traditionele textielnijverheid door de problemen op de internationale markt) . 

De wevers werden bovendien klein gehouden door een politieke klasse die totaal geen 

rekening met hen hield: de poorterie. Deze mensen hadden totaal geen voeling met wat 

onder de gewone mensen leefde. Dat blijkt althans uit het memoriaal van Jan Barbesaen, 

een rijke poorter uit Brugge die een deel van zijn memoriaal gewijd heeft aan de Gentse 

Opstand. Zoals van een goed lid van de Brugse poorterie verwacht werd , behoorde Jan 

Barbesaen tijdens de opstand tot de graafgezinde factie. Hij was betrokken bij de eerste 

gevechten op de Vrijdagmarkt met de Gentenaren, toen Brugge de alliantie met Gent 

voor een eerste maal opblies. Hij vertelt over de wevers die daarmee niet tevreden waren 

en met de Gentenaren wilden meeheulen et pourtoutes hoines gens destrure , om alle 

goede mensen te vernietigen. Hij is echter onder de grafelijke standaard blijven staan, 

heeft met de graaf gevochten te Diksmuide, te Ieper en hij heeft zelfs de nederlaag op het 

Beverhoutsveld meegemaakt waar de wevers volgens hem zo hard tekeergingen dat het 

onmogelijk was hen tegen te houden. Hij vluchtte weg en zocht zijn heil in Rijsel , waar 

ook de graaf zich bevond. Om uiteindelijk samen met de graaf te Westrozebeke opnieuw 

Vlaanderen te veroveren. 

Na de nederlaag van de opstandelingen en de vlucht of dood van de leden van het 

opstandige Brugse regime werd de macht van de ambachten dan ook tijdelijk gebroken. 

377 J. MERTENS, Twee weversopstanden te Brugge (1387 - 1391), in: Annales de la 

Société d 'Emulation de Bruges, CX, p. 12. 
378 Ibid. , p. 14. 
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Voor de wevers gold dit niet, hun macht waren ze sinds de nederlaag voorgoed kwijt. In 

Brugge werd een extreem graafgezind regime van 6 hoofdmannen, leden van de 

poorterie geïnstalleerd. Dit regime was in voege gedurende 24 jaar. Gedurende een 

kwarteeuw verloren de ambachten dus hun politieke invloed als gevolg van hun deelname 

aan de Gentse Opstand. De Brugse wevers verloren die macht echter voorgoed. 
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HOOFDSTUK VII :THEORETISCH BESLUIT. 

1. Inleiding. 

De Brugse textielindustrie bevond zich, net als die van Gent en leper - de grote 

traditionele en industriële centra van de Vlaamse lakennijverheid - in een moeilijke 

positie . Aan het eind van de 13de en het begin van de 14de eeuw werd de 

hoogontwikkelde stedelijke Vlaamse textielnijverheid geconfronteerd met het opkomen 

van nieuwe concurrerende regio's zoals Brabant, Engeland, de Noord-Italiaanse 

stadstaten, maar werden de drie steden ook bedreigd door het ontstaan van nieuwe 

kleinere textielcentra in Vlaanderen zelf (bijvoorbeeld de kleinere steden uit de Leie 

Vallei) . De textielnijverheid bevond zich met andere woorden in een contractiefase.379 

Grote afzetmarkten gingen verloren en er moest op zoek gegaan worden naar nieuwe 

gebieden en nieuwe methodes om dit te kunnen opvangen. Dit leidde tot spanningen in 

alle grote steden van het graafschap Vlaanderen, vooral bij de doorgaans arme, maar 

omvangrijke groep textielarbeiders. 

De Guldensporenslag van 11 juli 1302 is een eerste en prachtig voorbeeld van een 

politieke strijd die ontstond uit sociale spannmgen tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. De beginnende economische malaise - die door W. Blockmans niet 

als uitsluitend bepalende factor voor een opstand wordt aanzien, maar wel als één van de 

belangrijkste prikkels - veroorzaakte een immense machtsverschuiving op het Vlaamse 

binnenstedelijke politieke speelveld.380 Door de overwinning op het Franse leger 

slaagden de ambachten- de economische steunpilaren van de stedelijke en zelfs voor een 

groot stuk de Vlaamse economie- er immers in zich te bevrijden van de onderdrukkende 

regimes van het stadspatriciaat De graaf van Vlaanderen had gekozen voor een alliantie 

met de ambachten omdat ook hij de stedelijke macht van de patriciërs wilde breken. De 

patriciërs van hun kant kozen de kant van de Franse koning. Deze had de Vlaamse steden 

379 W. BLOCKMANS, Revolutionaire mechanismen in Vlaanderen van de 13e tot de 16e 

eeuw, in: Tijdschrift voor sociale wetenschappen, 19, 1974, p. 8. 
380 Ibid. , p. 9. 

101 



Immers meuwe zware belastingen opgelegd die het stadspatriciaat oplegde aan de 

stadsbevolking. Hierdoor keerden de ambachten zich uiteraard tegen de patriciërs.381 

Hoewel de oorlog uiteindelijk door de Vlamingen verloren werd, bleven de nieuwe 

rechten van de ambachten , die sinds 11 juli 1302 zetelden in het stadsbestuur, verzekerd. 

Deze positie gaf hen de mogelijkheid om op het politieke niveau de economische macht 

van de ambachten te beschermen. Meer nog, de overwinning hief de sociale en politieke 

ongelijkheid tussen enerzijds de patriciërs en anderzijds het gewone volk - Ze menue 

peuple - op.382 Toch blijft het moeilijk te spreken van een totale klassenstrijd, vermits bij 

de ambachten ook vele nouveaux riches meestreden tegen het patriciaat. Voor deze heren 

was het dan ook bovenal een politieke strijd! Voor de gewone ambachtsman, die het niet 

te breed had - zeker nu de economie niet meer draaide zoals voorheen - kunnen we 

ongetwijfeld wel van een sociale klassenstrijd spreken. Voor wat betreft deze opstand 

spreekt W. Blockmans dus terecht over zowel een politieke als sociale revolutie! Deze 

revolutie gaf de Vlaamse steden zelfs een mijlenverre voorsprong ten opzichte van de 

andere verstedelijkte gebieden van Europa, denken we dan vooral aan de grote Franse en 

Noord-Italiaanse steden. De klassieke stelling, dat opstanden vooral bedoeld waren om 

een oude situatie te herstellen, wordt door S.K. Cohn dan ook terecht ontkracht. 383 

Het einde van het Frans-Vlaamse conflict in 1304, dat resulteerde in een Vlaamse 

nederlaag zonder dat de nieuwe verworven vrijheden van de ambachten daarom weer 

werden geannuleerd, luidde echter niet het einde van een onstabiele politieke periode uit 

de Vlaamse geschiedenis in. Integendeel, in de 14de eeuw volgden nog drie grote en tal 

van kleinere opstanden die heel Vlaanderen in rep en roer zouden zetten. Een eerste maal 

in 1323-1328, de befaamde Kustopstand. Deze opstand wordt vaak afgedaan als een 

381 S.K. COHN, Lust for liberty. The politics of social revolt in medieval Europe, 1200-

1425: 1taly, France and Flanders, Cambridge, Harvard University Press, 2006, p. 33. 

Volgens S.K. Cohn waren belastingen vaak één van de belangrijkste oorzaken voor het 

ontstaan van een nieuwe opstand. S.K. COHN, p. 100. 
382 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, Pattems ofurban rebellion in medieval Flanders, in: 

Journalof Medieval History, 31, 2005, pp. 375-376. 
383 S.K. COHN, p. 136. 
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opstand van boeren. Niettemin speelden ook de steden, met Brugge op kop, in deze 

opstand een zeer belangrijke rol. Hoewel de leiders van deze opstand vooral uit het 

platteland afkomstig waren, werd deze opstand ook een stedelijke opstand van de 

ambachten. 384 Ook de steden werden immers zwaar getroffen door de nieuwe regeling 

van de Fransgezinde graaf Ladewijk van Nevers. Deze hervatte namelijk de afbetalingen 

die door Frankrijk in 1304 aan Vlaanderen waren opgelegd, ondanks het feit dat Filips de 

Schone - de koning van Frankrijk- reeds had toegestaan een deel van de schadeclaims te 

bevriezen. 

De tweede grote opstand die Vlaanderen teisterde na de Frans-Vlaamse oorlog van 1297-

1304 was de alom bekende opstand van 1339-1349 waarin Jacob van Artevelde optrad 

als leider van Vlaanderen tegen de Fransgezinde graaf, de reeds vermelde Ladewijk van 

Nevers. Deze opstand kenmerkte zich door de sterke invloed die de drie steden 

uitoefenden op hun hinterland, naar het voorbeeld van de Italiaanse stadstaten. In dit 

decennium was de macht van de steden absoluut en werd de graaf gedegradeerd tot een 

belachelijke toeschouwer. J. Dumolyn en J. Haemers bestempelen de periode van 1304-

1360 dan ook als 'de era van de stadstaat'. 385 Het was ook in deze opstand dat 

Vlaanderen radicaal streefde naar een bondgenootschap met Engeland. De opstand was 

dus, net als de Frans-Vlaamse oorlog en de Kustopstand van 1323-1328, zeer anti-Frans 

van inslag, hoewel ze allemaal begonnen als een anti-grafelijke opstand. 386 

2. De opstand van het Brugse weversambacht (oktober 1379- mei 1380, 3 mei 

1382-27 november 1382). 

De derde en misschien wel de meest omvangrijke opstand in het 14de_ eeuwse Vlaanderen 

was de opstand die we reeds uitvoerig hebben besproken, namelijk de Gentse Opstand. 

De drijvende kracht in deze opstand was uiteraard Gent. De meest radicale elementen 

384 0 S.K. C HN, p. 34. 
385 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, p. 378 . 
386 S.K. COHN, p. 79. 
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waren in deze stad , bovendien de grootste van het graafschap Vlaanderen , aanwezig. We 

hebben reeds vermeld dat Gent zich keerde tegen de graaf en wel om een aantal redenen. 

Ten eerste stellen we vast dat de relatie tussen de stad en de graaf op zijn zachtst gezegd 

verzuurd was door de zware belastingen die de graaf aan Gent oplegde, volgens de 

kronieken voor het onderhouden van zijn weelderige hofhouding terwijl we aan de hand 

van economische studies weten dat het voor de Vlaamse textielarbeiders juist een zeer 

moeilijke periode was. 

Ten tweede waren er de Brugse graafwerken die de Brugse Reien moesten verbinden met 

de Leie. Gent beschouwde dit als een ernstige bedreiging van haar monopoliepositie als 

graanstapel van Vlaanderen. Indien de werken voltooid werden kon het graan dat vanuit 

Picardië, Artesië en Franstalig Vlaanderen naar Gent werd gebracht, afgeleid werden naar 

Brugge. De Gentenaren stelden paal en perk aan deze bedreiging door de Brugse 

arbeiders en hun begeleiders te verjagen van de graafwerken. De onrechtstreekse 

aanleiding voor de opstand was dus geen conflict tussen stad en graaf of tussen de 

verschillende klassen van de stad onderling, maar een bitsige rivaliteit tussen de twee 

grootste steden van Vlaanderen , Brugge en Gent.387 De baljuw van Gent, de opperste 

vertegenwoordiger van het grafelijke gezag in de stad, beschouwde dit echter als een 

aanval op Ladewijk van Male en lied enkele van de verantwoordelijken (allen maakten 

deel uit van de speciale Gentse militie, de Witte Kaproenen) opsluiten. Het is juist deze 

handeling, die een inbreuk op de privileges van de stad Gent betekende, die de 

noodzakelijke voorwaarde betekende voor de Gentse stadsbevolking om een wapeninghe 

te organiseren - waarbij de ambachten hun corporatieve identiteit en eenheid 

etaleerden388 
- ,de baljuw terecht te stellen - als opperste symbool van de grafelijke 

macht uiteraard het doelwit bij uitstek! - en de gevangengenomen Witte Kaproenen te 

bevrijden. 

387 S.K. COHN , p. 207. 
388 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, p. 389. 
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Hoewel dus ook de mindere economische situatie - volgens W. Blockmans de 

noodzakelijke prikkel om een opstand te veroorzaken (cfr. supra) - en de opgelegde 

penningen door de graaf wrevel opwekten bij de Gentse bevolking - S.K. Cohn toont 

bijvoorbeeld aan dat heel wat opstanden ontstonden doordat overheden of vorsten te 

zware belastingen aan de bevolking oplegden389 
- was het juist de inbreuk op de reeds 

lang verworven en verdedigde vrijheden - de Vlaamse steden hadden immers een sterke 

traditie opgebouwd te revolteren tegen het grafelijke gezag om de privilegies te 

beschermen of uit te breiden390
- die de Gentse bevolking tot opstand aanzette . In die zin, 

en we vallen in herhaling, kunnen we de Gentse Opstand dus plaatsen binnen de 'grote 

traditie van revolte', namelijk het zich afzetten tegen de centraliserende kracht van het 

grafelijke gezag. 

Het is duidelijk dat de Gentenaren in het begin van de opstand nog op veel sympathie van 

de andere Vlaamse steden konden rekenen. In Brugge bijvoorbeeld vluchtte inderdaad 

een deel van het stadsbestuur, dat overigens weer stevig gecontroleerd werd door de 

poorterie (het voormalige stadspatriciaat), maar de Gentenaren werden hartelijk 

verwelkomd door de vertegenwoordigers van de ambachten, die het heft in Brugge in 

handen hadden genomen en zich hadden georganiseerd in een soort van parlement (cfr. 

het parlement van Eeklo). Van enige repressie ten opzichte van de poorterie is evenwel 

geen sprake. Het lijkt erop alsof door de vlucht van een aantal belangrijke Brugse 

schepenen en raadsleden de hoofden van de ambachten per toeval in een machtsvacuüm 

zijn getuimeld en noodgedwongen de macht in handen hebben genomen. Bovendien zien 

we dat dit niet tegen de wens was van het merendeel van de Brugse bevolking, wel in

tegendeel. Op de lijst van de Brugse deelnemers aan de belegering van Oudenaarde, de 

enige steunpilaar van grafelijke macht nadat de Gentenaren heel Vlaanderen aan hun kant 

hadden weten te krijgen, zien we een vrij nauwkeurige en correct samenste lling van de 

Brugse bevolking, verdeeld over alle verschillende ambachten en poorters van de 6 

389 S K . . COHN, pp. 97-101. 

390 J . DUMOL YN en J. HAEMERS, p. 388. 

105 



zestendelen. 391 Het belegerde Oudenaarde houdt echter stand en er komen 

onderhandelingen die leidden tot een fragiele vrede. 

De alliantie tussen de steden hield echter niet lang stand na het afsluiten van de eerste van 

vele vredesonderhandelingen . Hoewel in Ieper na het mishandelen van een Gentse 

poorter een veldslag uitbrak op het marktplein waarbij de grafelijk gezinde ambachten het 

onderspit delfden ten voordele van de immer radicale textielambachten (vooral dan de 

wevers en volders) en Ieper daardoor zijn alliantie met Gent versterkte, gebeurde in 

Brugge juist het omgekeerde. In mei 1380, een maand na de veldslag te leper, werd een 

Gents leger dat in Brugge aanwezig was verslagen door een coalitie van Brugse 

ambachten en poorters. De gevluchte poorters keerden terug naar de stad, een duidelijk 

signaal dat Brugge opnieuw de kant van de graaf had gekozen. Dit was uiteraard niet naar 

de zin van de Brugse wevers (samen met onder andere de volders en smeden, twee andere 

radicale ambachten) die hun pas verworven macht en hun alliantie met Gent zagen 

verdwijnen als sneeuw voor de zon. 

De wevers van Brugge - waarschijnlijk het zwaarst getroffen weversambacht in heel 

Vlaanderen vermits Brugge zich steeds meer begon te profileren als een handelsstad en 

een centrum van lakenverfijning in plaats van lakenproductie (waardoor de scheerders en 

de ververs aan belangrijkheid wonnen en er stilaan een gigantisch overschot aan wevers 

begon te ontstaan) - lieten het hier niet bij en planden een machtsgreep. In 1380 konden 

ze immers nog altijd rekenen op de steun van een arme, maar zeer omvangrijke massa 

arbeiders.392 Hun samenzwering - wat erop wijst dat een opstand niet enkel een 

emotionele geladenheid had, maar ook zeer rationeel en georganiseerd werd gepland393 
-

werd echter ontdekt en de machtshoudende elite ontketende een zware repressie ten 

opzichte van de wevers, die verplicht werden een eed te zweren voor de Vierschaar op 18 

december 1380. In die eed onderwierpen ze zichzelf aan enorme straffen waarbij ze in 

principe hun status als ambacht opgaven . Men kon geen eigen deken meer aanstellen, 

391 I. DE MEYER, De sociale structuren te Brugge in de 1 4de eeuw, pp. 8-78. 
392 I. DE MEYER, p. 33 . 

393 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, p. 385 . 
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men mocht geen banieren en wapens meer dragen, allemaal hele belangrijke 

eigenschappen die van een ambacht juist een machtige corporatie maakten die zorgde 

voor een heel sterk identiteitsgevoel bij haar leden. Het afleggen van die status, of beter 

gezegd het afnemen van die belangrijke zaken door het Brugse stadsbestuur, ontnam dus 

eigenlijk aan een heel groot deel van de Brugse stadsbevolking een heel belangrijk deel 

van hun identiteit. Dit verklaart ook de enorme agressieve houding die de Brugse wevers 

en hun bondgenoten aannamen na de slag bij het Beverhoutsveld op 3 mei 1382. Van 

geweld ten opzichte van de wevers is er evenwel geen aanwijzing te vinden, noch in de 

stadsrekeningen, noch in de narratieve bronnen. 

Na deze kampverandering van de stad Brugge verloor Gent veel van haar bondgenoten in 

Vlaanderen. De graaf slaagde er zelfs in de stad volledig te isoleren. De belegering van 

Gent liep echter op een sisser af en er werd een nieuwe vrede gesloten die opnieuw door 

Gent zou verbroken worden. Over de wevers vernemen we enkel nog dat de eed die 

afgelegd werd voor de Vierschaar herbevestigd werd op 20 maart 1381 in een publieke 

schuldbekentenis die gevolgd wordt door een lange lijst met namen, waaronder die van 

enkele poorters die lid waren van het weversambacht Daarna blijft het stil rond deze 

omvangrijke groep tot in Gent na de keiharde winter van 1381 -1382 Filips van Artevelde, 

de zoon van de mythische Jacob van Artevelde, als upperhooftman - naar analogie met 

zijn vader spreekt men in de kronieken van ruwaard hoewel er geen bewijzen zijn dat hij 

effectief die titel aanvaardde -van de stad Gent wordt aangesteld . Dit was duidelijk een 

overwinning voor de radicale anglofiele factie binnen Gent.394 Door deze man aan te 

stellen wilde men immers de gloriedagen van de stad ten tijde van de regeerperiode van 

Jacob van Artevelde doen herleven. Deze figuur werd immers aanzien als het archetype 

van de leidersfiguur. Leiders waren meestal ook uit de economische elite afkomstig. 

Bovendien werd er soms ook actief naar leiders gezocht. Filips van Artevelde is van 

beide een zeer mooi voorbeeld.395 Enerzijds maakte hij deel uit van de Gentse poorterie, 

anderzijds staat in de kronieken letterlijk vermeld dat men hem uit een badhuis heeft 

gehaald om hem enkele ogenblikken later tot upperhooftman te benoemen. Dit bevestigt 

394 M. HAEGEMAN, p. 74. 
395 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, p. 383. 
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overigens de visie van Froissart - het badhuisverhaal staat in verschillende kronieken 

vermeld - die van Artevelde als een speelgoed in de handen van Pietervan den Bossche 

omschrijft. Nochtans was het niet ondenkbaar dat leiders ook uit de lagere sociale 

geledingen van de maatschappij afkomstig waren , zo blijkt althans uit het onderzoek van 

S.K. Cohn.396 Het voorbeeld bij uitstek is dat van Pieter de Coninck, de leider van de 

Vlaamse opstandelingen in 1297-1304. Deze was immers niet meer dan een arme wever, 

die evenwel begiftigd was met aan talent voor retoriek dat hem bekendheid over heel 

Europa opleverde.397 In Vlaanderen , en ook in andere delen van Noord-Europa was het 

bovendien de traditie van de leiders om retoriek aan te wenden om de massa te bewegen 

naar een gemeenschappelijk doel , of om politieke vijanden uit te schakelen.398 Ook 

tijdens de Gentse Opstand zijn er voorbeelden van Gentse leiders die elkaar bestrijden 

door middel van retoriek, vaak met de dood tot gevolg voor degene die het pleit verloor. 

Deze retorische strijd werd altijd gestreden in het bijzijn van de massa. Het ging er dus 

niet om wie gelijk had , het ging erom wie de massa het best kon bespelen en aan zijn kant 

kon krijgen. Leiders van middeleeuwse opstanden moesten dan ook niet altijd vrezen 

voor de vijand - in het geval van Vlaanderen het stadspatriciaat, de graaf of de koning 

maar ook voor de opstandige massa zelf. Het was dan ook een ' riskant beroep ' .399 

De aanstelling van Filips van Artevelde tot upperhooftman luidde niet alleen een sterkere 

anglofiele opstand in , maar leidde ook tot het internationaliseren van de opstand. De 

Gentse opstandelingen slaagden er namelijk in op 3 mei 1382 het Brugse gemeenteleger 

te verslaan op het Beverhoutsveld en even later de stad in te nemen. Tijdens de inname 

van de stad keerden de wevers- die gebukt gingen onder een loodzware repressie - zich 

tegen hun eigen stadsbestuur. De bondgenoten van de wevers, namelijk het 

smedenambacht, slaagden er zelfs bijna in de graaf, die op het moment van de inname 

van de stad in Brugge aanwezig was, te doden. Het klassieke beeld dat de opstandelingen 

het idee koesterden van de goede vorst, die niet persoonlijk verantwoordelijk werd geacht 

396 0 S.K. COHN, p. 12 . 
397 Ibid. , pp. 194-195. 
398 Ibid. , p. 193. 
399 J. DUMOL YN en J. HAEMERS, p. 384. 
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voor de mistoestanden in het graafschap, wordt hierdoor nog maar eens ontkracht.400 De 

graaf wist echter te ontsnappen, maar hij bleef wel met een serieuze kater achter. De 

inname van Brugge door het Gentse leger onder leiding van Filips van Artevelde leidde 

uiteindelijk tot de verovering van heel Nederlandstalig Vlaanderen door de 

opstandelingen. Een dergelijk beeld troffen we reeds eerder in de opstand aan: namelijk 

indien Brugge en Gent in hetzelfde kamp stonden, liepen quasi alle steden van 

Vlaanderen over naar het kamp van de opstandelingen. Indien Brugge zich echter keerde 

tegen Gent, moest Gent de opstand op haar eentje verderzetten.401 

Na de inname van Brugge volgde, zoals we reeds hebben aangetoond, een ware contra

repressie tegen het oude stadsbestuur. Hoewel men cijfergegevens uit kronieken met een 

serieuze korrel zout moet nemen en niet letterlijk mag interpreteren, bieden ze ons wel 

een beeld van hoe een bepaalde gebeurtenis door de tijdsgenoten werd ervaren. 

Verscheidene kronieken spreken van 9000 doden (1/5 à 114 van de Brugse bevolking 

volgens de berekeningen van W. Prevenier)! 402 Hoewel we dit cijfer bezwaarlijk kunnen 

geloven toont het ons wel de gruwel die moet plaatsgevonden hebben. De kronieken 

spreken verder ook van massagraven en een ware vervolging van de Brugse 

400 S.K. COHN, p. 136. 

401 Toen Brugge een alliantie had gesloten met de Gentse opstandelingen (oktober 1379 

tot mei 1380) kon Gent rekenen op de steun van heel Nederlandstalig Vlaanderen (Rijsel 

bleef meestal aan de zijde van de graaf). Na de nederlaag van het Gentse leger te Brugge 

in mei 1380 keerde heel Vlaanderen terug naar het kamp van de graaf. Na de inname van 

Brugge door Gent schaarde heel Vlaanderen zich opnieuw aan de zijde van de 

opstandelingen. Na de nederlaag te Westrozebeke (27 november 1382) trok Brugge zich 

echter opnieuw uit de opstand terug, en opnieuw keerden de Vlaamse steden de 

Gentenaren de rug toe. Al moet gezegd dat de vernietiging van Kortrijk door de Franse 

troepen ongetwijfeld het meest doorslaggevende argument zal geweest zijn voor de 

andere steden om zich opnieuw aan de zijde van de graaf te scharen (na het betalen van 

een serieuze som aan de Franse koning om ervoor te zorgen dat de Franse troepen niet in 

de andere Vlaamse steden aan het plunderen gingen). 

402 W. PREVENIER, Population et structures, p. 44. 
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poortersfamilies die onverbiddelijke trouw aan de graaf vertoond hadden. Vooral de 

familie Bonin, waar nu nog steeds een Brugse straat naar genoemd is, kreeg het hard te 

verduren . Zowel Jan Bonin, als zijn broer Wouter Bonin werden tijdens de 

contrarepressie van de wevers vermoord . 

Nadat de wevers hun woede en frustratie gestild hadden met het bloed van hun vijanden 

werd hen opnieuw de volle status van ambacht verleend. Filips van Artevelde lied het 

nieuwe Brugse stadsbestuur een oorkonde uitvaardigen op 20 mei 1382 die de eed en de 

publieke verontschuldiging van de wevers - respectievelijk op I 8 december 1380 en 20 

maart 1381 -annuleerde . Wie deel uitmaakt van het Brugse stadsbestuur weten we niet. 

Wel weten we dat alle hoofdmannen van de zestendelen werden vervangen. Ongetwijfeld 

zullen ook de wevers opnieuw hun plaats hebben ingenomen in het stadsbestuur en zullen 

de graafgezinde poorters vervangen zijn door poorters met een meer opstandgezinde en 

anglofiele inslag. Als voorbeeld vermeldden we reeds de Brugse poortersfamilie de 

Scotelaere, die ook deelnam aan de diplomatieke missie die een alliantie met Engeland 

moest verzekeren , maar die door de Vlaamse arrogantie - cfr. de eis aan de Engelse 

koning een oude, maar omvangrijke schuld terug te betalen - quasi onmogelijk werd. 

Overigens werd er ook een ruwaard aangesteld te Brugge, namelijk Pieter de Wintere. 

Een nogal ruig heerschap, dat kunnen we afleiden uit het feit dat hij 9 jaar uit de stad 

verbannen was wegens vele manslachten.403 Deze tactiek paste Filips van Artevelde in 

heel Vlaanderen toe. Overal stelde hij zijn eigen mannetjes aan als leiders van de 

verschillende steden, maar eigenlijk ook als vertegenwoordigers van het Gentse gezag 

(eenzelfde tactiek werd reeds door vorsten toegepast in heel Europa). Zo had de graafvan 

Vlaanderen in iedere stad zijn baljuw. Vandaar ook de kritiek van J. Froissart op Filips 

van Artevelde dat die zich de graaf van Vlaanderen waande. 

De graaf, beroofd van zijn graafschap, wendde zich tot de koning van Frankrijk die onder 

sterke invloed stond van zijn oom, Filips de Stoute (de hertog van Bourgondië en 

echtgenoot van de erfgename van het graafschap Vlaanderen, Margareta van Male, cfr. 

supra) . De koning besloot evenwel nog niet in te grijpen, maar toen hij de plannen van de 

403 M.-R. DAUWE, p. 148. 
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Vlaamse opstandelingen vernam betreffende hun diplomatieke miSSie naar Engeland, 

verzamelde hij een leger en trok hij Vlaanderen binnen. De opstand had zich dus van een 

interne (burger)oorlog - Brugge en de graaf tegen Gent - ontwikkeld tot een 

interregionale, zelfs internationale aangelegenheid. Iets wat de Gentse opstandelingen 

ongetwijfeld bewust hadden uitgelokt, zeker indien men in gedachten houdt dat met 

Filips van Artevelde de radicaal anglofiele strekking de macht had gegrepen.404 Door het 

slimme diplomatieke spel van Ladewijk van Male- hij was immers de schoonvader van 

de man die Frankrijk controleerde - was de positie van de graaf, ondanks het feit dat hij 

zijn graafschap verloren had aan de opstandelingen, nog altijd sterk. J. Dumolyn en J. 

Haemers stellen namelijk vast dat de graaf, zeker in vergelijking met de Kustopstand en 

opstand van Jacob van Artevelde, sinds en tijdens de Gentse Opstand niet langer als 

belachelijke toeschouwer optrad (zowel door zijn relaties aan het Franse hof, maar ook 

door zijn andere bezittingen zijnde het Vrijgraafschap Bourgondië, het graafschap Nevers 

en later nog het graafschap Artesië, bovendien was hij ook heer van Mechelen en 

Antwerpen). We zagen onder andere dat de graaf er in slaagde tijdens de eerste fase van 

de opstand Oudenaarde aan zijn kant te houden door de belegering van de opstandelingen 

te doorstaan, waardoor hij de opstandelingen zelfs aan de onderhandelingstafel dwong. 

Nu het leger van de Franse koning naar Vlaanderen aan het oprukken was, begonnen de 

Gentse leiders Vlaanderen te mobiliseren om het Franse leger- waar nagenoeg alle hoge 

edelen van Frankrijk deel van uitmaakten - te bestrijden. Ongetwijfeld waren de Vlaamse 

opstandelingen reeds vroeg op de hoogte gebracht over het nakende Franse offensief. 

S.K. Cohn toont aan in zijn onderzoek dat opstandelingen uit heel Europa vaak contact 

zochten met elkaar. In de straten van Parijs, waar het commuun in een zeer sterke positie 

stond ten opzichte van de koning, weerklonk zelfs de kreet 'Vive Gand' naar analogie 

met de kreet 'Gand' die reeds ten tijde van de Jacquerie en Etienne Marcel - die 

overigens een sterke correspondentie onderhield met de Vlaamse steden en bij hen 

meermaals aandrong zich in de Parijse opstand te mengen - geroepen werd.405 

404 M. HAEGEMAN, p. 74. 
405 S.K. COHN, p. 164. 
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Beide legers botsten op elkaar te Westrozebeke op 27 november 1382. De 

opstandelingen, en zeker de Brugse wevers, stonden voor een veldslag die niet verloren 

mocht worden . Niettemin werd het pleit in het nadeel van de Vlamingen beslecht. Het 

gevolg was rampzalig voor de opstand. Onmiddellijk nadat de overwinning van het 

Franse leger in Brugge bekend was, kwam men met de grafelijke banier op het 

marktplein staan, weerklonk de kreet Vlaenderen ende lieu door de straten en bood de 

stad die enkel tegen haar zin aan de opstand had deelgenomen haar overgave aan. De 

grafelijke banier en de kreet werden altijd gebruikt om aan te tonen dat men zich opnieuw 

achter de graaf schaarde. Dit zijn evenwel de enige voorbeelden van kreten en vlaggen 

die we kunnen aantreffen. Ook na de nederlaag van het Gentse leger te Brugge in mei 

1380 werd eenzelfde ritueel uitgevoerd. Ook in Gent werd de Engelse vlag als symbool 

gehanteerd, nadat Brugge zich definitief van de opstand gedistantieerd had en er eindelijk 

een alliantie met Engeland - zij het een zeer zwakke alliantie - tot stand was gekomen. 

Over het gebruik van vlaggen en kreten door de ambachten, die nochtans zeer 

georganiseerd waren en waarvan we weten dat ze banieren hadden (de wevers mochten 

volgens hun eed immers geen eigen banieren dragen), komen we helaas weinig weten. 

Het enige voorbeeld is de slag in april 1380 te leper, waarbij de graafgezinde ambachten 

tijdens de veldslag op de markt de banieren verplaatsten naar de kant van het commuun, 

geleid door de wevers en de volders, waardoor tijdens de slag deze ambachten 

veranderden van kamp en zich tegen de poorters, die bij aanvang hun bondgenoten 

waren, keerden. S.K. Cohn stelt bovendien vast in zijn onderzoek dat dit een fenomeen 

was dat vooral in Italië voorkwam. Boven de Alpen zijn dergelijke voorbeelden zeer 

zeldzaam.406 S.K. Cohn houdt hier evenwel geen rekening met het ritueel van de 

wapeninghe, waarbij de ambachten van de Vlaamse steden in volle wapenuitrusting en 

met hun banieren op de markt gingen staan . 

Voor de Brugse wevers was de terugkeer naar het kamp van de graaf uiteraard geen goed 

nieuws. Er brak voor hen een nieuwe periode van harde repressie aan. Wie kon vluchtte 

dan ook naar Gent. Bovendien verloren de wevers definitief hun recht op een zetel in het 

stadsbestuur. Dit zou voor altijd zo blijven. De schuld werd evenwel niet alleen bij de 

406 S.K. COHN, p. 113. 
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wevers gelegd, al werden zij wel het zwaarst gestraft. Alle ambachten werden namelijk 

tijdelijk uit het stadsbestuur geweerd. De graafgezinde poorterie bestuurde de stad vanuit 

een college van 6 hoofdmannen gedurende 24 jaar. Dit lijkt wel op een terugkeer naar de 

oude macht van het stadspatriciaat, al moet gezegd worden dat de Brugse poorterie er 

altijd in geslaagd is een groot deel van haar oorspronkelijke macht te behouden, in 

tegenstelling tot Gent en leper waar vooral de textielambachten veel meer inspraak 

hadden in het stadsbestuur. Voor de wevers betekende dit ook effectief de quasi complete 

teloorgang van hun ambacht. Bewijs daarvan zijn de cijfers over de sociale stratificatie 

van de Brugse bevolking die I. De Meyer vaststelt. Daaruit blijkt namelijk dat het aandeel 

van de wevers in de Brugse stadsbevolking in 17 jaar is terug gevallen van 18,86 procent 

(in 1379) tot een magere 4,99 procent (in 1396).407 

3. Toetsing aan de theorie van T. Gurr- W. B1ockmans. 

In zijn artikel over Revolutionaire mechanisme in Vlaanderen van de 13de tot de 1 ëe 

eeuw past W. Blockmans de revolutionaire modellen van C. Brinton, J. C. Davies, J. 

Baechler, E. J. Hobsbawm en T. Gurr toe op een preïndustriële samenleving, meer 

bepaald op de grote Vlaamse opstanden uit de 1 3de en 16de eeuw.408 Uit deze test blijkt 

dat slechts 1 theorie altijd toepasbaar is, in positieve of negatieve zin, namelijk de theorie 

van T. Gurr. De andere bleken ofwel te algemeen, ofwel te concreet.409 Nu zullen wij tot 

slot van deze thesis de feiten die wij reeds beschreven hebben, toetsen aan de 

belangrijkste stellingen die W. Blockmans formuleerde voor Vlaanderen op basis van de 

theorie van de voornoemde T. Gurr. 

De eerste stelling lijkt volgens ons niet te kloppen. Deze stelt namelijk dat de 

opstandelingen nooit de vorst zelf in vraag stelden, maar eerder zijn ondergeschikten .. 410 

407 I. DE MEYER, pp. 33-37. 
408 W. BLOCKMANS, Revolutionaire mechanismen in Vlaanderen in de 13de en 16de 

eeuw, pp. 123-140. 
409 Ibid. , p. 137. 
410 W. BLOCKMANS, loc. cit. 
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We zien inderdaad dat de baljuw van Gent door de Gentenaren werd geëxecuteerd , maar 

ook stellen we vast dat bezittingen van de graaf, bij voorkeur zijn kastelen (te 

Wondelgem en te Male), wel aangevallen werden omdat ze symbolen waren van zijn 

macht. Bovendien werden na de aanstelling van Filips van Artevelde alle baljuws 

vervangen door ruwaards - in principe vertegenwoordigers van de Engelse koning en dus 

niet van de graaf. Indien de opstand enkel gericht was tegen zijn ondergeschikten konden 

ze aan de graaf zelf de keuze laten om zijn baljuws te vervangen , iets wat dus niet 

gebeurd is. Bovendien is er ook de gekende passage uit de kronieken over het treffen 

tussen de graaf en de smeden van Brugge - bondgenoten van de Brugse wevers - tijdens 

de inname van de stad door het Gentse leger. Uit alle narratieve bronnen blijkt dat het wel 

degelijk de bedoeling was de graaf te doden. Een directere aanval op zijn macht kunnen 

we ons niet voorstellen . De marginale bevolkingsgroepen, waartoe ook de wevers 

behoorden, hadden het dus duidelijk niet hoog op met de graaf, integendeel. De macht en 

positie van de vorst werden dus wel degelijk in vraag gesteld! 

De tweede stelling lijkt volgens ons wel waar: de middeleeuwse opstanden kenden een 

sterke verspreiding van geweld, politiek geweld vormde geen uitzondering. In zijn artikel 
I 

over Moord en politiek tijdens de Gentse Opstand bevestigt A. Holsters reeds deze 

stelling.411 Moorden maakten in Gent duidelijk deel uit van het politieke leven. Na de 

inname van Brugge door de Gentenaren na de slag op het Beverhoutsveld op 3 mei 1380 

ontketenden de Brugse wevers samen met hun Gentse bondgenoten een ware repressie op 

het stadsbestuur die hen hun vrijheden had ontnomen ( cfr. de eed van de wevers) . De 

vervolging van de Brugse poortersfamilie Bonin, die wij als voorbeeld voor de ' contra

repressie' (een beter woord is misschien 'wraak' ) van de wevers hebben aangehaald, is 

ook een mooi bewijs van de sterke verspreiding van geweld. De chaos, die door de 

veldslag was ontstaan, en het ontstaan van een tijdelijk machtsvacuüm dat later door een 

Gents marionettenregime werd ingenomen gaf aan de wevers en aan de Gentenaren carte 

blanche om politieke tegenstanders (graafgezinden of leden van een andere klasse, 

denken we aan de klassentegenstellingen proletariaat-poorterie) uit te schakelen. 

411 HOLSTERS A., Moord en politiek tijdens de Gentse opstand, 1379-1385, pp. 84-112. 
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Dit kunnen we ook inkaderen in de derde stelling: de vorming van politieke facties pro

en contra collaboratie met de centrale macht verhoogt de omvang van de conflicten. 412 

In de Gentse Opstand was dit zeker het geval. De opstand escaleerde na de aanstelling 

van Filips van Artevelde zelfs tot een internationaal conflict waarbij Frankrijk en 

Engeland, de twee kemphanen van de Honderdjarige Oorlog, bij betrokken raakten . De 

opstandelingen die streefden naar een zo groot mogelijke autonomie van de stad ten 

opzichte van de centrale macht, in deze dus de graaf, koos voor een alliantie met 

Engeland. De graaf werd zo gedwongen hulp te vragen bij zijn leenheer, de koning van 

Frankrijk, die onder controle stond van zijn schoonzoon, Filips de Stoute. Ook de vele 

politieke moorden, vooral dan in Gent, maar ook in Brugge na de inname van de stad 

door de Gentenaren, wijzen op een zeer hoge spanning tussen de verschillende politieke 

facties (de graafgezinden, ook wel Leliaerts genoemd, en de anglofielen, ook wel 

Clauwaerts genoemd).413 

De stelling dat de economische tekorten geen exclusieve rol spelen bij het ontsteken van 

een opstand zijn ons inziens slechts gedeeltelijk waar. We toonden reeds aan dat de 

opstand in Gent inderdaad pas begon nadat de baljuw van de stad de verantwoordelijken 

van de moordpartij op de Brugse arbeiders had laten opsluiten, wat de Gentenaren als een 

inbreuk op hun privilegies beschouwden. De reden om deel te nemen aan de opstand voor 

de Brugse wevers ligt echter voor de hand. Ze waren een misnoegde groep van 

proletarische arbeiders wiens positie steeds zwakker en zwakker werd. Bovendien 

vonden ze in de Gentse opstandelingen de ideale bondgenoot, vermits in het Gentse 

stadsbestuur de weverie een zeer machtige positie had (cfr. het college van de Drie 

Leden: de poorterie, de weverie en de kleine neringen). De samenzwering van de wevers 

in augustus 1380 om Brugge weer aan de zijde van de opstandelingen te plaatsen - na de 

nederlaag van het Gentse leger te Brugge in mei 1380 hadden de grafelijken het namelijk 

weer voor het zeggen in de stad - kan volgens mij enkel vanuit een economische 

argumentatie begrepen worden. De radicale manier waarop ze op 3 mei 1382 de 

binnenvallende Gentenaren te hulp schoten heeft uiteraard alles te maken met de grove 

412 W. BLOCKMANS, p. 137. 
413 K. DE LETTENHOVE, Tome 9, p. 346. 
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inbreuk op hun reeds lang verworven vrijheden, die na de mislukte samenzwenng 

afgenomen waren . Hier was de beweegredenen dus overwegend politiek. 

Een laatste stelling die wij zouden willen behandelen betreft de dissidente machtsgroep 

bij uitstek: namelijk de Vier Leden (Brugge, Gent, leper en het Brugse Vrije). In andere 

opstanden toonde dit college aan dat ze, indien ze goed samenwerkten, konden 

beschikken over een enorm potentieel aan mankracht, financiële en economische 

mogelijkheden en dat ze de vorsten in een zeer moeilijk parket kon brengen. Enkel bij 

aanvang van de Gentse Opstand werkten deze vier echt goed samen, en uiteraard ook 

tijdens de periode 3 mei 1382 tot 27 november 1382, maar dan vooral onder druk van 

Gent en radicale ambachten zoals de Brugse wevers. Bewijs daarvan is de aanwezigheid 

van heel Vlaanderen in Oudenaarde (oktober-november 1380) en in Westrozebeke. Op 

geen van beide slagvelden konden de opstandelingen echter de overwinning naar zich toe 

trekken. Oudenaarde evolueerde naar een status-quo, in Westrozebeke bleek de Franse 

koning helaas te sterk voor de opstandelingen . De dissidente machtsgroep in de opstand 

was dus duidelijk alleen Gent. Binnen de andere steden waren echter ook dissidente 

bevolkingsgroepen aanwezig, namelijk de Ieperse en uiteraard ook Brugse wevers. 

De stellingen zoals die door W. Blockmans naar voor worden geschoven blijken dus 

uitzonderlijk goed van toepassing op de Gentse Opstand en kunnen zelfs toegepast 

worden op een kleine dissidente groep, in dit geval de Brugse wevers. 
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