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WOORD VOORAF 

Het boek dat voor u ligt, zag het levenslicht voor het eerst als licentiaatsverhandeling. Toen 
prof. Marc Boone mij, nu meer dan twee jaar terug, voorstelde om over de Gentse stadsfinanciën te 
werken en zo doende een vervolg aan zijn eigen doctoraat te breien, kon ik mij daar nauwelijks wat 
bij voorstellen. Het is pas in de loop van mijn onderzoek dat duidelijk werd wat voor een nuttige 
invalshoek de studie van de stedelijke financiën is, en welk een rijke historische bron de 
stadsrekeningen kunnen zijn. Ook al bleef het reconstrueren van de Gentse stadsfinanciën de 
prioriteit van het onderzoek, toch werd al snel duidelijk dat ook economische, sociale en politieke 
elementen voortdurend ten tonele verschenen en hun stempel op het verhaal drukten. De studie van 
de Gentse stadsfinanciën bleek bovendien niet alleen boeiender dan verwacht, het bleek daarenboven 
ook nuttig. Dit boek tracht immers het gat in onze kennis van de late 15e eeuw enigszins te vullen en 
op die manier de reeds aanzienlijke historiografische traditie met betrekking tot de Gentse 
stadsfinanciën te vervolledigen en het beeld dat reeds door Hans Van Werveke (13de en 14de eeuw), 
Marc Boone (1384-1453) en Johan Dambruyne (16de eeuw) geschetst werd, te vervolledigen. 

Het schrijven van een boek gebeurt niet van de ene dag op de andere, en in de loop van dit 
lange proces stapelen zich heel wat intellectuele en praktische schulden op. In de eerste plaats wil ik 
mijn promotor en twee leescommissarissen bedanken voor de uitgebreide, gefundeerde en 
deskundige commentaar bij de eerste versie van dit manuscript. Ik heb het geluk gehad bij de 
herwerking van het manuscript voor dit boek omringd te worden door specialisten in het vakgebied, 
waarbij ik in de eerste plaats denk aan dr. Jelle Haemers, die bovendien steeds bereid te vinden 
waren vol overgave te discussiëren over de belangrijke zaken, evenals over de fait-divers, uit de 
geschiedenis van de late 15de eeuw. Ook Prof. em. H. Van Der Wee en dr. Tim Soens ben ik 
dankbaar voor hun commentaar bij een eerste versie van deze studie. Prof. dr. Marc Boone ben ik in 
het bijzonder dank verschuldigd voor de manier waarop hij me geholpen heeft, en helpt, het meeste 
uit dit onderzoek te halen en mijn kansen als historicus te wagen. Het past dan ook om eveneens 
prof. dr. Bruno Blondé te bedanken, die me de gelegenheid geboden heeft mijn historisch onderzoek 
verder te zetten, en daarbij de ruimte bood om deze publicatie voor te bereiden. Voorts gaat mijn 
erkentelijkheid ook uit naar Claudine Colyn, Linde Vandevelde en het personeel van het Gentse 
stadsarchief, die op praktisch vlak het uitvoeren van deze studie mogelijk gemaakt hebben. Tenslotte 
rest mij nog mijn ouders, zus en vriendin te bedanken, die me gesteund en aangemoedigd hebben bij 
de totstandkoming van dit boek, en daarbij zowel praktisch als moreel een fantastische hulp geweest 
zijn. 

Gent, 1 februari 2007 
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A. De politieke situatie in vogelvlucht 

1. Van de vrede van Gavere tot de dood van Karel de Stoute (1453-1477) 

Tegen het midden van de 15e eeuw brak in Gent een hevig conflict uit tussen de 
particularistisch gezinde middengroepen van de stad enerzijds en een deel van de lokale politieke 
elite met steun van hertog Filips de Goede anderzijds 1• Tussen 1449 en 1453 kwam het tot een 
openlijke confrontatie, die uitdraaide op een overtuigende militaire overwinning van het centraal 
gezag. Een ingrijpende bestraffing volgde met de vrede van Gavere in 1453. Doorheen de 
daaropvolgende decennia zou door de opeenvolgende landsheren regelmatig naar dit dictaat 
teruggegrepen worden als exemplarisch voorbeeld voor de zware bestraffing van de Arteveldestad. 
Financieel gezien werd de geldkraan die de voortdurende toevoer van stedelijk kapitaal naar de 
hertogelijke schatkist moest verzekeren geïnstalleerd en opengedraaid. Sterk verhoogde indirecte 
belastingen die voomarnelijk de stedelijke middengroepen viseerden, werden daarbij ingesteld om 
de stadskas van voldoende middelen te voorzien. Op politiek vlak werd het regime der drie leden, 
dat had ingestaan voor een aanzienlijke invloed van de ambachtsmilieus in de Gentse politiek, 
afgevoerd en vervangen door een bestuur van de hertogelijk gezinde stedelijke elite. De macht en 
oproerigheid van de gegoede middengroepen was echter lang niet volledig gefnuikt, zoals uit latere 
opstanden zou blijken2

• 

Als gevolg van een intern conflict in de Bourgondische hofhouding was Karel de Stoute 
vanaf het begin van het laatste decennium van zijn vaders bewind grotendeels van de macht 
uitgesloten. Het grootste twistpunt was de positie van het geslacht de Croy, waarin Filips 
onverminderd zijn vertrouwen bleef stellen terwijl Karel ze steeds meer wantrouwde3

. De 
spanningen tussen de De Croys en Karel werden in het voorjaar van 1465 op de spits gedreven toen 
Philippe de Croy oorlogsvoorbereidingen trof terwijl de hertog tijdelijk door een ernstige ziekte 
geveld was. Uit vrees voor zijn erfenis zag Karel zich verplicht om de regeringsmacht in eigen 
handen te nemen en de invloed van de gehate adellijke familie in het hof te verminderen- waarin 
zijn vader hem uiteindelijk bijviel4

• Op 25 april 1465 kreeg Karel het opperbevel over het 
Bourgondische leger waarmee hij eerst tegen Frankrijk en nadien tegen Luik en Dinant ten strijde 
trok5

• Tijdens de twee volgende jaren zou hij zich stevig in de administratie van zijn vader inwerken, 
waardoor hij bij diens overlijden in 1467 al meer dan behoorlijke ervaring had opgebouwd en in het 
Bourgondische bestuur thuis was6

• 

De erfenis van Filips de Goede bestond uit een conglomeraat van gebieden die door een 
combinatie van verovering, huwelijkspolitiek en dynastiek toeval in Bourgondische handen waren 
gevallen. Bij dit geheel aan gebieden kwam nog een tweede, abstractere, nalatenschap, namelijk het 
staatsvormingsproject dat reeds sinds het begin van de Bourgondische dynastie aan de gang was. In 
essentie kwam dit neer op een steeds verdere versterking van de centrale macht en een gelijktijdige 
verzwakking van de lokale en regionale machtskoepels. De belangrijkste lokale tegenstanders in het 
centralisatieproces waren de grote steden, die zich zeker in het graafschap Vlaanderen op een traditie 
van relatief grote autonomie konden beroepen7

• Gent en Brugge waren reeds onder Filips de Goede 
tegen de toenemende centralisering in opstand gekomen, met een nog zwaardere inperking van hun 
traditionele vrijheden en aanspraken tot gevolg. Karel de Stoute kreeg na het overlijden van zijn 
vader al meteen met de gevolgen van deze aanslepende centraliseringsstrijd te maken. Zijn Blijde 

1 Zie hierover het uitgebreide J. HAEMERS, De Gentse opstand (1449-1453). De strijd tussen netwerken om 
het stedelijke kapitaal (Kortrijk-Heule, 2004). 
2 HAEMERS, 'De Gentse opstand', p. 435. 
3 P. BONENFANTen J. STENGERS, 'Le röle de Charles le Téméraire dans le gouvernement de l'état 
Bourguignon de 1465-1467', Annales de Bourgogne, XXV (1953), p. 9. 
4 BONENFANT, STENGERS, 'Charles le Téméraire', pp. 11-13. 
5 BONENFANT, STENGERS, 'Charles Ie Téméraire', pp. 16, 18-19. 
6 BONENFANT, STENGERS, 'Charles Ie Téméraire', pp. 118-133 en W.P. BLOCKMANS, W. 
PREVENIER, De Bourgondiërs. De Nederlanden op weg naareenheid (1384-1530) (Amsterdam, 1997), pp. 
198-201. 
7 W. PREVENIER, M. BOONE, 'De 'stadstaat' -droom', in: J. DECA VELE (ed.), Gent. Apologie van een 
rebelse stad (Antwerpen, 1989). 
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Intrede te Gent op 28 juni 1467 viel ongelukkig genoeg samen met de terugkeer van de jaarlijkse 
Sint-Lievensprocessie uit het naburige Houtem. De frustraties over de vrede van Gavereen de toen 
opgelegde extra accijnzen (cueillotes) vonden hun uitdrukking in een algemeen oproer waarbij de 
hertog onder druk werd gezet om de bepalingen van Gavere te herroepen8

. Het politieke regime der 
drie leden werd bij de wetsvernieuwing een maand later, op 15 augustus 1467, hersteld en de 
belangrijkste strafmaatregelen uit de vrede van Gavere, zoals de cueillotes, werden afgeschaft. 

De particularistische overwinning bleek echter van korte duur en nog in de loop van· 
hetzelfde schepenjaar werd de Gentse politieke elite opnieuw in het keurslijf gedwongen -
ongetwijfeld sterk onder de indruk van de exemplarische vernietiging van Luik die Karel de Stoute 
ondertussen ondernomen had. De cueillotes werden, eerst gedeeltelijk, nadien volledig, opnieuw 
ingesteld. De verdere bestraffing van de opstand van 1467 kwam tot uiting in twee belangrijke 
documenten: de restrictie of besnijdenissein juli 1468 en de abolitie injanuari 14699

• De eerste tekst 
had als bedoeling om het bestuur van de stad te saneren, pakte de verloning van het stedelijk 
personeel aan en poogde zoveel mogelijk onregelmatige uitgaven aan banden te leggen 10

. De 
restrictie kwam tot stand na een grondige bestudering van de stadsrekening van het vorige boekjaar 
door de hertogelijke administratie en biedt ons een uitzonderlijk inzicht in de manier waarop de 
tegenstelling tussen de hertogelijke en stedelijke belangen in het beheer van de stedelijke middelen 
tot uiting kwam. Hoewel ze doorgaans specifiek gekaderd wordt in de kortstondige opstand van 
1467, moet opgemerkt worden dat gelijkaardige teksten door Karel de Stoute in deze jaren ook aan 
heel wat andere steden opgelegd werden 11

• De overkoepelende bedoeling was vermoedelijk om de 
stadsfinanciën volledig in te schakelen in het Bourgondische staatsapparaat en daartoe de 
functionaliteit van het stedelijke financiële bedrijf te stroomlijnen ten dienste van de centrale staat. 
Zoals uit het vervolg van deze verhandeling zal blijken, lieten de opstellers van de restrictie daarbij 
niet na de informele machtsmechanismen van de bestaande Gentse politieke elite zoveel mogelijk in 
te perken of op zijn minst in het voordeel van de hertogelijke partijgangers om te buigen. Volledige 
beknotting van de politieke autonomie van de stad kwam er in ieder geval in januari 1469 met de 
abolitie. Voortaan lag de jaarlijkse wetsvernieuwing uitsluitend nog in handen van de door de vorst 
benoemde commissarissen12

• Het bestuur in Gent zou de daaropvolgende jaren stevig in handen 
blijven van hertogelijk gezinde groeperingen in de stad. 

Voor Gent, net als voor de andere steden onder de Bourgondische heerschappij, waren de 
volgende regeringsjaren van Karel de Stoute een ware financiële beproeving. De bijna onafgebroken 
staat van oorlog die de hertog ten opzichte van de Franse koning Loctewijk XI onderhield, had 
enerzijds nadelige gevolgen voor de Vlaamse economie en vormde anderzijds de aanleiding voor 
steeds toenemende financiële offers die van de steden verlangd werden 13

• Naast de oorlogen met 
Frankrijk waren er ook nog de campagnes naar onder andere de westelijke Rijnoevers, Gelre, 
Friesland, de Elzas en Lotharingen die de bestaande structuren van de Bourgondische staat sterk 
onder druk zetten. De weerstand van de Zwitserse eedgenoten stuitte Karels oorlogspolitiek in 1476 
bij Grandson en Murten; en de opstand van Lotharingen werd hem bij de belegering van Nancy in 

8 Over deze episode zie <:mder meer R. VAUGHAN, Charles the Bold (Londen, 1973), p. 6-7; V. FRIS, 'La 
restrietion de Gand (13 juillet 1468)', Bulletijn der maatschappij van geschied- en oudheidkunde te Gent, 31 
(1923); P. ARNADE, 'Secular Charisma, sacred Power: Rites of Rebellion in the Ghent Entry of 1467', 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XLV (1991), pp. 69-94 en M. 
BOONE, 'Législation communale et ingérence princère: la 'restriction" de Charles Ie Téméraire pour la ville 
de Gand (13 juillet 1468)', in: J.-M. CAUCHIES, E. BOUSMAR E. (eds.), 'Faire bans, edictzet statuz'. 
Légiférer dans la ville médiévale. Sources, objects, acteurs de l'activité légistlative communale en Occident, 
ca. 1200-1500 (Brussel, 2001), pp. 142-146. 
9 Of deze tekst in het kader van de vorstelijke bestraffing dan wel in een compromissfeer tot stand kwam, is 
aan wisselende interpretaties onderhevig. Verder in deze verhandeling zullen we argumenten aandragen die 
naar het ons voorkomt de restrictie veeleer in de vorstelijke inperkings- en bestraffingspolitiek kaderen. 
10 De volledige tekst bij FRIS, 'La restriction', pp. 76-89. 
11 W. MERTENS, Financieel beheer, economische politiek en Bourgondische welvaart, Mechelen, 1439-1490 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1985), p. 483. 
12 VAUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 8-9. 
13 BLOCKMANS, PREVENIER, 'De Bourgondiërs', pp. 204-205 en V AUGHAN, 'Charles the Bold', p. 68 
e.v. 

11 



1477 uiteindelijk fataal 14
• Om de zware kosten voor deze militaire campagnes te kunnen dragen, 

zocht de hertog zijn hele regering lang naar efficiëntere manieren om de staatsfiscaliteit te 
organiseren. Eén van de manieren waarop hij deze hervorming van het belastingswezen wenste te 
organiseren was door middel van de haardentelling van 1469 die de basis moest vormen van een 
eenvormig belastingssysteem in al zijn gebieden, maar dat op verzet van de grote steden stuitte15

. 

Ook al bleef een rechtstreekse vorstelijke fiscaliteit buiten bereik, de middelen die Karel de Stoute 
langs de traditionele kanalen uit zijn landen wist te puren, waren veel omvangrijker dan ooit eerder 
onder zijn voorgangers 16

• 

2. Een omgeslagen machtsbalans (1477-1482) 

Voor de lokale machthebbers betekende de centralistische politiek van Karel de Stoute 
wellicht een confrontatie met steeds grotere politieke problemen. Aan de macht geholpen door de 
impopulaire hertog zelf en maar al te inschikkelijk tegenover diens financiële verzoeken, had het 
bewind van de Gentse bestuurlijke elite in de jaren 1469-1477 allerminst aan populariteit 
gewonnen17

• Toen de hertog in januari 1477 bij de slag van Nancy het leven liet, grepen zowel diens 
vijanden op internationaal vlak, als de ontevredenen in de lokale politiek hun kans. Over de crisis 
voor de centrale staat die daar het gevolg van was, vloeide reeds heel wat inkt, zonder dat nochtans 
alle vragen opgelost werden. Toen het nieuws van het overlijden van de hertog in Gent bekend 
raakte, deed de heersende magistraat wat de ondergeschikte besturen traditioneel deden op een 
dergelijk moment: hij maakte een grievenlijst over aan de erfgenaam, in dit geval de negentienjarige 
Maria van Bourgondië18

• Onervaren en onder zware druk geplaatst door de Franse invallen van 
Loctewijk XI, bevond zij zich niet bepaald in een positie om op de onderhandelingen met haar 
onderdanen af te dingen. Het resultaat was de goedkeuring van zowat alle eisen die door de stad en 
nadien door de Staten-Generaal gesteld werden in opeenvolgende privileges: eerst het stedelijk 
privilege voor Gent19 en vervolgens het algemeen privilege voor het graafschap Vlaanderen en het 
privilege voor alle landen van herwaarts over20

• Hoewel deze privileges niet onder druk van een 
volksopstand toegekend werden (deze volgde later) 21

, was de macht van de hertogsgezinde elite op 
politiek vlak reeds sterk verminderd. De ambachten verkregen via hun representatie in de Collatie 
opnieuw een grotere politieke invloed en in de goedgekeurde privileges werden de verworvenheden 
van de overleden hertog op het vlak van centralisatie teruggeschroefd, terwijl Gent ook verlost werd 
van de strafbepalingen uit de vrede van Gavere. Toch was van een plotse en drastische omwenteling 
op intern politiek vlak nog weinig sprake, aangezien de oude magistraat van 1476 (nog aangesteld 
door de commissarissen van Karel de Stoute) weigerde af te treden. 

De ontevredenheid over het stadsbestuur van de afgelopen jaren, die haar uiting vond in de 
klassieke klachten over corruptie en wanbestuur, was nochtans groot. Op 15 februari verzamelde 
zich een wapeninghe op de Vrijdagsmarkt om de oude magistraat officieel tot aftreden te dwingen. 

14 BLOCKMANS, PREVENIER, 'De Bourgondiërs', pp. 207-209 en VAUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 
359-432. 
15 M.-A. ARNOULD, Les dénombrements de foyers dans Ie comté de Hainaut (X/Ve-XV/e siècle) (Brussel, 
1956), pp. 159-151. De gegevens uit Vlaanderen inW. PREVENIER, 'La démographie des villes du conté de 
Flandre aux XIVeet XVe siècles', Revue du Nord, LXV (1983), pp. 255-275. 
16 W.P. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van middeleeuwen naar 
nieuwe tijden (1384 -1506) (Brussel, 1978), pp. 381-386 en 612-614 en VAUGHAN, Charles the Bold, pp. 
414-415. 
17 M. BOONE, Gent en de Bourgondische hertogen, ca 1384-1453. Een sociaal-politieke studie van een 
staatsvormingsproces (Brussel, 1990), p. 235. 
18 Over deze gebeurtenissen onder andere W.P. BLOCKMANS, 'Breuk of continuïteit', in: W.P. 
BLOCKMANS (red.), 1477. Le privilége général et les priviléges régionaux de Marie de Bourgogne pour les 
Pays-Bas (Kortrijk, 1986), p. 110 en 121. 
19 V. VAN DER HAEGHEN (red.), 'La charte donnée aux Gantois', in: Mélanges Paul Fredericq (Brussel, 
1904), pp. 273-278. 
20 Beide in BLOCKMANS, '1477', pp. 126-144 en pp. 87-95. 
21 Zie BLOCKMANS, '1477', pp. 99-100. 
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Pas bij deze onlusten werden de vernederende vrede van Gavere en de restrictie publiekeliJk 
vernietigd, terwijl ze bij de eerder toegekende privileges enkel hun rechtskracht hadden verloren 2

• 

De nieuwe magistraat die op 18 februari werd ingesteld, betekende in menig opzicht een radicale 
breuk met het stadsbestuur zoals dat er sedert 1453 had uitgezien23

• Het regime der drie leden24 werd 
heringericht, waardoor ook de macht van de ambachtselites in de stad weer in haar traditionele vorm 
hersteld werd. De koppen van diegenen die verantwoordelijk werden gesteld voor het corrupte en 
met de hertog meeheulende regime van de jaren voordien moesten rollen25

• De stad kwam opnieuw 
in handen van politieke netwerken die niet rechtstreeks van de vorst afhankelijk waren, zoals 
duidelijk uit het politieke beleid van de volgende jaren zou blijken. De tegenstand tegen een 
vorstelijke inmenging zoals onder het regime van Karel de Stoute was in 1477 totaal en zou in de 
daaropvolgende jaren absoluut niet verminderen. 

Door de uitbarsting van het conflict tussen de centrale staat en de particularistisch gezinde 
groepen in de grote steden waren de interne problemen allerminst van het Gentse politieke toneel 
verdwenen. Zowel in november 1477 als in februari 1479 werd de stad geconfronteerd met 
wapeninghen van enkele opstandige ambachten die hun ongenoegen over het fiscale beleid van de 
nieuwe machthebbers lieten blijken26

• Hoewel de macht van de ambachten in de Gentse politiek 
hersteld was, betekende dit blijkbaar niet dat ook de laagste sporten op de hiërarchische sociale 
ladder daar de voordelen van konden plukken. Het in dit boek bestudeerde materiaal zal over deze, 
vermoedelijk fiscale, ontevredenheid hopelijk enkele nieuwe inzichten kunnen aandragen. 

Het huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk in augustus 1477, 
bood nieuwe mogelijkheden voor het Bourgondisch-Habsburgse echtpaar om zijn positie te 
versterken. De centrale staat die tijdens de voorgaande generaties opgebouwd was, overleefde de 
klap van 1477 en won al snel opnieuw aan kracht27

• Ook in de strijd tegen Frankrijk werden enkele 
successen geboekt, met als belangrijkste wapenfeit de overwinning bij Guinegate op 7 augustus 
147928

• Desondanks slaagde Maximiliaan er niet in een toenadering ten opzichte van de Gentse 
politieke klasse die zich in februari 1477 geïnstalleerd had, te bewerkstelligen. De steeds langer 
aanslepende oorlog met Frankrijk stuitte daar zowel omwille van algemene economische belangen 
als om de omvangrijke bedes die ervoor gevraagd werden, op steeds meer verzet. De stad verhardde 
vanaf 1480 haar standpunten tegenover de hertog. Vanaf december van dat jaar weigerde Gent nog 
langer deel te nemen aan de representatieve vergaderingen en na de moord op de door het stedelijk 
regime geliefde Jan van Dadizele in 1481, lijken de spanningen steeds meer de vorm van openlijke 
vijandigheid te krijgen29

. 

Het plotse overlijden van Maria van Bourgondië in maart 1482 stelt het graafschap voor een 
opvolgingsprobleem. Maximiliaan van Oostenrijk wil zijn positie als regent voor zijn vierjarige zoon 
Filips bekrachtigd zien door de Staten en doet dan ook enkele substantiële tegemoetkomingen aan de 
eisen van de Gentenaars. Zonder succes blijkbaar, want de Vlaamse vertegenwoordigers- met Gents 
stadspensionaris Willem Rijm voorop- weigerden zich in de vergaderingen van de Staten-Generaal 

22 V. FRIS, Dagboek van Gent van 1447 tot 1470 met een vervolg van 1477 tot 1515 (Gent, 1904), p. 250. 
23 Zie onder meer W.P. BLOCKMANS, 'Mutaties van het politiek personeel in de steden Gent en Brugge 
tijdens een periode van regime-wisselingen: het laatste kwart van de 15e eeuw', in: Bronnen voor de 
geschiedenis van de instellingen in België (Brussel, 1977), p. 98 en HAEMERS, 'De Gentse opstand', pp. 416-
420 en J. HAEMERS, 'Ende hevet tvolc goede cause jeghens hemlieden te rysene.' Stedelijke opstanden en 
staatsvorming in het graafschap Vlaanderen (onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Gent, 2006), pp. 510-511. 
24 Uitvoerig behandeld in BOONE, 'Gent en de Bourgondische hertogen'. 
25 BOONE M., 'Lajustice en spectacle. Lajustice urbaine en Flandre et la crise du pouvoir "bourguignon" 
(1477-1488)', Revue Historique, CXXV (2003), pp. 51-52. 
26 SAG 941719 (voor november 1477) en V. FRIS, 'L'émeute de février 1479 à Gand', Bulletin de la Société 
d'Histoire et d'Archéologie de Gand, 17 (1909), pp. 179-197. 
27 W.P. BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie? La lutte pour Ie pouvoir politique en Flandre de 1482 à 
1492, d'après des documents inédits', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, XCL 
(1974), pp. 259-260. 
28 J.F. VERBRUGGEN, De Slag bij Guinegate, 7 augustus 1479, de verdediging van het graafschap 
Vlaanderen tegen de koning van Frankrijk, 1477-1480 (Brussel, 1993). 
29 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 260-261. 
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akkoord te verklaren met het regentschap van Maximiliaan30
• Ondertussen werd het bestuur van het 

graafschap uitgeoefend door de Drie Leden, sedert 12 juli 1482 verbonden door een eeuwig verdrag 
van trouw tegenover elkaar. Toen in december 1482 Maximiliaan tot de vernederende vrede van 
Atrecht met Frankrijk gedwongen werd, versterkte dit de positie van het opstandige Vlaanderen nog. 
Het waren voordien immers vooral de dreigende Franse legers geweest die steeds opnieuw Ieper en 
Brugge aan de opportuniteit van de alliantie der Drie Leden lieten twijfelen en hen maar al te vaak in 
de armen van de vorst joegen31

• Er ontstond een dubbele situatie waarbij Maximiliaan zijn 
aanspraken op het bestuur van het graafschap weigerde te laten varen, terwijl de feitelijke regering 
uitgevoerd werd door de Drie Leden in naam van zijn zoon Filips de Schone. Deze konden 
bovendien rekenen op de openlijke steun van de Franse koning Loctewijk XI. Geconfronteerd met 
opstanden in Utrecht, Luik en Gelre stuurde de aartshertog op een compromis aan. Het resultaat was 
de oprichting van een regentschapsraad in juni 1483, bestaande uit enerzijds drie edelen als 
vertegenwoordigers van de vorst, en anderzijds Adriaan Vilain als vertegenwoordiger van Gent32

• 

Zodra de geo-politieke situatie zich echter opnieuw in het voordeel van Maximiliaan keerde, schafte 
hij de regentschapsraad af - zonder dat dit aan het de facto bestuur door de Drie Leden (gesteund 
door de Franse koning) iets veranderde. In de winter van 1484-1485 begon Maximiliaan aan de 
militaire verovering van Vlaanderen, die succesvol afgerond werd tegen het voorjaar. 

3. Kortstondig machtsherstel en een vernietigende oorlog (1485-1492) 

Eerst Brugge en vervolgens Gent capituleerden, hetgeen bezegeld werd met de vrede van 
Brugge in juni 148533

• Na relletjes tijdens Maximiliaans blijde intrede een maand later volgde een 
ongemeen zware bestraffing van Gent, waarbij onder andere het privilege van 1477 gecancelleerd 
werd en in essentie de vrede van Gavere uit 1453 opnieuw werd ingevoerd. Op het vlak van de 
stedelijke politiek greep een hertogelijke administratie onder leiding van Matthijs Pehaert de macht 
in Gene4

• De hoge bedebetalingen ten voordele van de vorst namen onmiddellijk weer hun aanvang, 
zonder dat dit resulteerde in blijvende successen in de oorlog tegen Frankrijk35

• De situatie in Gent 
bleef onstabiel, tot in september 1487 de verbannen Jan van Coppenhole en de tot dan toe gevangen 
Adriaan Vilain (van Rasseghem) opnieuw in Gent verschenen om een rechtzaak ten overstaan van 
de Gentse schepenen te eisen in verband met de hen ten laste gelegde zaken. Het kwam tot een 
bijeenroeping van de collatie van de stad, waar het ongenoegen van de ambachten tegen het 
Maximiliaans gezinde bestuur aanleiding gaf tot een nieuwe opstand36

• Op vier november werd de 
wet vernieuwd en kwamen de politieke erfgenamen van de eerste regentschapsraad opnieuw aan de 
macht. Meteen begonnen deze aan een poging tot militaire verovering van het Gentse kwartier, maar 
aanvankelijk zonder veel succes37

. Het was pas toen Brugge in februari 1488, na Maximiliaans 
ongelukkige poging tot bezetting van de stad, in het Gentse kamp terecht kwam, dat de Gentse 
opstandigheid zich weer over het hele graafschap kon verspreiden. 

Maximiliaan zelf bleef ondertussen in Brugse gevangenschap en werd tot belangrijke 
toegevingen gedwongen vooraleer hij opnieuw zijn vrijheid verkreeg. Toen hij onmiddellijk na zijn 
vrijlating deze beloften alweer verbrak, joeg hij na Brugge nu ook één van zijn machtigste edelen 

30 R. VAN UYTVEN, 'Crisis als cesuur 1482-1494', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1998), pp. 
420-421. 
31 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 272-277. 
32 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 278-280 en VAN UYTVEN, 'Crisis als cesuur', pp. 423-
424. 
33 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 287-291. 
34 K. HANCKÉ, Conflict en confiscatie. Een bijdrage tot de kennis van de sociale structuren te Gent op het 
einde van de XVe eeuw (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent, 1994), pp. 41-43. 
35 VAN UYTVEN, 'Crisis als cesuur', p. 425. 
36 V. FRIS, 'Jan van Coppenhole. Een Gentsch politicus in de 15e eeuw', Bulletin de la société d'histoire et 
d'archéologie de Gand, XIV (1906), pp. 101-102. 
37 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 295. 
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tegen zich in het harnas, met name Filips van Kleee8
• Het is deze Filips van Kleef die samen met de 

Gentenaar Jan van Coppenhole in de daaropvolgende maanden met de hulp van de Franse generaal 
Philippe de Crèvecoeur heel wat militaire campagnes tegen Maximiliaan zou ondernemen. Opnieuw 
zou een regentschapsraad in naam van Filips de Schone het bestuur van het graafschap in handen 
nemen. In realiteit was de macht quasi volledig in handen van Filips van Kleef en de Gentse 
opstandige leiders39

• De belegering van Gent in mei en juni 1488 door de keizer van het Heilig 
Roomse Rijk, Frederik ill, de vader van Maximiliaan, bleef zonder resultaat. De gezamenlijke 
Franse en Vlaamse militaire campagnes voerden de opstandelingen ondertussen tot in Brabant en 
Henegouwen40

• De beloofde hulp van Frankrijk bleef echter beneden het verwachte peil en vanaf 
1489 werd Filips van Kleef steeds vaker in het nauw gedreven door de troepen van Maximiliaans 
stadhouder Atbrecht van Saksen. De jaren 1488 en 1489 werden gekenmerkt door een bijzonder 
vernietigend soort terreuroorlog waarbij er heel wat afgebrand en geplunderd werd41

• De vrede van 
Frankfurt tussen Maximiliaan en Karel Vill betekende het einde van de Franse steun voor de 
Vlaamse opstandelingen. Op 30 oktober 1489 volgde dan ook de vrede van Montilz-lez-Tours die 
een einde moest maken aan het conflict tussen Maximiliaan en zijn grootste steden42

. In deze vrede 
werd het regentschap van Maximiliaan aanvaard en een zware boete opgelegd aan de Staten van 
Vlaanderen. Hoewel de Gentse vertegenwoordigers, weliswaar met tegenzin, met de vrede hadden 
ingestemd, bleef de ontevredenheid groot. Filips van Kleef ging helemaal niet akkoord met de vrede 
en stelde zich meteen opnieuw aan het hoofd van een nieuwe drie jaar durende opstand, waar Gent 
en Brugge zich, uit frustratie over de bepalingen van de vrede van Tours en de nieuwe 
muntordonnantie van Maximiliaan43

, al snel achter schaarden44
• 

Nadat Albrecht van Saksen in januari 1490 Damme veroverd had, kreeg hij het door 
bevoorradingsproblemen geplaagde Brugge uiteindelijk op de knieën. Voortaan stonden Gent en 
Filips van Kleef dan ook alleen, maar opnieuw begon de Franse koning zich in het conflict te 
mengen in het voordeel van de Vlarningen45

• Ondertussen begonnen de zware en dure oorlogsjaren 
echter hun tol te eisen en ook in Gent gingen dan ook steeds meer stemmen op voor vrede. Eén van 
die stemmen, Adriaan Vilain, tegelijk ook één van de grote bezielers van de opstand van november 
1487, werd in opdracht van Filips van Kleef, en vermoedelijk evenzeer op aanstichten van zijn 
vroegere bondgenoot Jan Van Coppenhole, in juni 1490 vermoord. Waarschijnlijk begon de 
aanhoudende terreuroorlog al te zwaar op de voedselbevoorrading en de prijzen voor 
levensmiddelen te wegen46

. Langzaamaan begon de politieke macht van de radicaal 
particularistische fractie in Gent te tanen, maar toch zou de zware militaire confrontatie nog tot juni 
1492 voortduren47

• Na verscheidene onlusten in de stad haalden uiteindelijk de gematigde politieke 
strekkingen de overmacht en op 16 juni 1492 werden de tweelingbroers Van Coppenhole op de 
Vrijdagsmarkt onthoofd, voornamelijk op aanstichten van Arend de Clerc die rond zich een groep 

38 J. HAEMERS, 'Philippe de Clèves et la Flandre. La position d'un aristocrate au coeur d'une révolte urbaine 
(1477-1492)', in: J. HAEMERS, C. VAN HOOREBEECK, H. WIJSMAN (eds.), Entre la ville, la noblesse et 
l'Etat: Philippe de Clèves (1456-1528), homme politique et bibliophile, Burgundica 12 (Turnhout, 2007, ter 
Eerse), pp. 24-25. 
9 HAEMERS, 'Philippe de C1èves', p. 27. 

4° FRIS, 'Jan van Coppenhole', p. 8 e.v. 
41 A. DE FOUW, Philips van Kleef Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en karakter (Groningen, 1937), 
pp. 212-221; VAN UYTVEN, 'Crisis als cesuur', p. 428 en B.J. BRAND B.J., 'De stad Hulst in de strijd 
tussen Aartshertog MaximUiaan van Oostenrijk en de Vlaamse steden', Jaarboek Oudheidkundige Kring "De 
Vier Ambachten" (1962), pp. 88-95. 
42 VAN UYTVEN, 'Crisis als cesuur', pp. 427-428 en HAEMERS, 'Philippe de Clèves', pp. 38-40. 
43 Het ging om een drastische revaluatie van de munt die in de loop van dit boek nog regelmatig aan bod komt, 
zie: W.P. BLOCKMANS, 'La participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs de 
Bourgogne (1384-1500)', Revue beige de Numismatique, CXIX (1973), p.130-131. 
44 HAEMERS, 'Philippe de Clèves', pp. 40-41 en DE FOUW, 'Philips van Kleef, pp. 227-229. 
45 HAEMERS, 'Philippe de Clèves'. p. 42. 
46 Meerdere aanwijzingen hiervoor komen in de loop van deze studie naar voren, maar de materiële steun in de 
vorm van voedselleveringen die de Franse koning aan de Vlamingen aanbood, wijst in ieder geval reeds sterk 
in die richting: SAG 941779. 
47 HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', pp. 54-55. 
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misnoegden over het gevoerde Gentse beleid had verzameld en steeds meer aan populariteit won48
• 

Onderhandelingen met Albrecht van Saksen lieten niet lang op zich wachten en de vrede van 
Cadzand op 29 juli 1492 maakte definitief een einde aan de Gentse opstand49

• Dit verdrag ging 
essentieel terug op de vrede van Montilz-lez-Tours uit 1489, en meer nog, op de bijzonder 
vernederende vrede van Gavere uit 1453. De benoeming van het stedelijk politiek personeel kwam 
er weer mee in vorstelijke handen, de Gentse aanspraken op haar kwartier werden sterk ingeperkt en 
de stad werdt bovendien verplicht tot het betalen van een zware boete. Na de vrede van Cadzand 
duurde het niet lang vooraleer ook Filips van Kleef zich vanuit het laatste opstandige bolwerk, Sluis, 
gewonnen moest geven50

• Een tijdperk van oorlog en opstandigheid was definitief ten einde en de 
politieke elite van Gent kwam weer sterk onder vorstelijke invloed te staan. 

De Gentse opstandigheid was voor geruime tijd gebroken. Wanneer de stad zich eerst in 
1515, en nogmaals tenslotte in 1540 voor de allerlaatste maal zou verzetten tegen de centrale staat, 
vormde de Consessio Carolina het laatste hoofdstuk van de bestraffing die bijna een eeuw tevoren in 
Gavere ingezet was en in Cadzand haar vervolg had gekregen. 

B. Schets van de sociaal-economische situatie 

De regering van Karel de Stoute bevond zich waarschijnlijk op een keerpunt in de sociaal
economische situatie van de Bourgondische Nederlanden. Hoewel reeds in de eerste helft van de 
15de eeuw de Vlaamse economie behoorlijk geplaagd werd en als een "age of contraction" kan 
worden aangeduid51

, lijkt ze in vergelijking met de tweede helft van de eeuw nog een relatief gunstig 
conjunctuurverloop te hebben gehad52

. In deze periode maakte Vlaanderen immers een bijzonder 
zware economische crisis door53

. Als we op de beroemde getuigenis van Philippe de Commynes 
mogen afgaan, situeerde de kentering zich ten tijde van de troonsbestijging van Karel de Stoute. De 
Commynes' inschatting van de economische voorspoed onder de regering van Filips de Goede en de 
ermee contrasterende neergang onder diens zoon werd wellicht voomarnelijk door politieke 
voorkeuren ingefluisterd54

, maar dat neemt niet weg dat de voorwaarden voor economische welvaart 
vanaf 1470 een stuk minder gunstig schenen te zijn dan voordien. Enerzijds waren er immers de 
opeenvolgende muntdevaluaties die de hertog doorvoerde en anderzijds de zware belasting van zijn 
landen door de elkaar snel opvolgende bedeverzoeken-beide bedoeld om zijn oorlogsactiviteiten te 
kunnen bekostigen55

. Zowel de muntmanipulaties, die een inflatie in de hand werkten, als de zware 
vorstelijke fiscale druk ontnamen aan de economie vermoedelijk heel wat zuurstof; niet in de laatste 
plaats aan de steden56

• 

Niet alleen de manier waarop de hertog middelen trachtte te vergaren, maar ook het feit dat 
hij deze vaak aan oorlogvoering diende te besteden, wijst niet meteen op een stimulerende 
economische politiek. Veruit de meeste aandacht van sociaal-economische historici gaat echter uit 
naar de vijandige relaties met het Frankrijk van Ladewijk XI en de handelsbeperkingen die daar het 
gevolg van waren. Er waren natuurlijk de Franse kapers op zee die een belangrijke beperking 
vormden voor de handelsactiviteiten aan de kuststeden57

, maar van groot belang voor Gent 

48 FRIS, 'Jan van Coppenhole', pp. 113-114. 
49 Uitgegeven in BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 357-368 (bijlage 12). 
50 HAEMERS, 'Philippe de Clèves', p. 47. 
51 R. VAN UYTVEN, 'Sociaal-economische evoluties in de Nederlanden vóór de revoluties (14e-16e eeuw)', 
Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 87 (1972), p. 60. 
52 BOONE, 'Gent en de Bourgondische hertogen', p. 21. 
53 Een overzicht daarvan bij R. VAN UYTVEN, 'Politiek en economie: de crisis der late XVe eeuw in de 
Nederlanden', Belgisch tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 53 (1975), pp. 1097-1149. 
54 R. VAN UYTVEN, 'La Flandre et Ie Brabant "terres de promission" sous les ducs de Bourgogne?', Revue 
du Nord, XLIII (1961), p. 281. 
55 VAN UYTVEN, 'Sociaal-economische evoluties', p. 62 en BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', 
bijlage 9, p. 612 e.v. 
56 H. VAN DER WEE, The growth ofthe Antwerp Market and the European Economy (XIV-XV!th centuries), 
deel 2 (Leuven, 1963), p. 411. 
57 R. VAN UYTVEN, 'Sociaal-economische evoluties', p. 66. 
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onthouden we voornamelijk de handelsembargo's die door de Franse koning regelmatig ingesteld 
werden met als bedoeling de economie in de Bourgondische landen stil te leggen58

. Door de handel 
over Schelde en Leie, niet in de laatste plaats van graan uit Franse gebieden, had Gent zich immers 
ontpopt tot een belangrijk regionaal handelscentrum. Uiteraard bleef de industrie, dankzij een 
relatief succesvolle omschakeling naar onder andere de linnennijverheid, nog steeds bijzonder 
belangrijk in de Arteveldestad, maar het waren ook steeds meer de centrumfuncties van Gent als 
regionale handelsplaats die het economisch belang van de stad bepaalden59

• Zowel in 1470 als in 
1475 vaardigde Loctewijk XI een verbod uit op export naar de gebieden van Karel de Stoute. Als 
gevolg van een uitzonderlijke duurte in eigen land, deed hij dit nogmaals over in 148260

• Telkens 
waren deze handelsembargo's van relatief korte duur, maar we kunnen veronderstellen dat ze 
wellicht toch negatieve effecten zullen gehad hebben op de Gentse economie en dan vooral op de 
inkomsten uit haar graanstapeL Ook de Frans-Bourgondische oorlogen in 1472, 1475 en 1477 die 
zich voor een groot deel in de graanvelden van Artesië en de Cambrésis afspeelden, zullen voor de 
Gentse graanhandel behoorlijk ongunstige gevolgen gehad hebben. 

Naast de handel was ook de voorspoed van de Gentse nijverheid afhankelijk van de relaties 
die Karel de Stoute met zijn buren onderhield. We denken daarbij onder andere aan de betrekkingen 
met Engeland, dat nog steeds van groot belang was voor het leveren van de grondstoffen voor de 
textielnijverheid61

• In 1468 werden de relaties alvast stevig aangehaald als gevolg van het huwelijk 
van Karel de Stoute met de zus van Edward N. Enkele jaren later verstoorde de machtsovername in 
Engeland van de graaf van Warwick, bondgenoot van Loctewijk XI, deze economisch gunstige 
betrekkingen evenwel. Het duurde tot 1475 vooraleer er een verdrag en een normalisering van de 
relaties tussen Engeland en de Bourgondische gebieden kwam62

. Naast dit alles was er ook nog een 
algemene factor die een remmende invloed uitoefende op de economie, namelijk de demografische 
achteruitgang. Deze was rond het midden van de eeuw ingezet en zou aanhouden tot circa 150063

. 

Ondanks deze overwegend negatieve invloeden die tijdens de regering van Karel de Stoute 
op de Vlaamse economie inwerkten, kan in deze periode nog niet van een werkelijke crisis 
gesproken worden64

• Een diepgaande malaise kwam er pas na het overlijden van de hertog. 
Aanvankelijk was het opnieuw de oorlog met Frankrijk die verantwoordelijk was voor de grootste 
problemen, maar al snel zou het ook de burgeroorlog zijn die de economie grondig ontregelde. 
Tussen 1480 en 1483 kreeg het graafschap te maken met een zware hongersnood die enerzijds 
veroorzaakt werd door enkele opeenvolgende misoogsten65

, anderzijds vermoedelijk door een 
terugval van de Baltische graanuitvoer66

• De vele exportverboden op graan die Gent in deze jaren 
uitvaardigde en de moeite die de magistraat zich getrooste om de naleving van het Gentse stapelrecht 
af te dwingen, bewijst dat deze crisis zich ook in de Afteveldestad sterk liet voelen67

• Nauwelijks 
enkele jaren later kreeg de stad, net als de rest van het graafschap, opnieuw met een uitzonderlijke 

58 M.J. TITS-DIEUAIDE, La formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle (Brussel, 
1975), p. 134 en VAN UYTVEN, 'Terres de promission', pp. 283-284. 
59 Zie daarover onder andere M. SORTOR, 'The Ieperleet affair', Speculum, 73 (1998), pp. 1098-1100; M. 
HOWELL, M. BOONE, 'Becoming early modem in the late roedieval Low Countries. Ghent and Douai in the 
late middle-ages', Urban History, 23 (1996), p. 313 en J. DECA VELE, 'Gent 'absoluut' getemd', in: Gent. 
Apologie van een rebelse stad (Antwerpen, 1989), p. 107. 
60 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', pp. 243-249. 
61 Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan de dure Engelse wol, maar ook aan bijvoorbeeld de goedkopere 
Schotse varianten, zie HOWELL, BOONE, 'Becoming early modem', p. 311. 
62 VAN UYTVEN, 'Terres de promission', p. 284. 
63 VAN UYTVEN, 'Politiek en economie', p. 1100. 
64 VAN UYTVEN, 'Terres de promission', p. 302. 
65 VAN UYTVEN, 'Terres de promission', p. 306. 
66 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', pp. 229-233. De meningen hierover zijn echter verdeeld. Volgens 
anderen is het immers zo dat de Baltische graaninvoer in de Nederlanden pas goed haar aanvang nam in deze 
periode (vanaf 1475-1480), als gevolg van de aanvoerproblemen uit Frankrijk (VAN UYTVEN, 'Politiek en 
economie', p. 1112). In dat geval kunnen we een dubbele economische én commerciële klap veronderstellen 
voor Gent dat precies als handelscentrum voor het Franse graan fungeerde en uiteraard voor de aanvoer van 
Baltisch graan in het geheel niet gunstig gelegen was. 
67 We komen hier later op terug, zie deel III, hoofdstuk 1, D.4.2. 
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hongersnood en prijsinflatie te maken68
. Ditmaal waren het vooral de militaire verwoestingen en de 

bewust gevolgde uitputtingsstrategie van de aartshertogelijke en opstandige legers die voor de 
graanduurte verantwoordelijk waren. De lokale landbouwproductie kwam zo goed als stil te liggen, 
terwijl in de steden de duurte nog versterkt werd door de plattelandsvlucht van heel wat landbouwers 
en dorpelingen69

. 

Pas vanaf de vredes van Cadzand, Sluis en Senlis tussen Maximiliaan van Oostenrijk en 
respectievelijk Gent, Filips van Kleef en Frankrijk, in 1492-1493, konden landbouw en graanhandel 
zich geleidelijk herstellen van de opgelopen schade. Naast de oorlogsvernielingen op het platteland 
waren er in de Vlaamse kuststreken ook heel wat poldergebieden verloren gegaan door 
dijkbreuken70

• Ook hier kon het schadeherstel pas een aanvang nemen na het beëindigen van de 
vijandelijkheden71

• Naast de landbouw had uiteraard ook de industrie onder de oorlogen te lijden. 
Vooral in de kleine steden en dorpen, die mee getroffen waren door de algemeen heersende 
onveiligheid en bovendien te lijden hadden onder het protectionistische optreden (desnoods manu 
militari) van de grote steden tijdens de opstandsjaren, was de achteruitgang van de nijverheid 
groot72

. Ook de grote steden werden echter getroffen, enerzijds door de problematische aanvoer van 
bepaalde cruciale grondstoffen, zoals bijvoorbeeld vlas, en anderzijds door de verminderde vraag 
naar nijverheidsproducten in een dergelijke periode van sterk gedaalde levensstandaard. 

Het kan niet de bedoeling zijn om in deze inleiding uitgebreid stil te staan bij de 
prijsstijgingen van de diverse soorten producten in deze periode73

• Wel mag het duidelijk zijn dat de 
levensstandaard in deze jaren sterk daalde. Deze evolutie ging niet alleen met hongersnoden en 
subsistentieproblemen gepaard, maar bracht ook epidernies mee. De pest, of het daarbij ging om de 
ziekte die effectief door de pestbacil veroorzaakt werd, dan wel om syfilis of de pokken, was in deze 
periode in West-Europa endemisch geworden en sloeg vooral toe als gevolg van ondervoeding en 
slechte hygiënische omstandigheden bij grote mensenconcentraties74

• De omstandigheden voor het 
uitbreken van dergelijke epidemieën in de grote Vlaamse steden in de hier bestudeerde periode 
waren dan ook ideaal. 

Voorts moet ook stilgestaan worden bij de gevolgen van de financiering van de genoemde 
oorlogsinspanningen. Naast de rechtstreekse gevolgen van militaire destructie, werd de bekostiging 
ervan uiteraard ook voor een groot deel onttrokken aan de grote steden. Het is hier niet de plaats om 
het debat over de positieve en/ of negatieve gevolgen van oorlogvoering aan te snijden, maar het mag 
sowieso duidelijk zijn dat de politieke en militaire crisis van het einde van de 15e eeuw op langere 
termijn heel wat lokale besturen de zuurstof ontnam om in hun eigen economie in te grijpen. 
Aangezien het overheersende belastingssysteem in de hele Nederlanden bestond uit belastingen op 
consumptie en productie, resulteerden de vele stedelijke bankroeten in deze periode dan ook maar al 
te vaak in een sterk verhoogde indirecte taxatie die noch de economie, noch de levensstandaard 
kunnen bevorderd hebben. Ook de sociale polarisatie, die zich op het platteland net als in de steden 
als gevolg van de oorlog reeds sterk deed gevoelen 75

, werd hierdoor wellicht nog versterkt. Het 

68 VAN UYTVEN, 'Politiek en economie', p. 1106. 
69 E. THOEN, 'Oorlogen en platteland. Sociale en ekonomische aspekten van militaire destruktie in 
Vlaanderen tijdens de late Middeleeuwen en de vroege moderne tijden', Tijdschrift voor Geschiedenis, XCI 
(1978), p. 364 en 366. Het vaak geciteerde cijfer van 85% onbewerkte gronden in 1492 in het Gentse kwartier 
rcast in deze context. 

0 VAN UYTVEN, 'Politiek en economie', p. 1124. 
71 Zoals de door Gent ondersteunde dijkwerken in de buurt van Axel, zie: SAG 400/31, f' 240r. 
72 VAN UYTVEN, 'Politiek en economie', p. 1141. 
73 Daarvoor verwijzen we onder andere naarVAN UYTVEN, 'Terres de promission', passim; VAN 
UYTVEN, 'Sociaal-economische evoluties', passim en vooralVAN UYTVEN, 'Politiek en economie', 
r,assim. 
4 W.P. BLOCKMANS, 'The social and economie effects of plague in the Low Countries, 1349-1500', 

Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LVIII (1980), p. 863. 
75 Voor de sociale polarisatie in de steden: H. DEGREVE & I. SCHOUPS, 'Vijf jaar aanvulling op de Gentse 
immobiliënmarkt van 1483-1503: 1478-1483', in: J. DE BELDER, W. PREVENIER, en C. 
V ANDENBROEKE (eds.), Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en Brabant van de late 
Middeleeuwen tot de 20ste eeuw (Gent, 1983), p. 33 en voor het platteland: THOEN, 'Oorlogen en platteland', 
pp. 370-376. 
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herstel van de agrarische economie dat in de jaren na Cadzand op gang kwam, had voor de stad nog 
een bijkomend nadelig gevolg. De Gentse bevolking daalde nu opnieuw sterk, en verminderde 
mogelijks zelfs met een kware6

• De zware lasten die door de boete van Cadzand op de stad gelegd 
werden, moesten nu dus door een kleinere bevolking opgebracht worden. 

C. Probleemstelling 

Al van bij zijn Blijde Intrede in Gent werd de nieuwe Bourgondische hertog, Karel de 
Stoute, met de opstandigheid van zijn grootste stad geconfronteerd. Politiek en fiscaal ongenoegen 
met het vorstelijk beleid sedert de overwinning van het centrale gezag bij Gavere (1453), waren 
daarbij de belangrijkste oorzaken van de agitatie. Het zou er in de komende decennia echter niet op 
verbeteren. De regeringen van Karel de Stoute en Maximiliaan van Oostenrijk staan bekend als een 
periode van financiële aderlating voor de steden van de Bourgondische landen. Het heeft dan ook bij 
weinig historici verwondering gewekt dat het in de jaren na 1492 faillissementen van Vlaamse, 
Brabantse en Hollandse steden regende. Tegen deze achtergrond willen we een studie ondernemen 
van de publieke financiën van Gent, een stad die in dezelfde periode ook een bijzonder turbulente 
fase in haar politieke geschiedenis doormaakte. Het belangrijkste doel van dit boek bestaat eruit om 
inzicht te verkrijgen in het financiële beleid van het laatmiddeleeuwse Gent. In de eerste plaats 
betekent dit dat we op zoek gaan naar de opbouw en samenstelling van de uitgaven en inkomsten 
van de stad. Het kan daarbij relevant zijn structuren en verbanden te onderzoeken die op het eerste 
zicht niet uit de cijfers blijken, maar rechtstreeks of onrechtstreeks wel de beleidsopties van de 
tijdgenoot beïnvloed hebben. We gaan daarbij op zoek naar de inkomsten en uitgaven die bepalend 
waren voor het financiële evenwicht van de stad en zoeken naar aanduidingen met betrekking tot de 
financiële gezondheid van de stad. 

We proberen echter ook oog te hebben voor parallelle en verwante processen die in dezelfde 
periode plaats grepen. De stadsfinanciën zijn als uiting van een uitgebreide sociale en politieke 
dialoog op te vatten. Ze kunnen ons inlichtingen verschaffen over meer dan het financiële gebeuren 
alleen. Op politiek vlak bevond de financiële activiteit van een laatmiddeleeuwse stad als Gent zich 
op het snijvlak tussen twee bestuursniveaus: het stedelijke en het centrale. Het stedelijk 
bestuursniveau bepaalde rechtstreeks de financiële politiek aangezien het de Gentse schepenen 
waren die de directe verantwoordelijkheid erover droegen. Bovendien werd omgekeerd het interne 
politieke leven te Gent voor een groot deel mee bepaald door de financiële middelen die de stad ter 
beschikking stonden. De relatie van de stadsfinanciën met het centrale bestuursniveau vond 
voornamelijk haar uitdrukking in de bepalende en zelfs overheersende plaats die de buitengewone 
uitgaven in de stadsfinanciën innamen. Deze buitengewone uitgaven waren quasi uitsluitend door de 
vorstelijke politiek veroorzaakt, hetzij door beden, hetzij door oorlogsinspanningen. Daarnaast was 
ook de officiële toelating van de vorst vereist voor het mogen innen van de belangrijkste 
inkomstenbron van de stad, de accijnzen, net als voor de belangrijkste vorm van noodfinanciering, 
de renteverkoop. De periode tussen 1460 en 1495 werd gekenmerkt door een versneld 
centralisatieproces enerzijds en een verbeten strijd om het behoud en de uitbreiding van de stedelijke 
autonomie anderzijds. Ze vormt daardoor een uitgelezen studiegebied om de stadsfinanciën als 
element in de politieke tegenstelling tussen beide bestuursniveaus te onderzoeken. Een steeds 
terugkerende vraag in ons onderzoek is dan ook of en hoe deze politieke tegenstellingen hun uiting 
vonden in het gevoerde financiële beleid van de stad. 

Uiteraard kunnen we niet verwachten dat alle financiële en bestuurlijke mutaties in het 
laatmiddeleeuwse Gent louter op deze tegenstelling stad-staat zouden terug te voeren zijn. Ook 

76 Afgaande op de huishuurindex in M. BOONE, B. DUMON, B. REUSENS, Immobiliënmarkt, fiscaliteit en 
sociale ongelijkheid te Gent, 1483-1503, Standen en Landen, LXXVIII (Kortrijk, 1981), p. 184, de 
veronderstelling van J. DAMBRUYNE, Mensen en Centen: het 16de-eeuwse Gent in demografisch en 
economisch perspectief, Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 
XXVI (Gent, 2001), p. 72 volgend dat deze de demografische evolutie in de stad getrouw zou weerspiegelen. 
Dambruyne stelt een benaderend cijfer voor van 50.000 inwoners in de jaren vóór 1492 en 40.000 in de jaren 
nadien. 
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andere sociaal-economische en zuiver intern stedelijke aspecten moeten in rekening gebracht worden 
om het financiële beleid van de stad te verklaren. De breuklijnen die in de door ons bestudeerde 
periode voorkomen, zoals we die aantreffen in de opstanden en regimewissels van 1467, 1477, 1485 
en 1492, gaven vaak aanleiding tot sociale, fiscale, politieke en financiële veranderingen. We 
kunnen deze beschouwen als uitingen van een complexere socio-politieke situatie dan de eenvoudige 
tegenstelling "stad versus staat" zou laten vermoeden. We gaan in de stedelijke boekhouding dan 
ook op zoek naar sporen van de uitgebreidere sociale en politieke agenda achter het financiële beleid 
van de politieke elite. 

Het grootste deel van ons onderzoek is veeleer prozaïsch van aard en omvat een uitgebreide 
analyse van de diverse inkomsten en uitgaven van de stad, de onderlinge verhoudingen ervan en de 
evoluties doorheen de tijd. Een dergelijke studie is ons inziens noodzakelijk vooraleer men met 
voldoende zin voor bronnenkritiek om het even welke vraagstelling in verband met de stedelijke 
financiën te lijf kan gaan. De historische grondslagen en structurele aspecten van de Gentse 
stadsfinanciën mogen dan wel reeds in vorige studies behandeld zijn 77

, de eigenheden van de hier 
bestudeerde periode verplichten ons om opnieuw systematisch de financiële structuur van de stad te 
ontleden. Het financiële beleid als samenhangend geheel kan immers pas aan betrouwbaar historisch 
onderzoek onderworpen worden wanneer een correcte interpretatie en inschatting van elk van de 
constituerende elementen afzonderlijk mogelijk is. 

We bestuderen in eerste instantie de uitgaven van de stad. Hoe hoog was de fiscale druk 
vanwege de centrale overheid ten tijde van Karel de Stoute en Maxiruiliaan van Oostenrijk op Gent? 
In hoeverre was deze afgestemd op de draagkracht van de stad en in welke mate verschilde het 
vorstelijk beleid hierin ten opzichte van vroegere periodes uit de Gentse geschiedenis? Naast de 
fiscale druk vanwege de centrale staat kunnen ook de vernietigende oorlogen op het einde van de 
eeuw als kenmerkend voor de door ons bestudeerde periode beschouwd worden. We zullen dan ook 
proberen de globale financiële deelname van de stad aan deze militaire inspanningen na te gaan en te 
kaderen in de politieke context van het moment. Ook de onrechtstreekse gevolgen van deze 
oorlogvoering voor de stad op sociaal-economisch vlak zullen daarbij aan bod komen. 

Voorts behandelen we ook de bestuurlijke uitgaven en de kosten voor openbare werken in de 
stad. Centraal bij deze analyse staat de vraag naar de aanwezigheid van een bewust financieel beleid 
bij deze bestedingen. Werden in tijden van financiële crisis besparingspogingen doorgevoerd en 
indien dit het geval was, van wie gingen deze pogingen uit? Aangezien Gent zich in de laatste 
decennia van de 15e eeuw in een veeleer penibele financiële situatie bevond, lijkt dit ons een 
uitgelezen moment om na te gaan welke politieke en sociale prioriteiten door het stadsbestuur in het 
uitgavenbeleid gesteld werden in tijden van financiële nood. 

Bij de ontvangsten onderscheiden we in de eerste plaats de inkomsten die de stad haalde uit 
de belastingen op haar ingezetenen. Een analyse van de types gebruikte belastingen en de 
gehanteerde tarieven kunnen ons een inkijk bieden in de sociale geschiedenis van de stad. Ze laten 
ons toe een inschatting te maken van de verdeling van de fiscale lasten over de Gentse bevolking, 
wat dan weer relevant kan zijn in het kader van de politieke geschiedenis met haar verschillende 
regimewisselingen en uitbarstingen van sociale ontevredenheid. Het gebruik van een veeleer 
regressief dan wel van een progressief belastingssysteem kan in deze context bijvoorbeeld 
revelerend zijn voor het karakter van een bepaald politiek regime en de specifieke weerstand die het 
binnen de stad opriep. De evolutie van de opbrengsten uit de indirecte belastingen en uit sommige 
verpachte rechten uit het domein van de stad, geeft ons daarnaast de mogelijkheid om enkele 
algemene economische evoluties en tendenzen in te schatten. We proberen daarbij voldoende oog te 
hebben voor de voortdurende wisselwerking tussen politiek en economie. 

Verderop in dit boek bekijken we ook de buitengewone ontvangsten van de stad. Aangezien 
de bestudeerde periode geplaagd werd door heel wat onverwachte en buitengewone uitgaven, werd 
de stad ook veelvuldig verplicht om bijzondere inkomstenbronnen aan te spreken. Het organiseren 
van confiscaties en het in handen nemen van de muntslag door de stad tijdens de opstandsjaren zijn 
in dit verband bekend. We onderzoeken de financiële impact van deze maatregelen en trachten na te 

77 H. VAN WERVEKE, De Gentsche stadsfinanciën in de middeleeuwen (Brussel, 1934), M. BOONE, Geld 
en Macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming ( 1384-1453) (Gent, 1990) en in 
mindere mate ook DAMBRUYNE, 'Mensen en Centen'. 
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gaan welke bijkomstige inkomstenbronnen wanneer aangesproken werden en welke de aanleidingen 
daartoe waren. Om het overzicht van de stedelijke inkomsten compleet te maken, resten ons nog de 
ontvangsten uit het stedelijk domein en uit de openbare macht van de magistraat. In beide gevallen 
onderzoeken we of er bij de inning en organisatie van deze inkomsten sprake is van een financieel 
beleid en of deze dan ook veranderingen onderging ten gevolge van de financiële probleemsituatie 
tijdens het laatste kwart van de eeuw. 

In het laatste deel van deze studie zullen we tenslotte stilstaan bij één van de meest 
expliciete manifestaties van een financiële politiek, namelijk de kredietoperaties van de stad. De 
grootschalige renteverkopen die in Gent onmiddellijk na de vrede van Gavere voor het eerst in het 
Bourgondische tijdvak hun intrede deden, namen nadien een steeds belangrijker plaats in het 
financiële weefsel van de stad in. We onderzoeken de concrete motivaties voor de renteverkopen en 
gaan na welke plaats de ontvangsten eruit in de stadsfinanciën innamen. Daarnaast willen we nagaan 
in hoeverre de rentelast op het financiële beleid drukte en of de stad door de opeenstapeling van 
schulden in de problemen kwam zoals dat bij zovele andere steden in de Nederlanden op het einde 
van de 15e eeuw het geval was. Bij een dergelijk scenario willen we ook analyseren welke 
oplossingen door de beleidsmakers voor deze problemen werden aangedragen en of deze eventueel 
van regime tot regime verschillend waren. Tenslotte wensen we ook het succes of het falen van 
dergelijke saneringspogingen te begrijpen en te verklaren. 

D. Methodologie 

1. De bronnen 

1.1. Stadsrekeningen ofstadsjinanciën? 

De voornaamste bron waarop onze studie gebaseerd werd, zijn de stadsrekeningen. Een 
korte bronkritische nota lijkt hier dan ook op zijn plaats. Om de stadsrekeningen als bron te 
evalueren, moet men ze uiteraard beschouwen in relatie tot het te onderzoeken onderwerp. De vraag 
die dan ook eerst en vooral te beantwoorden valt, is: wat bedoelen we met de Gentse stadsfinanciën? 
Het zou immers bijzonder makkelijk en al te verleidelijk zijn om omgekeerd te werk te gaan, 
namelijk door onder de stadsfinanciën het geheel van financiële verrichtingen te verstaan die we in 
de stadsrekeningen aantreffen. Een dergelijk uitgangspunt kan de relevantie van het historisch 
onderzoek moeilijk ten goede komen. De conclusies die uit een dergelijk onderzoek kunnen 
getrokken worden, zouden weliswaar eenvoudiger te ondersteunen zijn, aangezien de bron per 
definitie de volledigheid van het onderwerp behandelt en dus quasi onmogelijk in gebreke kan 
blijven, maar het nut ervan zou bijzonder beperkt zijn. De stadsrekeningen vormen voor ons 
onderzoek louter een bevoorrechte bron, maar ons begrip van de stadsfinanciën staat er los van. 
Ruwweg zouden we het kunnen samenvatten als het geheel van alle financiële verrichtingen die in 
opdracht, of op zijn minst onder de theoretische verantwoordelijkheid van de schepenen uitgevoerd 
werden. Hoewel de stadsrekeningen ons daarover voor het grootste deel inlichten, doen zij dat niet 
altijd, niet volledig, en niet steeds correct. We denken bijvoorbeeld aan ondergeschikte 
boekhoudingen, afzonderlijke kassen, afgesplitste rekeningen en bewuste weglatingen 78

• Het is pas 
wanneer men afstand doet van het uitgangspunt dat de rekeningen alle, quasi positivistisch 
bruikbare, informatie bevatten die men over het reilen en zeilen van de stedelijke financiën kan 
vergaren, dat achterliggende politieke, sociale en economische factoren hun intrede doen in de 
analyse. 

Bij onze analyse van de stadsfinanciën hebben we dus gepoogd op een zo breed mogelijke 
manier inzicht te krijgen in de laatmiddeleeuwse Gentse samenleving. Nochtans blijven ook bij een 

78 We komen hier later op terug. Uitgebreide besprekingen in E. AERTS, 'Laatmiddeleeuwse Brabantse 
rekeningen in het historisch onderzoek', Gemeentekrediet van België. Driemaandelijks tijdschrift, 36, nr. 142 
(1982), pp. 275-294 en W. PREVENIER, 'Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen 
äge', in: Handelingen van het internationaal colloquium, Blankenberge, 6-9 september 1962: Financiën en 
boekhouding der steden van de Xl/Ie tot de XV/e eeuw, Pro Civitate, Historische uitgaven (1964), pp. 111-145. 
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dergelijke ruime interpretatie heel wat onderdelen van wat men theoretisch gezien als stadsfinanciën 
zou kunnen omschrijven buiten schot. De stad schoof immers een aantal verantwoordelijkheden van 
zich af naar lagere, hetzij privaat- dan wel publiekrechtelijke bestuursniveaus, zoals de 
buurtschappen en koningstavelrijen, die over een eigen financieel beheer beschikten. Het benodigde 
bronnenmateriaal om dergelijke stedelijke partikels in onze analyse op te nemen, ontbreekt jammer 
genoeg79

• Toch is het belangrijk het bestaan van dergelijke ondergeschikte structuren en hun 
activiteiten voor ogen te houden. Wil men bijvoorbeeld uit de jaarlijkse uitgaven voor aalmoezen in 
de stadsrekeningen conclusies trekken over de armoedebestrijding in de stad, dan zou men daarbij al 
te scheef getrokken resultaten bekomen als men de werking van de Heilige Geesttafels of de 
godshuizen van de ambachten hiervoor niet in aanmerking neemt80

• Hoe complexer en onduidelijker 
de afbakening van de concrete financiële activiteiten en de identificatie van concurrerende 
instellingen, hoe beperkter ook de vragen die men aan de hand van de stadsrekeningen kan 
beantwoorden. Dit blijkt bij uitstek het geval te zijn voor de inkomsten uit de rechterlijke macht van 
de magistraat, waar de afbakening van precieze bevoegdheden en de relatie ten opzichte van 
concurrerende gerechtsinstanties moeilijk te bepalen valt. 

De mate waarin de onderzoeker dergelijke ondergeschikte of concurrerende instanties met 
een eigen financieel beheer in diens analyse opneemt, moet uiteraard van de probleemstelling 
afhangen. Zelf gebruikten wij daarbij als richtlijn de vraag of het element van het financiële beheer 
in kwestie een rechtstreeks verband had met het optreden van de schepenen als publieke instantie in 
de stad. Vanuit die optiek kunnen we rechtvaardigen dat bijvoorbeeld de parochiale armenzorg niet 
in de analyse betrokken werd, terwijl aparte oorlogskassen of heffingen over de koningstavels wel 
verrekend werden bij wat wij als de stadsfinanciën beschouwen. Die financiën zijn dus ten dele 
fictief en een product van de historicus. Ze bestonden immers niet steeds als dusdanig binnen één 
enkele kas. Vanaf 1479 zijn er zelfs systematisch twee afzonderlijke stadskassen-en dus ook twee 
parallelle reeksen stadsrekeningen - die we in onze analyse samengevoegd hebben tot één geheel. 
Ook binnen één en dezelfde stadskas hebben we de vrijheid genomen om veranderingen aan te 
brengen die de bestudeerde gegevens geschikt maken voor een zinvolle kwantitatieve analyse. Een 
eerste dergelijke manipulatie bestond erin om de individuele posten uit sommige weinig zeggende en 
enigmatische kapittels in de rekeningen te lichten en in voor de historicus meer betekenisvolle 
categorieën onder te brengen. Deze operatie beperkte zich doorgaans tot één jaarlijks terugkerend 
kapittel in de rekeningen, namelijk de "daghelicxe en onvoorsiene kosten, " waarin de stedelijke 
ontvangers heel wat diverse kosten onderbrachten. Een typisch voorbeeld van wat door Mollat zo 
treffend als een "fourre-tout" (vergaarbak81

) bestempeld werd82
, die in de loop van de door ons 

bestudeerde periode alsmaar bleef aangroeien tot ze jaarlijks bijna 50 foliokanten besloeg. Voor 
zover de daarin geboekte posten betrekking hadden op de uitgavencategoriën die we in de analyse 
opnamen, werden ze daaraan toegevoegd. Voor posten die nergens thuis hoorden, werd een rubriek 
"diverse" behouden. 

Een tweede manier van ingrijpen in de stadsrekeningen was van drastischer aard. Tijdens de 
woelige jaren vanaf 1477 gebeurde het regelmatig dat een steeds omvangrijker deel van de 
inkomsten en uitgaven van de stad buiten de normale stadsrekeningen behandeld werd. We 
vermeldden reeds de parallelle boekhouding vanaf 14 7983

, maar ook heel wat onregelmatiger 
rekeningen doken vaak op. Of het nu grootschalige bouwoperaties, dan wel confiscaties, directe 
heffingen of oorlogsuitgaven betreft, in de door ons bestudeerde periode lijken heel wat financiële 
transacties van enige omvang die niet onder de gewone kapittels in de rekeningen onder te brengen 
waren, al snel omgevormd te zijn tot afzonderlijke kassen met bijbehorende ontvangers en 
rekeningen. Aangezien het onze bedoeling was de totale stadsfinanciën te bestuderen, dienden de 

79 BOONE, 'Geld en Macht', pp. 21-22, vnl. noot 49. 
80 Zie respectievelijk G. DE WILDE, De parochiale armenzorg te Gent van de X/Ve tot het begin van de XV/e 
eeuw (onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, Gent, 1976) en A.M. DE VOCHT, 'Het Gentse antwoord 
op de armoede: de sociale instellingen van wevers en volders te Gent in de late middeleeuwen', Annalen van 
de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, 19 (1981), pp. 3-32. 
81 Aldus vertaald door AERTS, 'Laatmiddeleeuwse Brabantse rekeningen', p. 284. 
82 M. MOLLAT, Comptes généraux de l'Etat bourguignon entre /417 et 1420, deel1 (Parijs, 1965), p. XXVIT. 
83 We bespraken ze uitvoerig in deel IV, hoofdstuk 1, B.4. Renteboeken. 
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inkomsten en uitgaven van deze rekeningen aan onze kwantitatieve analyse te worden toegevoegd. 
Een dergelijke operatie is echter niet zonder risico's en problemen. Een eerste obstakel is dat het uit 
afzonderlijke rekeningen niet steeds duidelijk is of het om onafhankelijke, dan wel ondergeschikte 
rekeningen gaat. Het verschil tussen beide bestaat erin dat de onafhankelijke rekeningen putten uit 
eigen inkomsten waarmee de uitgaven bekostigd worden - waarbij ten hoogste het saldo met de 
tresorier van de stad dient vereffend te worden. Een ondergeschikte rekening daarentegen blijft 
essentieel verbonden met de centrale stadskas waaruit ze ofwel haar inkomsten onttrekt, dan wel 
haar uitgaven aan doorboekt84

• In het eerste geval betekent dit dat we de inkomsten en uitgaven van 
de rekeningen nog in onze kwantitatieve analyse dienen bij te tellen, aangezien we anders een 
belangrijk deel van de financiële activiteiten van het stadsbestuur over het hoofd zouden zien. In het 
tweede geval betekent dit echter dat de financiële handelingen die in de afzonderlijke rekeningen te 
vinden zijn, reeds in de gegevens van de stadsrekeningen begrepen zijn en er dus niet hoeven bij 
opgeteld te worden85

• 

Beide types komen in de door ons bestudeerde periode in de Gentse stadsfinanciën voor, 
maar doorgaans gaat het om een combinatie van de twee, wat de analyse sterk bemoeilijkt. Zo 
hadden de ontvangers die in februari 1477 aangesteld werden om de oorlogskassen voor de 
financiering van de militaire operaties in de strijd tegen Frankrijk te beheren, de beschikking over 
eigen inkomstenbronnen (voornamelijk directe belastingen), maar kregen ze tegelijkertijd ook 
aanzienlijke sommen vanwege de stadsontvanger toegestopt86

. Wie een totaalbeeld van de inkomsten 
uit dat jaar wil krijgen, dient dus rekening te houden met de eigen inkomsten uit de afzonderlijke 
rekeningen, maar mag uiteraard de inkomsten die hen door de stadsontvanger werden toegestopt 
daar niet zomaar bijtellen aangezien dit dubbele tellingen zou opleveren. De rekeningen zijn terzake 
echter niet altijd even duidelijk. Zo kon het tijdens probleemjaren, zoals in 1477, gebeuren dat de 
beheerders van afzonderlijke boekhoudingen een lening aangingen bij bepaalde geldschieters, vaak 
bij de Lombarden van de stad87

• Deze schulden werden dan vaak pas één of meerdere jaren later 
door de tresorier afgelost88

, waardoor het meerekenen van deze ontvangst van de afzonderlijke 
boekhouder alweer een dubbele telling zou betekenen - zonder dat dit nochtans uit de rekening zelf 
blijkt. Wanneer geleend werd bij andere personen dan professionele financiers, zoals bijvoorbeeld 
bij de hoogbaljuw, wordt het moeilijk uit de afzonderlijke rekening zelf af te leiden of het om een 
lening ging - of om een onrechtstreekse betaling uit de centrale stadskas. Aangezien 
oorlogsomstandigheden vaak aanleiding gaven tot grote betalingen op verplaatsing, werd daarbij 
regelmatig gebruik gemaakt van een systeem van décharges om risicovol geldtransport zoveel 
mogelijk te vermijden. Overdrachten tussen verschillende beheerders van afzonderlijke boekhouders 
onderling enerzijds en met private personen anderzijds, kwamen onder dergelijke omstandigheden 
dan ook veelvuldig voor. Dat dit alles het afbakenen van het onderscheid tussen de originele 
inkomsten van een ondergeschikte boekhouder enerzijds en de middelen die hij van de 
stadsontvangers ter beschikking gesteld kreeg anderzijds, geen risicoloze onderneming maakt, moge 

84 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de oorlogsrekeningen in SAG 20/6-9. In de stadsrekeningen (in dit geval 
eigenlijk de tweede stadskas, die terug te vinden is in de renteboeken SAG 406111 en SAG 406/12) wordt 
enkel het totaalbedrag van de oorlogsuilgaven genoteerd, terwijl de afzonderlijke rekeningen de diverse 
concrete bestedingen expliciteren. 
85 Een hypothetisch voorbeeld kan dit misschien verduidelijken. Stel dat een tresorier in zijn rekening een 
uitgave van 100 lb.gr. inschrijft voor militaire uitgaven. Uit hetzelfde jaar is een afzonderlijke oorlogsrekening 
bewaard, die door een andere ontvanger van de stad werd bijgehouden met de bedoeling de oorlogsuitgaven te 
concentreren en uit te voeren. Volgens het meest courante scenario zou de 100 lb.gr. uit de stadsrekeningen bij 
de ontvangsten van de oorlogsrekening ingeschreven zijn en daar concreet gebruikt zijn om militaire uitgaven 
te voldoen. Zou men gewoon de inkomsten en uitgaven uit de stadsrekening bij deze van de oorlogsrekening 
optellen, dan zou het lijken alsof de oorlogsuilgaven op zijn minst 200 lb.gr. bedroegen, terwijl het in feite om 
de besteding van éénzelfde 100 lb.gr. gaat. Deze vertekening zou zich ook bij de inkomsten voordoen, 
aangezien dezelfde 100 lb.gr. zowel bij de stadsrekeningen als bij de oortagsrekening ingeschreven zou zijn. 
86 Cfr. deel lil, hoofdstuk 1, A.2.1. 
87 Bijvoorbeeld SAG 400/25, f" 339r waarbij in de oorlogsrekening van Willem Rijm een ontvangst geboekt 
werd van enerzijds de lombardentafel in "De Sterre " en anderzijds van Pieter de Ville, de eigenaar van twee 
van de drie lombardentafels op dat moment, ten persoonlijken titel (cf. infra). 
88 In het voorbeeld uit voorgaande noot gebeurt dat in SAG 400/25, f" 229r. 
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duidelijk zijn. Het aantal situaties waarin dit tot dergelijke complexe verrichtingen leidde, bleef al bij 
al beperkt, waardoor een gedetailleerde uitzuivering toch haalbaar was. 

Het opnemen van de afzonderlijke rekeningen in de kwantitatieve analyse stelt ons voor een 
tweede probleem, narnelijk dat van de volledigheid. Aangezien we de stadsrekeningen niet als een 
volledige afspiegeling van de stadsfinanciën kunnen beschouwen, maar ook de afzonderlijke 
rekeningen in beschouwing nemen, betekent dit dat we over de volledigheid van onze informatie 
nooit zekerheid hebben. De stadsrekeningen zelf vormen immers een aaneengesloten reeks waarin 
we duidelijk zien of bepaalde delen ontbreken of niet. Afzonderlijke rekeningen voor bijvoorbeeld 
oorlog of confiscatie zijn daarentegen onregelmatig en lichten ons doorgaans enkel over hun bestaan 
in door hun aanwezigheid in het archief. Dit betekent dan ook dat wanneer een dergelijke 
afzonderlijke rekening niet bewaard bleef, we maar zelden kunnen achterhalen of ze bestaan heeft of 
niet, laat staan wat ze inhield. Door de analyse niet te beperken tot de stadsrekeningen alleen, treedt 
er dus een grotere onzekerheid op. Het enige alternatief, namelijk het niet in rekening brengen van 
de afzonderlijke boekhoudingen, is een optie die weliswaar minder kans op fouten vanwege de 
historicus met zich meebrengt, maar tevens een optie die een dergelijk vitaal onderdeel van het 
Gentse financiewezen op het einde van de 15e eeuw achterwege laat dat het onze probleemstelling 
volledig zou ondermijnen. 

1.2. De eigenlijke rekeningen en aanverwanten 

Laten we eerst terugkeren naar de rekeningen zelf. Zoals in alle laatmiddeleeuwse steden in 
de Nederlanden werden de rekeningen opgesteld volgens het systeem van de enkele boekhouding. 
De gebruikte taal is het Middelnederlands, met uitzondering van de apostilles die door de 
(vorstelijke) controleurs bij de jaarlijkse afhoring en voorlegging van de rekeningen in margine 
genoteerd werden. Tot 1477 werden deze nota's opgesteld in het Frans, nadien eveneens in het 
Middelnederlands89

. Voor het uitvoeren en bijhouden van alle financiële handelingen waren drie 
ontvangers of trescriers verantwoordelijk, waarvan de ontvanger-boekhouder de voornaamste was. 
In het opstellen van de rekeningen werden ze bijgestaan door klerken90

. In de tweede helft van de 15e 
eeuw vertoont de reeks van bewaard gebleven rekeningen heel wat meer hiaten dan in de periode 
ervoor91

• Voor de periode tussen 1460 en 1495 gingen vijf stadsrekeningen verloren, deze uit de 
jaren 1461, 1462, 1464, 1478 en 1491. Daarnaast bleek ook de rekening van 1484 onvolledig 
bewaard. De bronnensituatie is dus een stuk minder gunstig dan in de decennia voordien. Voor de 
hele periode tussen 1400 en 1460 ontbreken er immers slechts twee rekeningen92

• Aangezien tot in 
1540 geen dubbele rekeningen gedeponeerd werden bij de centrale rekenkamer, werden ook elders 
geen exemplaren bewaard93

. 

Deze hiaten in de bronnenreeks worden vanaf 1479 nog belangrijker. We vermeldden reeds 
eerder dat op dat moment een tweede stadskas met bijbehorende boekhoudingen geopend werd. 
Oorspronkelijk was deze bijkomstige kas enkel bedoeld om een vlotte afbetaling van de renten te 
garanderen, maar al snel groeide ze uit tot een kas die heel wat omvangrijker en dynamischer was 
dan de centrale stadskas zelf. De neerslag van deze activiteit vinden we in afzonderlijke 
stadsrekeningen die in het Gentse stadsarchief terug te vinden zijn in de reeks van de erf- en 
lijfrenteboeken94

• Aangezien deze afzonderlijke stadsrekeningen duidelijk gegroeid zijn uit de 
registers met afbetalingen van de rente-annuïteiten hebben we ze doorheen deze verhandeling 
meermaals eenvoudigweg als "renteboeken" aangeduid - ook al betreft het in realiteit heel wat meer 

89 Bijvoorbeeld SAG 400/24, fO 1r (in het Frans) en SAG 400/32, fO 1r (in het Middelnederlands). 
90 Zie PREVENIER, 'Quelques aspects', pp. 144-145. 
91 SAG 400/19-32. 
92 BOONE, 'Geld en macht', p. 11. 
93 Ook in het Algemeen Rijksarchief te Brussel, waar door een ruil van dubbele exemplaren met het Gentse 
stadsarchief een aantal rekeningen uit de Bourgondische periode bewaard bleven, zijn geen stadsrekeningen 
van Gent voor de periode 1460-1495 te vinden: E. AERTS, Geschiedenis en archiefvan de Rekenkamers. 
Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Algemeen Rijksarchief(Brussel, 1996) en BOONE, 
'Geld en macht', p. 12. 
94 SAG 406/9, 11, 12 en 14. 
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dan dat. Om een beeld te krijgen van de totale stadsfinanciën tussen 1479 en 1495 moeten deze 
renteboeken en de stadsrekeningen dus steeds samen beschouwd worden - andere, buitengewone 
rekeningen nog daar gelaten. Ook deze reeks van renteboeken vertoont echter enkele hiaten, 
waardoor een totaalbeeld van de financiën vaak onhaalbaar blijft. Zodra een onderdeel uit één van 
beide reeksen ontbreekt, beschikken we immers slechts over de helft van de relevante boekhouding. 
Concreet ontbreken de jaren 1483, 1489, 1492 en 1495 bij de renteboeken. Combineert men dit met 
de hiaten in de stadsrekeningen, dan kunnen we voor de volgende jaren geen volledig beeld van de 
stadsfinanciën krijgen: 1461, 1462, 1464, 1478, 1483, 1484, 1489, 1491, 1492, 1495. Dat betekent 
tien jaar op een totaal van vijfendertig, wat toch bijzonder veel is. Het spreekt voor zich dat heel wat 
aspecten van dit bronnenprobleem zich enkel stellen voor de globale analyse en niet voor de 
gedetailleerde analyse. Zo kunnen we, om maar één voorbeeld te noemen, de inkomsten uit de pacht 
van de kelsiede ook volgen doorheen de jaren waarvoor de renteboeken ontbreken. Alleen blijft voor 
die jaren een kwantitatieve analyse van de totale inkomsten of uitgaven achterwege. 

Uiteraard is dit boek niet de eerste studie die de Gentse stadsrekeningen als bron voor een 
kwantitatieve analyse hanteert. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het gepubliceerde 
cijfermateriaal van onze voorgangers om de waargenomen evoluties steeds op een zo lang mogelijke 
termijn te kunnen situeren. De voornaamste bron van gegevens was daarbij uiteraard het 
cijfermateriaal uit de periode 1400-1460 uit Geld en Macht95

• Door deze gegevens in onze eigen 
analyse te betrekken, hadden we de beschikking over heel wat cijferreeksen die quasi de volledige 
15e eeuw besloegen. In enkele uitzonderlijke gevallen konden we deze reeksen dan weer laten 
aansluiten op de gegevens die gepubliceerd werden door Johan Dambruyne in Mensen en Centen96

. 

Op die manier kregen we bijvoorbeeld op het vlak van de graaninvoer of het landtransport de 
beschikking over cijfergegevens voor de hele periode van 1400 tot 1600. 

Tenslotte willen we nog vermelden dat er heel wat meer methodologische kritiek te 
formuleren valt op het omgaan met de stadsrekeningen. Aangezien we in dit boek voor een 
deelanalyse gekozen hebben, meenden we dat deze opmerkingen echter telkens beter op hun plaats 
waren bij de bespreking van de concrete onderdelen afzonderlijk97

• 

1.3. Dagboeken 

Als aanvulling op de informatie die de sociale en financiële boekhouding en diplomatieke 
teksten ons verschaffen, staan ons enkele narratieve teksten van het type der stedelijke dagboeken ter 
beschikking. Deze gebruikten we als bijkomstige bron doorheen deze studie. Twee dergelijke 
kronieken uit het einde van de 15e eeuw lichten ons bij uitstek in over de politieke en sociale 
gebeurtenissen te Gent op dat moment: het Dagboek van Gent en het Memorieboek van Genr8

• Het 
Dagboek van Gent zoals het bewaard bleef, bestaat uit twee delen: het eerste werd geschreven in een 
laat 15e eeuwse hand, vermoedelijk kort na het opstellen van de oorspronkelijke tekst, en een tweede 
deel bestaat uit uitgebreide aanvullingen die ons ook over de periode na 1477 inlichten en die 
geschreven werden in een heel wat slordiger 16e eeuwse hand99

• De schrijver van het eerste deel was 
in ieder geval een Gentenaar en had toegang tot de archieven in het schepenhuis om zijn relaas met 
diplomatische stukken te doorspekken. Hieruit kan vermoedelijk afgeleid worden dat hij een 
stedelijk ambtenaar was. Van de persoon die het vervolg schreef, weten we met zekerheid dat hij een 
stadsklerk was, aangezien delen van de stadsrekeningen door hem geschreven werden 100

• 

Oorspronkelijk was het Dagboek niet veel meer dan een becommentariëerde kopie van de 
belangrijkste diplomatische bronnen die betrekking hadden op de Gentse opstand vanaf 1447. Het 

95 BOONE, 'Geld en Macht', tabellen op microfiche, met overzicht op p. 235. 
96 DAMBRUYNE, 'Mensen en Centen', bijlagen. 
97 Algemene overzichten treft men voorts ook aan in BOONE, 'Geld en macht', pp. 11-27 en M. VAN DER 
HEIJDEN, 'Stadsrekeningen, stedelijke financiën en historisch onderzoek', NEHA. Bulletin voor de 
economische geschiedenis, 14 (1999), pp. 149-151. 
98 FRIS, 'Dagboek van Gent' en P.J.VAN DER MEERSCH, Memorieboek der stad Ghent (Gent, 1864). 
99 FRIS V., 'Ontleding van dry Vlaamsche kronyken', Handelingen der maatschappij van geschiedenis en 
oudheidkunde te Gent (1899), p. 158. 
100 FRIS, 'Ontleding', p. 163. 
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aantal aantekeningen nam echter sterk toe en uiteindelijk blijkt het Dagboek van Gent een 
interessante bron te zijn voor de studie van de politieke geschiedenis in de hele tweede helft van de 
15e eeuw101

• Overigens treft men achteraan in het Dagboek, waarvan het handschrift tegenwoordig 
bewaard wordt in het "fonds Gent" van het Gentse rijksarchief, enkele interessante uittreksels uit de 
stedelijke administratie die nergens anders bewaard bleven. In de eerste plaats zijn er de 
restitutierekeningen van Pieter van Coppenhole, die slechts gedeeltelijk in de stadsrekeningen terug 
te vinden zijn, en anderzijds vinden we er uitvoerige lijsten met artillerietuigen die door de stad in 
1489 aangekocht werden terug 102

• 

Het Memorieboek, of liever het deel van de Memorieboeken dat de door ons bestudeerde 
periode beslaat, is nauwelijks als kroniek te bestempelen. Oorspronkelijk was het niet meer dan een 
jaarlijkse lijst met de namen van de zesentwintig schepenen en de stede- en herekiezers van de 
stad1 3

• Na verloop van tijd werden deze namenlijsten vergezeld van enkele regels commentaar op de 
gebeurtenissen van dat jaar. Tegen het einde van de 15e eeuw waren deze toelichtingen reeds vrij 
talrijk, en bieden ze soms een interessante aanvulling op de informatie die we via andere kanalen 
kunnen verwerven. Voor ons onderzoek gebruikten we de uitgave van P.C. Van Der Meersch, 
aangevuld met de kritiek en duiding die omtrent deze uitgave gepubliceerd werd 104

• Dit betekent dat 
de door ons geciteerde fragmenten en aangehaalde passages teruggaan op het laat 16e eeuwse 
handschrift dat door Van Der Meersch als basis gebruikt werd voor zijn publicatie. Dit handschrift 
steunde op zijn beurt op oudere memorieboeken, maar ook op andere soorten kronieken 105

• 

Daarnaast waren er ook meermaals relevante aanduidingen te vinden in het handschrift dat door Van 
Der Meersch met de signatuur "K.M." werd aangeduid. Het betreft hier een 18e eeuwse kopie van 
een 16e eeuws handschrift106

• Dit 16e eeuwse handschrift was van de hand van Joos vander Stoet, die 
het vermoedelijk rond 1554-1555 vervaardigde. Voor de aantekeningen in verband met de late 15e 
eeuw steunde V ander Stoet enerzijds op oudere memorieboeken en anderzijds op andere kronieken 
die hem ter beschikking stonden 107

• We moeten er dus voor waken deze bron niet kritiekloos als van 
de hand van een tijdgenoot, laat staan van een ooggetuige, te beschouwen. Vander Stoet behoorde 
vermoedelijk tot de goed bemiddelde ambachtselites in de stad, en zijn selectie van te kopiëren 
aantekeningen zullen waarschijnlijk mede vanuit deze optiek bepaald geweest zijn108

• 

2. De munt, enkele bedenkingen 

Vooraleer we overgaan tot de eigenlijke analyse van de stadsfinanciën kan het nuttig zijn 
nog enige opmerkingen te maken ter verantwoording en duiding van de door ons gehanteerde 
werkwijzen voor de omgang met de cijfergegevens die betrekking hebben op geldwaarden. In de 
stadsrekeningen worden we geconfronteerd met inkomsten en uitgaven die genoteerd staan in 
rekenmunten, namelijk in de Vlaamse groot. Volgens de typologie die door Van Werveke opgesteld 
werd, is dit een rekenmunt van het type B, wat wil zeggen dat ze gebaseerd is op een reële munt, in 

101 Zie bijvoorbeeld het gebruik ervan bij HAEMERS, 'De Gentse opstand'. 
102 Beide komen verderop in deze verhandeling nog aan bod. Zie ook FRIS, 'Ontleding', pp. 159-160. 
103 Een bijzonder uitgebreide bespreking van de Gentse Memorieboeken, voornamelijk vanuit het perspectief 
van de mentaliteitsgeschiedenis, vindt men in A.-L. VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken als spiegel 
van stedelijk historisch bewustzijn ( 14de tot 16de eeuw), Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde te Gent, XXII (Gent, 1998). 
104 Met name bij V. FRIS, 'Ware eene wederuitgave van het "memorieboek der stad Gent" nuttig?', 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, IV (1901), pp. 149-160 en VAN 
BRUAENE, 'De Gentse memorieboeken', pp. 53-54. 
105 Namelijk Universiteitsbibliotheek Gent, hs. 3813. ZieVAN BRUAENE, 'De Gentse memorieboeken', pp. 
67-68. 
106 De 18e eeuwse kopie in Universiteitsbibliotheek Gent, hs. 2563; het 16e eeuwse in Universiteitsbibliotheek 
Gent, hs. 2337. 
107 VAN BRUAENE, 'De Gentse memorieboeken', pp. 66-67. 
108 VAN BRUAENE, 'De Gentse memorieboeken', pp. 82-86. 
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dit geval meer bepaald een zilvermunt109
• In tegenstelling tot wat men vroeger wel eens dacht, wil dit 

zeggen dat de rekenmunt geen theoretische, abstracte constructie was. De waarde ervan werd wel 
degelijk bepaald door de reële Vlaamse groot. Voor het verwerken en interpreteren van de gegevens 
in de stadsrekeningen kan dit enige problemen opleveren. De waarde van de reële munten wisselde 
immers in de tijd en werd door een aantal factoren bepaald. Veruit het belangrijkste voor de 
marktwaarde van een munt tijdens het hele ancien régime was het gehalte edel metaal dat het 
bevatte. Wil men de inflatoire en deflatoire tendenzen in een bepaalde periode wegwerken, dan lijkt 
het logisch om de te bestuderen cijferreeksen om te rekenen naar het gewicht in edel metaal dat 
ermee overeen kwam. Toch is er op deze werkwijze heel wat kritiek geuit110

• Het voornaamste 
probleem met deze methode van omzetting naar zilverhoeveelheden is dat de waarde van een munt 
weliswaar grotendeels bepaald werd door haar gehalte aan edel metaal, maar niet volledig. Er spelen 
ook psychologische en sociologische factoren mee die van de munt iets meer maken dan louter en 
alleen een bepaald gewicht aan zilver111

• Bovendien waren goud en zilver zelf ook handelswaren die 
aan prijsschommelingen ten gevolge van veranderd vraag en aanbod onderhevig waren. Als gevolg 
van deze twee fundamentele kritieken moet men concluderen dat een deel van de reële inflatoire of 
deflatoire tendenzen bij een omrekening in edel metaal verborgen blijven. Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat in het verleden historici vaststelden dat veranderingen in de muntslag vaak niet 
proportioneel en met vertraging hun uitdrukking vonden in de prijzen uitgedrukt in een hoeveelheid 
edel metaal112

. Dat het effect van dergelijke veranderingen in de muntslag dan weer nauwelijks te 
meten valt als gevolg van de grote wisselvalligheid in de prijzen waarin men dit effect juist wil 
meten, vormt dan weer een belangrijke tegenkritiek op dit argument113

• 

Ondanks de belangrijke kritieken op deze methode hebben we doorheen deze studie toch nu 
en dan gebruik gemaakt van de omrekening van bepaalde tijdreeksen naar hun corresponderend 
gewicht in zilver. Dit wil niet zeggen dat de kritiek van de sceptici daaromtrent niet op zijn minst ten 
dele terecht is: door deze omzettingen verkrijgen we inderdaad geen "reële" waarden en we kunnen 
er de inflatie niet volledig mee uitschakelen. Toch kan niet ontkend worden dat alvast een deel van 
het effect van de muntmanipulaties erdoor weggewerkt wordt. Voor de studie van de periode 1460-
1495 is dit van uitzondedijk belang aangezien de opeenvolgende devaluaties van de munt onder 
Karel de Stoute en Maximiliaan van Oostenrijk, gevolgd door een uitzonderlijk drastische revaluatie 
op het einde van de eeuw voor grote schommelingen in de waarde van de munt zorgden 114

• Gezien 
de omvang van deze muntmanipulaties menen we dat de kritieken en nuances op het gebruik van 
zilverequivalenten in het historisch onderzoek hier minder van tel zijn. De andere factoren die de 
muntwaarde mee beïnvloeden vallen in de tweede helft van de 15e eeuw quasi in het niet bij de 
amplitude van de muntschommelingen die door de vèranderingen in gehaltes edel metaal 
veroorzaakt werden. Bovendien was één van de factoren die, naast het gehalte aan edel metaal, mee 
de waarde van de reële munt bepaalden, de relatie met de rekenmunt. Deze begon immers steeds 
meer de waarde van de reële munt rechtstreeks te beïnvloeden115

, wat met betrekking tot onze 
problematiek dus een deel van het probleem reeds opheft. 

We menen dan ook dat alvast specifiek voor de door ons bestudeerde periode een beperkt 
gebruik van zilverequivalenten als deflator niet alleen geoorloofd maar ook wenselijk is116

• Te meer 
daar werkbare alternatieven grotendeels ontbreken. In de sociaal-economische geschiedenis verkiest 
men vaak het gebruik van prijsindexen om de reële koopkracht van een bepaalde hoeveelheid geld 
uit te drukken. Vooraleer men daartoe kan overgaan, moet men echter eerst kunnen afbakenen wat 
men precies in de berekening van die koopkracht wil betrekken. In de sociaal-economische 
geschiedenis kan men het levensminimum in voedingsproducten als basis nemen voor een 

109 H. VAN WERVEKE, 'Monnaie de comte et monnaie réelle', Revue de Beige de Philologie et d'histoire, 13 
(1934), pp. 123-152 en P. SPUFFORD, Monetary Problems and Policies in the Burgundian Netherlands 1433-
1496 (Leiden, 1970), p. 13 e.v. 
110 Een bijzonder scherpe formulering daarvan vindt men in MERTENS, 'Financieel beheer', pp. 349-356. 
111 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', pp. 23-24 en MERTENS, 'Financieel beheer', p. 354. 
112 MERTENS, 'Financieel beheer', p. 355. 
113 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 24. 
114 SPUFFORD, 'Monetary problems', p. 46, p. 141 en p. 160 e.v. 
115 SPUFFORD, 'Monetary problems', p. 28. 
116 Tot een gelijkaardig besluit werd ook gekomen in TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 28. 
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samengestelde prijsindex, maar bij een studie van de stadsfinanciën is zoiets uiteraard heel wat 
moeilijker. Omzettingen naar hoeveelheden graan die men met een bepaalde som geld uit de 
stadsfinanciën kan kopen kunnen soms revelerend zijn, maar gezien het grote aantal duurtejaren in 
de door ons bestudeerde periode vertellen ze ons ongetwijfeld meer over de graanprijzen zelf dan 
over de bestudeerde geldsommen uit de stadsfinanciën. Ook in een zogenaamde industriële . 
prijsindex, ware deze voorhanden, zien we weinig heil. In dat geval komt het erop aan om de 
basisactiviteiten van de stad samen te vatten in bepaalde uitgaven en dan het prijsverloop van deze 
bestedingen als basis voor een samengestelde index te nemen. We menen echter dat men zich er 
wellicht moet bij neerleggen dat een publieke instelling als een laatmiddeleeuwse stad geen 
"levensminimum" kent, op basis waarvan men tot een betrouwbare index zou kunnen komen. Al te 
vaak komt een poging tot het samenstellen van een dergelijke index neer op het zich baseren op die 
enkele producten waarvan men over volledige prijsreeksen beschikt117

, los van de overweging of 
deze index nog enigszins een representatief beeld kan bieden van de normale onkosten die een stad 
zich diende te getroosten. 

Alternatieven zijn dus niet of nauwelijks voorhanden. In onze analyse hebben we doorgaans 
gebruik gemaakt van nominale waarden, om zoveel mogelijk vervorming te vermijden. Enkel 
wanneer het noodzakelijk was voor een goede interpretatie van de bestudeerde gegevens hebben we 
gebruik gemaakt van omrekeningen naar zilverequivalenten. Het gaat dus alleen om een hulpmiddel 
bij de interpretatie, en betekent geenszins dat we de achterhaalde theorie van het "metallisme" 
zouden aanhangen. Voor de corresponderende zilvergewichten baseerden we ons op de lijsten die 
door Van Der Wee en Aerts gepubliceerd werden 118

• Eén belangrijke aanpassing moest daarin 
aangebracht worden om de gegevens toepasbaar te maken op de Gentse stadsfinanciën. De 
muntordonnantie van december 1489 die de waarde van de Vlaamse groot verdubbelde, werd in 
Gent op het moment van haar uitvaardiging niet afgekondigd en al evenmin toegepast119

• Gezien de 
woedende burgeroorlog en de nadelige gevolgen die de toepassing van deze muntordonnantie voor 
de uitbetaling van de Gentse renten zou hebben, hoeft dit geen verbazing te wekken. Het duurde tot 
de vrede van Cadzand in juli 1492 vooraleer ook de Afteveldestad overging tot de toepassing van de 
revaluatie van de zilvermunt. Voor de jaren 1489-1491 hebben we de reeks met zilvergehaltes dan 
ook aangepast om op het niveau van voorheen te blijven tot in 1492. 

117 Zie bij voorbeeld de manier waarop MERTENS, 'Financieel beheer', pp. 361-365 de totalen en subtotalen 
uit de Mechelse stadsfinanciën omrekent met behulp van een index gebaseerd op het prijsverloop van kasseien. 
118 H. VAN DER WEE, E. AERTS, Vlaams-Brabantse muntstatistieken 1300-1506 (Leuven, 1980), pp. 75-77. 
119 SPUFFORD, 'Monetary problems', pp. 160-161. 
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1 

DE BUITENGEWONE UITGA VEN 

A. Toelagen aan de vorst 

1. Het octrooi op de assizen 

De indirecte belastingen, de accijnzen, vormden bijna overal in Vlaanderen de belangrijkste 
inkomstenbron voor de steden. De Bourgondische hertogen maakten net als hun voorgangers, de 
graven van Vlaanderen, aanspraak op een aandeel van deze stedelijke ontvangsten. Enerzijds 
legitimeerden ze deze aanspraken door te verwijzen naar het uitzonderlijke karakter van het heffen 
van indirecte belastingen, waardoor een vorstelijke toelating noodzakelijk was 120

• Anderzijds werd 
ook verwezen naar de oorspronkelijke verwantschap tussen de accijnzen en de tollen, traditioneel 
een onderdeel van het vorstelijk domein121

• Resultaat van deze aanspraken was de jaarlijkse betaling 
van een recognitief recht vanwege de steden aan de hertog: het octrooi op de accijnzen. Hoewel het 
streven van de vorstelijke administratie er op gericht was het octrooi uiteindelijk tot een vast 
percentage, idealiter 25%, van de inkomsten uit de accijnzen te laten verworden, bleef dat streefdoel 
nog gedurende de hele 15e eeuw ver buiten bereik. De traditionele toelage van Gent lag reeds sinds 
het einde van de 14e eeuw vast op 400 lb.par. (8.000 d.gr.). Enkel in de eerste jaren volgend op de 
vrede van Gavere werd daarvan afgeweken en werd kortstondig de 25%-regel aanvaard122

• Deze last 
bleek echter al snel te zwaar voor de Arteveldestad, en in 1455 verleende Filips de Goede dan ook 
een dertigjarig octrooi zonder enig vastgesteld tarief, waardoor de stad opnieuw overging tot het 
betalen van de traditionele 400 lb.par. Dat deze som allerminst in verhouding stond tot de omvang 
van de door Gent geïnde ontvangsten mag duidelijk zijn: Brugge betaalde voor haar octrooi 
negenmaal zoveel als Gent, en een kleine stad als Harelbeke droeg telkens ongeveer de helft van 
haar inkomsten uit indirecte belastingen ervoor af123

• Te Gent beliep de jaarlijkse betaling van 400 
lb.par. nauwelijks 0,5% van de gemiddelde inkomsten uit de accijnzen. 

Aangezien in 1455 voor de volgende dertig jaar een octrooi verleend was, zouden we vóór 
1485 weinig veranderingen in het tarief verwachten. Toch greep Karel de Stoute voortijdig en 
drastisch in deze gang van zaken in. In 1469, nadat het opstandige regime dat voortgevloeid was uit 
de protesten naar aanleiding van de Blijde Intrede in 1467 definitief beëindigd was, voerde de hertog 
immers een nieuw octrooi op de accijnzen in. Hoewel noch de restrictie (1468), noch de abolitie 
(1469) hiervan melding maken, valt deze maatregel volledig in dit kader van vorstelijke bestraffing 
te plaatsen. In hetzelfde jaar werd ook de laatste cueillote die na de opstand ongeïnd was gebleven, 
namelijk deze op het graan, opnieuw ingesteld en werd het belastingstarief op het verbruik van bier 
verdubbeld124

• Het nieuwe octrooi dat de hertog bij deze gelegenheid verleende, was (blijkens de 
stadsrekeningen) voor zestien jaar geldig en moest met twee betalingen per jaar van elk 2.152 rijders 
en 16 d.gr. (103.312 d.gr.) gefinancierd worden. Overigens werd daarmee het oude octrooi niet 
opgeheven, vermits dit welke de hertog in 1469 verleende enkel voor de "nieuwe assizen" gold, en 
niet voor de oude125

• Hiermee werd wellicht respectievelijk gedoeld op de oude ongelden, waarvoor 

120 BOONE, 'Geld en macht', pp. 53-54. 
121 R. VAN UYTVEN, Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven (Brussel, 1961), pp. 6-9 en J. FA VIER, 
Finance etfiscalité au bas moyen éige, Sedes, regards sur l'histoire, nr 15 (Parijs, 1971), p. 32. 
122 BOONE, 'Geld en macht', p. 56. 
123 N. MADDENS, De beden in het graafschap Vlaanderen tijdens de regering van keizer Karel V (1515-
1550), Standen en Landen, LXXII (Heule, 1978), p. 81. 
124 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 222 en VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 275-280. Meer details 
over de tarieven en herinstelling van beide assizen in deel lil, hoofdstuk 1, 0.4. 
125 SAG 400/22, f' 32v: "Ghegheven ende betaelt Jacoppe Donche, raed ons harde gheduchtes heeren ende 
princen vom., ter eausen van den 4304 rijders ende 9 groten te 48 groten tstic Vlaemscher munten sjaers, 16 
jaer lanc duerende, over tottroy van den nieuwen assysen bij den zeiven onsen harden gheduchten heeren 
des er zijnder stede verleent te betaelne te tween termijnen int jaer" 
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Gent de traditionele 400 lb.par. per jaar bleef betalen126
, enerzijds, en de nieuw ingestelde cueilloten 

sinds Gavere anderzijds -een onderscheid dat ook reeds in 1453 gemaakt werd door het verlenen 
van twee afzonderlijke octrooien door Filips de Goede127

• 

Het in 1469 ingestelde tarief probeerde duidelijk een terugkeer naar het octrooi van 1453-
1455 te bewerkstelligen. Het nieuwe octrooi bracht de recognitieve betalingen aan de vorst van 0,5% 
naar ca. 18% van de jaarlijkse ontvangsten uit de accijnzen 128

• Overigens was dit bedrag allerminst 
arbitrair bepaald: het stemt precies overeen met het aandeel dat Gent jaarlijks schuldig was in de 
eveneens in 1468/69 goedgekeurde bede van 996.000 rijders 129

• Op deze bede kreeg Gent de helft 
kwijt gescholden - een kwijtschelding die dus meer dan gecompenseerd werd door het nieuwe 
octrooi op de assizen dat bovendien op hetzelfde moment afliep en op gelijke termijnen betaald 
diende te worden. Hoe dan ook woog deze betaling niet alleen zwaar op de stadskas (en op de lagere 
sociale groepen in de stad die het zwaarst getroffen werden door de nieuwe graan- en bieraccijnzen), 
ze is tevens een belangrijke indicatie voor de mate waarin de stadsmagistraat ondergeschikt was aan 
het centrale gezag. Het is exemplarisch voor de manier waarop de overwinning op het kortstondige 
herstel van het regime der drie leden in 1467 door de vorstelijke administratie niet alleen werd 
aangegrepen om terug te keren naar de situatie van vóór die opstand, maar zelfs naar de situatie van 
net na Gavere. De afschaffing van het zware octrooi op de (nieuwe) accijnzen dat na Gavere 
ingevoerd werd, had immers niets te maken gehad met de opstand van 1467, maar was reeds jaren 
voordien (in 1455) afgevoerd als gevolg van de grote armoede van de stad - die er onderhand 
allerminst op verbeterd was. Karel de Stoute gebruikte de opstand van 1467 dus als aanleiding om de 
vrede van Gavere opnieuw kracht bij te zetten. Tot ver in de 16e eeuw zou nog bij elke overwinning 
van het centraal gezag op Gentse opstandigheid teruggegrepen worden naar de door Filips de Goede 
ingestelde bestraffingen uit 1453. Door diens opvolgers Karel de Stoute en Maximiliaan van 
Oostenrijk werd echter steeds minder rekening gehouden met de grenzen van de financiële en 
economische draagkracht van de stad zodat Gent ditmaal zelfs na enkele jaren allerminst kon 
rekenen op een afschaffing van het in 1469 ingestelde octrooi. 

Wel integendeel, toen de hertog in 1470 in geldnood kwam als gevolg van de uitbouw van 
zijn vloot in de strijd tegen de graaf van W arwick en door de aanslepende onderhandelingen met de 
Statenvergaderingen130

, ging hij bij de Gentse stadsmagistraat een omvangrijke lening aan. De lening 
bestond eruit dat de hertog uit de Gentse stadskas een vooruitbetaling ontving op de inkomsten die 
hem de volgende jaren te goed zouden komen: een lopende bede, de belasting op de lombarden en 
het nieuwe octrooi op de accijnzen131

• Naast de normale betaling voor dat jaar werden zes termijnen 
(voor drie jaar, dus tot en metjuli 1474) vooruit betaald, ten belope van 619.872 d.gr. (16,8% van de 
totale ontvangsten). De jaren nadien bleef de stad dan ook gespaard van de betalingen voor de 
octrooien, zowel voor de nieuwe als voor de oude assizen, waar de hertog eveneens op geleend had. 
Nog vooraleer de voorfinanciering afgelopen zou zijn en de stad haar betalingen zou moeten 
hernemen, kende de hertog op 27 maart 1473 Gent het recht toe om de normale betalingen voor de 
nieuwe assizen aan te wenden voor de bekostiging van een nieuwe bede van 500.000 kronen132

• 

Opnieuw gebruikte de hertog zijn vorstelijke aanspraken op het octrooi van de accijnzen dus als stok 
achter de deur bij de bedeonderhandelingen. Waar de oorspronkelijke invoering in 1469 sterk de 
indruk geeft gediend te hebben ter compensatie van een aan Gent toegekende vermindering op een 
bede, wordt ze in 1473 als reductie op een bede zelf aangewend. In beide gevallen komt het er op 
neer dat de stad haar volledige aandeel volgens het Transport komt te betalen, ondanks de retoriek en 
schijn van toegekende reducties en voorkeursmaatregelen die van de ordonnanties en akten terzake 
afstralen. De macht van de hertog om aan Gent een dergelijk zwaar octrooi op te dringen, 

126 Bijvoorbeeld SAG 400/22, :f' 29r (1468/69) en SAG 400/22, :f' 168r (1470/71). De rekening voor hetjaar 
1469/70 bleef niet bewaard. 
127 BOONE, 'Geld en macht', p. 56. 
128 De jaarlijkse betaling van beide octrooien samen bedroeg 288.000 d.gr. Gemiddeld genomen kwamen de 
inkomsten uit de assizen op 1.602.163 d.gr. In 1468/69 was dit 1.546.953 d.gr. 
129 SAG 400/22, :f' 168r e.v. en BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 612-613, noot 49. 
130 VAUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 41-83. 
131 We bespreken hier enkel het laatste element, de andere worden onder hun respectievelijke hoofdstukken 
behandeld. 
132 SAG charter 94/699. 
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ondermijnde grotendeels de effectieve slagkracht van de stad om door middel van de representatieve 
organen over haar feitelijke toelagen aan de vorst te beslissen. 

Ook het octrooi op de oude accijnzen werd door de hertog aangewend in het kader van zijn 
bedenpolitiek. Toen hij in mei 1472 Gent ertoe bracht tot een renteverkoop over te gaan met het oog 
op de financiering van een bede van 48.000 rijders, liet hij onder andere zijn jaarlijkse inkomsten uit 
het octrooi als onderpand gebruiken voor de afbetaling ervan133

• Het is duidelijk dat Karel de Stoute 
(of diens administratie) heel wat inventiever omging met het recognitieverecht op de accijnzen dan 
zijn voorgangers. Aan deze politiek kwam in 1477 een einde. Het dertigjarig octrooi voor de oude 
accijnzen kwam normaal gezien in 1485 te vervallen, maar de recognitieve betalingen van 400 
lb.par. per jaar blijven in de rekeningen doorlopen tot op het einde van de door ons bestudeerde 
periode. Nadat in 1477 de betalingen voor de bede van 500.000 kronen stopgezet werden, verschijnt 
het octrooi op de nieuwe accijnzen niet opnieuw in de rekeningen. Logisch ook, vermits de bedoelde 
nieuwe accijnzen in dat jaar grotendeels afgeschaft werden - deze op wijn uitgezonderd. Bovendien 
kan men verwachten dat het nieuwe stadsbestuur wel handig genoeg zal geweest zijn om van het 
wegvallen van de bede en het zwakke centrale gezag gebruik te maken om terug te keren naar de 
traditionele betaling van 400 lb.par. per jaar. Wel werd in 1478, naar aanleiding van de geplande 
herinstelling van de accijns op het bier, een afzonderlijk octrooi verkregen via bemiddeling van 
Filips Wielant134

• Opmerkelijk is wel dat noch in 1485, noch in 1492 een nieuw octrooi voor de 
"nieuwe" assizen ingesteld werd. Tot op het einde van de 15e eeuw bleef Gent, ondanks de vele 
ingrepen van Filips de Goede en vooral Karel de Stoute, hetzelfde verwaarloosbare bedrag betalen 
voor haar octrooi. 

2. De bijdragen aan beden 

De heffingen van de centrale overheid op de steden werden in de loop van de 15e eeuw 
alsmaar zwaarder. Het belangrijkste deel daarvan vloeide naar de vorstelijke financiën via de beden. 
Over de toekenningsprocedure, de voorwaarden en het karakter van deze beden zullen we het hier 
niet hebben 135

• We beperken ons tot het bestuderen van het aandeel dat de bedebetalingen innam in 
de stedelijke uitgaven en welke invloed ze op de stadsfinanciën uitoefenden. Het aantal gevraagde én 
toegekende beden nam vanaf het midden van de eeuw een hoge vlucht, en bereikte haar voorlopig 
hoogtepunt onder het bewind van Karel de Stoute136

• Gent nam in deze toename een bijzondere en 
veel besproken plaats in. Niet alleen wegens haar aanzienlijke theoretische bijdrage volgens het 
transport, maar ook wegens haar vaak tegendraadse houding tijdens de onderhandelingen en haar 
problematisch betalingsgedrag137

• De stad diende volgens het in 1408 opgestelde transport van 
Oudenburg 13,775 %bij te dragen in elke bede die aan de vorst werd toegestaan138

, een percentage 
dat slechts zelden ook effectief door de stad betaald werd. De studie van de Gentse stadsfinanciën tot 
1460 bracht reeds aan het licht dat vermoedelijk een samenspel van factoren verantwoordelijk was 
voor het niet betalen van het volledige Gentse aandeel in het transport. Enerzijds was er de effectieve 
onmogelijkheid om het theoretische aandeel bij te dragen, maar anderzijds ook een bewuste politiek 
vanwege de stadsmagistraat om steeds een zo groot mogelijk deel kwijt gescholden te krijgen. Vanaf 

133 SAG charter 94/687. 
134 SAG 400/26, f' 101r-132v (dagelijkse en onvoorziene kosten 1477178). Filips Wielant kreeg voor zijn 
bemiddeling daarbij vanwege de stad 10 lb. 8 s.gr. (2.496 d.gr.) betaald. 
135 Daarvoor verwijzen we naar BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 378-439; R. WELLENS, 
Les Etats Généraux des Pays-Bas des origines à la fin du règne de PhilippeleBeau ( 1464-1506) (Heule, 
1976), pp. 285-323 & 373-412 en in mindere mate naar MADDENS, 'De beden in het graafschap'. 
136 Voor een overzicht van de bede-onderhandelingen in de Staten-Generaal in de door ons bestudeerde 
r:eriode: WELLENS, 'Les Etats Généraux', pp. 125-234. 
37 Over deze specifieke houding van Gent: N. MADDENS, 'De opstandige houding van Gent tijdens de 

regering van keizer Karel, 1515-1540', Appeltjes uit het Meetjesland, XXVID (1977), pp. 203-239. Het is 
deze, ons inziens soms wat verouderde, visie op de oorzaken van de Gentse opstandigheid die we hier 
gedeeltelijk wensen bij te stellen. 
138 W. BUNTINX, 'De enquête van Oudenburg', Handelingen van de Koninklijke Commissie voor 
Geschiedenis, CXXXIV (1968), p. 115. 
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1440 veranderde de houding van de centrale overheid echter, en slaagde ze erin ook van Gent steeds 
meer en grotere betalingen los te krijgen 139

• 
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Grafiek 11.1.1. Bedebetalingen Gent (1400-1495). 
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Jaartallen 

Grafiek 11.1.1. toont het verloop van de uitgaven voor beden aan de vorst tussen 1400 en 
1495. Deze geeft allesbehalve een gelijkmatige spreiding van de betalingen te kennen. Vooral vanaf 
1470, toen het bewind van Karel de Stoute op dreef was gekomen, waren de betalingen uitermate 
hoog. De impact daarvan op de stadskas en de stedelijke schuldopbouw valt nauwelijks te 
overschatten. Tussen 1468 en 1476 bedroegen de bedebetalingen gemiddeld 25% van de totale 
ontvangsten van de stad140

, ruim 15% meer dan het gemiddelde tijdens de regeringen van Jan Zonder 
Vrees en Filips de Goede. In tegenstelling tot wat in de historiografie rond Karel de Stoute al eens 
aangenomen werd, namen deze betalingen in 1475 allerminst een einde141

• Datjaar vormde zelfs nog 
een behoorlijke uitschieter, die mogelijk aan de oorzaak lag van de toenemende weigerachtigheid 
van de Leden om nog meer beden goed te keuren. Niettemin behielden de jaarlijkse uitgaven voor 
beden hun hoge niveau, zelfs in de eerste jaren van de regering van Maria van Bourgondië en 
Maxiruiliaan van Oostenrijk. De onenigheden tussen Maxiruiliaan en Gent met betrekking tot de 
beden begonnen pas echt vanaf 1480. In dat jaar eiste de stad een grotere controle over de manier 
waarop de centrale staat de haar toegekende toelagen besteedde. Toen dit geweigerd werd, bleef 
Gent voortaan afwezig van de representatieve vergaderingen142

. Het resultaat daarvan valt 
onmiddellijk uit de grafiek af te leiden: tussen 1480 en 1484 werden door Gent geen nieuwe, grote 
beden meer toegestaan of betaald. Toch valt het niet uit te sluiten dat Gent wel degelijk in grote mate 
bijdroeg aan de beden ten voordele van de eerste regentschapsraad, in 1483 en 1484. Hoewel het 
bewijsmateriaal ertoe ontbreekt, lijkt het niet zeer waarschijnlijk dat Gent, in tegenstelling tot 
Brugge, niet zou bijgedragen hebben in deze bedes. De beperkte financiële inbreng van Gent in de 
regering van de regentschapsraad zou anders niet stroken met het verregaande politieke belang dat 
ze in de instandhouding van deze bestuursvorm had. Mogelijk werden deze bedebetalingen 

139 BOONE, 'Geld en Macht' , pp. 58-60. 
140 Voor de bronverwijzingen van de diverse bedebetalingen verwijzen we naar de afzonderlijke lijst in bijlage 
0. 
141 Kritiek op deze veronderstelling bij J. OHONOT (red.), Bulletin critique d'histoire de Belgique ( 1969-
1971), Studia Historica Gandensia, 161 (Gent, 1971), p. 53. 
142 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie' , pp. 260-261. 
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rechtstreeks bij de oorlogsenkosten gerekend, waardoor we ze in de stadsrekeningen niet 
terugvinden 143

• 

Met bijzonder weinig zin voor tact belastte Maximiliaan vanaf 1485, meteen na de vrede van 
Sluis, zijn Gentse onderdanen opnieuw. Zowel in 1485 als in 1486 liepen de bedebetalingen van 
Gent op tot meer dan 30% van de totale inkomsten van de stad. Na de interne omwenteling en de 
vorming van een nieuwe regentschapsraad bleven de betalingen aan de centrale overheid verder uit 
tot na de vrede van Cadzand. Na de overwinning van Maximiliaan van Oostenrijk en Albrecht van 
Saksen kon Gent zich uiteraard aan zware boetebetalingen verwachten. Deze werden reeds in 
voorgaande grafiek opgenomen. Door het ontbreken van een deel van de boekhouding uit het jaar 
1492, krijgen we vermoedelijk niet de totale omvang van de aan Gent opgelegde boete te zien. 

Om een beeld te krijgen van de evolutie van het Gentse aandeel in de beden, vergelijken we 
de gemiddelde jaarlijkse opbrengsten van beden en toelagen voor heel Vlaanderen in vier 
afzonderlijke periodes met de gemiddelde jaarlijkse betalingen van Gent in diezelfde periodes. 

Tabel 11.1.1. Gemiddelde jaarlijkse opbrengst beden in Vlaanderen en betalingen van Gent (in 
lb.gr.VI.) 144

• 

Periode Opbrengst Betalingen Gent Gents aandeel in 
Vlaanderen Vlaamse o2brengst 

1460-1467 10.238 341 3,3% 
1468-1476 27.464 3.364 12,3% 
1477- 1491 36.957 1.036 2,8% 
1492-1494 20.238 2.818 13,9% 
Bron: stadsrekeningen 1460-1495 en BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 632. 

Het grote contrast tussen de periode onder het bewind van Karel de Stoute en de daarop 
volgende periode van opstandigheid tegen diens schoonzoon hoeft nauwelijks te verbazen. Terwijl 
de van het gehele graafschap verlangde bedes onder Maximiliaan nog scherp stegen ten opzichte van 
deze onder Karel de Stoute, daalde het door Gent aan bedes bestede bedrag aanzienlijk door de 
betalingsweigeringen van de stad en de openlijke oorlog( en). In dit opzicht betekende het jaar 1477, 
maar vermoedelijk evenzeer het jaar 1482, wel degelijk een fundamentele cesuur voor Gent, ook al 
was dat voor het totaal van het graafschap Vlaanderen heel wat minder het geval145

• Daarbij moet 
echter opnieuw in herinnering gebracht worden dat de eventuele (bede)betalingen aan de eerste 
regentschapsraad daarbij onzichtbaar blijven. Opvallend is echter ook het scherpe contrast tussen de 
laatste jaren onder Filips de Goede en het bewind van zijn zoon. Hoewel de opbrengsten uit de 
beden over het gehele graafschap sterk stegen (vermenigvuldigd met een factor 2,7), was dit nog 
veel sterker het geval voor Gent, waar de betalingen bijna vertienvoudigd werden. Het lijkt er sterk 
op dat Gent op het einde van de jaren 1450, wanneer de afbetalingen voor de vrede van Gavere 
afgerond waren, bij de bedebetalingen door de vorst enigszins gespaard werd. Dit strookt overigens 
met de Cornrnynes' observatie dat Filips "tailloit peu ses subjet/46

." Karel de Stoute rnaakte dit op 
drastische wijze ongedaan en slaagde erin om het aandeel van Gent bijna op het theoretisch 
vastgelegde aandeel uit 1408 (namelijk 13,775%) te brengen. Dit wijst op het kleine aantal reducties 

143 Onrechtstreekse informatie daarover in HAEMERS, 'Philippe de Clèves', pp. 30-32. 
144 De vergelijkingsgegevens met betrekking tot Vlaanderen werden ontleend aan BLOCKMANS, 'De 
volksvertegenwoordiging', p. 632 (bijlage 10). Het is belangrijk daarbij op te merken dat het hier voor de 
gegevens voor Vlaanderen niet gaat om concreet ontvangen bedragen, maar enkel om de principieel toegestane 
bedragen zonder rekening te houden met de individuele reducties die aan afzonderlijke steden of districten 
werden toegekend. 
145 Hoewel we ons in grote mate kunnen aansluiten bij de genuanceerde en enigszins relativerende visie in 
BLOCKMANS, 'Breuk en continuïteit', pp. 97 -98; kunnen we ons alvast voor wat Gent betreft niet vinden in 
de conclusie bij A. DE DECKER, Bijdrage tot de studie tot de druk der vorstelijke belastingen op de financiën 
van enkele steden en plattelandsdistricten in Vlaanderen vanaf 1467 tot en met 1493 (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, R.U.G., 1969), p. 244 waarin het belang van de cesuur rond hetjaar 1477 met 
betrekking tot de bedebetalingen volledig wordt ontkend. 
146 Geciteerd in W.P. BLOCKMANS, 'The Low Countries in the Middle Ages', in: BONNEY R. (ed.), The 
rise ofthefiscal state in Europe, c. 1200-1815 (New York, 1999), p. 301. 
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dat aan Gent in deze periode toegekend werd. Breukpunt daarbij lijkt het jaar 1468 te zijn, het jaar 
waarin Karel de Stoute zijn financieel hervormingsprogramma doorvoerde. De algemene ontvanger
generaal en de diverse lokale ontvangers werden in Vlaanderen vervangen door drie ontvangers, één 
voor elk kwartier147

• De nieuwe ontvanger van de bedes in het Gentse kwartier, Jacop Donche, kon 
op die manier mogelijks een grotere controle uitoefenen over de betalingsmogelijkheden van de 
stad148

• 

Een overzicht van de verschillende bedes waarin Gent tussen 1460 en 1495 een aandeel 
betaalde, vindt men terug in bijlage 0. Zonder deze lijst exhaustief te behandelen, menen we dat het 
nuttig zou zijn de belangrijkste van deze bijdragen nader toe te lichten. Allereerst zijn er de beden op 
lange termijn die we als een typische exponent kunnen beschouwen van het voortdurende streven 
naar permanente inkomsten vanwege de hertogen. In 1468 stemden de Staten in met vier nieuwe 
toelagen voor de onderhoudskosten van de hertogin-moeder (lsabella van Portugal), de hertogin 
(Margaretha van Y ork), de prinses (Maria) en Antoon, bastaard van Filips de Schone. Op aandringen 
van de Leden werden deze toegekend voor een termijn van zestien jaar. Door de hertogelijke 
administratie zelf was oorspronkelijk een termijn van negen jaar voorgesteld, maar waarschijnlijk uit 
financiële overwegingen wensten de Leden het bedrag over zeven extra jaren te spreiden. Dat 
dergelijke beden over een langere termijn weliswaar de stedelijke schatkist gelijkmatiger troffen, 
maar tegelijkertijd de macht van de representatieve instellingen uitholden, was een besef dat pas 
rond 1473 begon te dagen 149

. In feite kwam deze bede neer op een voor zestien jaar toegestane 
belasting van 13.725 d.gr. op de stad. Door haar regelmatig karakter en geringe omvang- slechts 
0,5% van de gemiddelde ontvangsten van de stad - vormden deze quasi-permanente beden geen 
enkel probleem voor de stedelijke financiën. De betalingen aan de hertogin, ondertussen hertogin
moeder, werden dan ook de volledige zestien jaar uitbetaald, tot in 1483, toen de regentschapsraad 
tot volle ontplooiing kwam. De overige drie regelmatige bedes vervielen in 1477. 

Absolute uitschieters qua bedebetalingen aan de vorst zijn de schepenjaren 1470171 en 
1471172. De uitgaven aan beden soupeerden in die jaren respectievelijk 27% en 53% van de totale 
ontvangsten van de stad op. In 1470 was dat het gevolg van een bijzondere operatie waarbij de 
hertog een lening aanging bij de stad voor enkele toekomstige bedebetalingen. Vermoedelijk 
probeerde Karel de Stoute zijn handige kunstgreep uit 1466 te herhalen, toen hij als graaf van 
Charolais een lening van 800 lb.gr. toegekend kreeg vanwege de Gentse magistraat 150

• Deze 
financierde de lening met behulp van renteverkopen. Toen de beloofde terugbetaling uitbleef, was de 
stad uiteindelijk toch verplicht de hertogelijke schuld kwijt te schelden151

• In 1470 ging de hertog 
dus opnieuw een lening aan bij de Gentse stadsmagistraat. Zo werd onder andere enkele jaren 
vooruit betaald op de hem verschuldigde octrooien en leende hij bij de stad ook met de belasting die 
de geldhandelaars hem de komende jaren schuldig zouden zijn als onderpand. De belangrijkste 
lening was echter deze op de bede die in maart 1468 toegekend was voor zijn blijde inkomst, zijn 
huwelijk en de oorlog tegen Luik152

• Gent had op deze bede haar langzamerhand vertrouwde 
reductie gekregen, namelijk de helft153

• Toen de onderhandelingen over een nieuwe bede van 
120.000 kronen in de Staten-Generaal moeizaam verliepen154

, zocht de hertog zijn toevlucht tot een 
lening op zijn lopende bede uit 1468. Gent stemde toe en betaalde hem acht betalingen vooraf uit155

• 

Wat de stad voor deze financiële operatie in de plaats kreeg, is moeilijk te ontdekken, maar 
mogelijks werden de Gentenaars er mede toe aangezet door de belofte van meer reducties op de 

147 VAUGHAN, 'Charles the Bold', p. 187. 
148 SAG 400/22, f" 29r (1468). 
149 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 385-386 en WELLENS, 'Les Etats généraux', p. 143. 
150 SAG 400/21, f" 80r. 
151 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 213: "De VII"f lb.gr. die gheleendt waren mynen gheduchten heer by der 
stede van Ghendt, hem noch zynde heere van Chaerloys, omme zyn orloghe van Vranckerycke, waren hem in 
dit scependom quyte ghescolden." 
152 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 612-613, bijlage 9, noot 49. 
153 De stad droeg 6,9% bij in de betaling, wat neerkwam op 103.313 d.gr. per betaling, gespreid over 32 
termijnen. 
154 VAUGHAN, 'Charles the Bold', p. 165 e.v. 
155 SAG 400/22, f" 236r e.v. De laatste betaling (de 14° termijn) werd slechts gedeeltelijk betaald. 
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beden, zoals er nog in juni 1470 één werd toegekend 156
• De komende jaren was Gent dan ook 

vrijgesteld van de betalingen voor de bede uit 1468 waar de hertog op geleend had. Reeds in 1472 
werd ze echter stopgezet aangezien een nieuwe bede van 500.000 rijders was toegestaan op 
voorwaarde dat de overige lopende beden afgeschaft werden157

• Terwijl Gent door haar 
vooruitbetaling reeds veertien (14) van de tweeëndertig (32) termijnen had uitbetaald, hielden de 
betalingen voor de andere steden en kasseirijen reeds op na zeven (7) termijnen. Gent had dus nog 
een tegoed van 2.582 lb.gr als gevolg van de vooruitbetalingen, hetgeen in de eerste drie termijnen 
van alweer een nieuwe bede afgetrokken werd van het verschuldigde bedrag158

• 

Deze hele operatie mag symbool staan voor de handigheid waarmee Karel de Stoute de 
inkomsten uit zijn beden wist te maximaliseren. Dat de stad in 1470 bereid gevonden werd een 
dergelijk omvangrijk bedrag aan de hertog te lenen, terwijl ze amper enkele jaren voordien het niet 
terugbetaalde bedrag van zijn vorige lening noodgedwongen had moeten kwijtschelden, wijst op de 
verregaande verstrengeling van het Gentse stadsbestuur met de vorstelijke belangen. Dat de stadskas 
onder deze opmerkelijke inschikkelijkheid leed, valt niet te betwijfelen. In de nieuw toegestane bede 
van 14 72 kreeg Gent geen reductie toegekend, op het bedrag dat ze reeds eerder aan de hertog 
geleend had na. Voorwaarde was wel dat de bede na een jaar opnieuw bekrachtigd moest worden 
door de Leden, die dat dan ook effectief deden voor een nieuwe termijn van drie jaar159

. De hertog 
nam echter het zekere voor het onzekere en liet al meteen in het eerste lopende jaar de inkomsten 
voor twee jaar innen. Dat het hem menens was zo snel mogelijk zoveel mogelijk middelen bij elkaar 
te krijgen, blijkt ook uit een ordonnantie van 26 maart 1473 waarin hij alle Vlaamse steden de 
toestemming gaf nieuwe belastingen te heffen om de bede te kunnen financieren 160

• Zoals uit deel 111 
van onze verhandeling zal blijken, beschikte de Gentse stadsmagistraat over bijzonder weinig ruimte 
om de bestaande belastingen te verhogen. Voor de Afteveldestad voorzag de hertog echter in een 
uitzonderingsmaatregel waarbij ze de betalingen voor het octrooi op de (nieuwe) accijnzen die ze 
jaarlijks aan hem verschuldigd was, kon aanwenden voor het afbetalen van de bede (cf. supra) 161

• 

Dat kan echter niet meer dan een lapmiddel geweest zijn voor het feit dat Gent geen substantiële 
reductie op haar aandeel volgens het transport kreeg toegekend (de stad betaalde de facto 13,24% 
van het totale door Vlaanderen opgebrachte bedrag). 

Kortom, de grootschalige vooruitbetalingen op de 'toekomstige' bedes in 1470 bleken Gent 
in de daaropvolgende jaren geenszins te vrijwaren van steeds zwaardere betalingen. Voor de hertog 
betekenden dergelijke vooruitbetalingen een stok achter de deur tijdens de bedeonderhandelingen. 
Overigens bleef Gent ook in het tussenliggende jaar, tussen de lening en de nieuwe bede in, evenmin 
gespaard van zware betalingen aan de vorst. Een nieuwe bede van 48.000 rijders werd immers 
opgelegd, voor zover deze kon gefinancierd worden door middel van renteverkopen162

• Op twee jaar 
tijd werd daarmee het indrukwekkende bedrag van 8.800 lb.gr. (2.112.000 d.gr.) opgebracht dat, 
hoewel niet ogenblikkelijk voelbaar voor de stadskas, later zwaar zou drukken op het financiële 
evenwicht van de stad. Het is duidelijk dat Karel de Stoute in het begin van de jaren 1470 werkelijk 
alles uit de kast haalde om op korte tijd zoveel mogelijk middelen te verzamelen voor de oorlog 
tegen Frankrijk. Deze vaststellingen plaatsen ook enkele vraagtekens bij de doeltreffendheid van de 
representatieve instellingen onder Karel de Stoute. Ook al werd bijvoorbeeld in 1473 bij het toestaan 
van de nieuwe bede als voorwaarde gesteld dat er in de daaropvolgende jaren geen nieuwe bedes 
meer zouden gevraagd worden, toch gebeurde dit wél en werden ze ook nog eens toegestaan163

• Het 
lijkt er sterk op dat zelfs Gent, zo vaak met de vinger gewezen omwille van haar tegendraadse en 
soms irrationeel onwillige houding tegenover de centrale overheid 164

, niet bij machte was de 

156 SAG charter 94/684. Voor die bede, waarvan we overigens geen sporen in de rekeningen vinden (rekening 
1469/70 ontbreekt) werd de stad voor de helft van de som ontlast. Deze reductie werd echter gecompenseerd 
door een verhoogde bijdrage van het Gentse kwartier. 
157 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 614-615, bijlage 9, noot 59. 
158 SAG 400/23, F 251 v. 
159 Zij het opnieuw onder een aantal voorwaarden, zie: SAG charter 94/701. 
160 SAG charter 94/697. 
161 SAG charter 94/699. 
162 SAG 400/23, F 117r. Er werd 600 lb.gr. aan de 16e penning erfelijke renten verkocht. 
163 Hierover ook BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 388. 
164 Bijvoorbeeld in het wel heel eenzijdige MADDENS, 'De opstandige houding', pp. 203-239. 
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bedebetalingen een halt toe te roepen. Daar kwam pas verandering in vanaf 1480, maar dan in een 
sfeer die niet langer steunde op een normale onderhandelingsrelatie tussen vorst en onderdanen via 
de representatieve instellingen. Deze laatste lijken onder Karel de Stoute zo sterk uitgehold dat 
opstandigheid en burgeroorlog als enige efficiënte manieren overbleven om de in theorie vrijwillig 
toegestane bedebetalingen een halt toe te roepen. Bovendien lijkt het er sterk op dat daartoe eerst in 
Gent zelf een interne politieke ommekeer noodzakelijk was. 

In 1477 en 1479 werd onder druk van de Franse dreiging tweemaal tot een integrale 
aanvaarding van de door Maximiliaan voorgestelde bedes overgegaan165

• Van de eerste bede bleef 
Gent ten dele gespaard (voor een som van 3.000 kronen), wegens de zware oorlogsinspanningen die 
de stad in de zomer van 1477 al op eigen houtje had geleverd166

• Reeds na de vierde betaling, in 
1479, werd deze bede beëindigd met het oog op een nieuwe. De betaling van het laatste "payement" 
verliep echter niet zonder problemen, zo blijkt uit de Gentse stadsrekeningen. Op 4 januari 1479 
moest Gent het bedrag voor deze termijn, zo'n 4.831 rijders of 231.905 d.gr., te Brugge overmaken 
aan de daartoe aangestelde vorstelijke ontvanger Jan van Nieuwenhove167

• Of deze betaling ook 
effectief plaatsvond, kunnen we niet controleren aangezien de stadsrekening uit dat schepenjaar niet 
bewaard bleef. Enkele maanden later nam deze Jan van Nieuwenhove te Brugge enkele Gentse 
poorters gevangen als dwangmiddel om Gent tot de betaling van het verschuldigde bedrag te 
brengen. Meteen gingen de Gentse schepenen een lening aan van 60 lb.gr. (14.400 d.gr.) bij hun 
hoogbaljuw Jan van Dadizele, die daarmee op 19 augustus al een deel van het door Jan van 
Nieuwenhove geëiste bedrag kon afbetalen168

• Ondertussen werd ook Jan van Coppenhole, op dat 
moment als procureur belast met de inning van de pensioenen van Gentse politici uit de jaren 1455-
146i69, naar Brugge gestuurd om met Jan van Nieuwenhove te onderhandelen over de vrijlating van 
de Gentse poorters. De onderhandelingen duurden twee weken 170

• Of de gevangenen vrijgelaten 
werden, weten we niet, maar in ieder geval ging de stad nog niet dadelijk over tot de betaling van de 
verschuldigde bede. Nadat van Cappenhole in september nog eens naar Brugge was 9ereisd om 
uitstel te vragen, trok hij op 18 oktober met het resterende geld, op twee paarden geladen1 1

, naar Jan 
van Nieuwenhove om "vuile betalinghe" te doen 172

. Volgens een controleursnota bij deze 
betalingspast in de stadsrekening was het aandeel van de stad echter toch op tijd betaald geweest 
eerder dat jaar, waardoor de stad haar aandeel in de bede in feite dubbel betaald had. De controleurs 
steunden zich voor deze vaststelling op een kwitantie van Jan van Nieuwenhove van 12 januari 
1479, dus nauwelijks enkele dagen nadat de betaling ook effectief moest gebeurd zijn (de eerste 
maal). De controleurs wezen er daarbij fijntjes op dat de schuldbrief op basis waarvan Jan van 
Nieuwenhove de Gentse poorters gevangen had gezet, pas dateerde van 25 juni 1479, dus een hele 
tijd nadat de werkelijke betaling reeds geschied was. Het verschuldigde bedrag werd uiteindelijk 
terug overgemaakt aan de Gentse ontvangers, hoewel dit in de rekeningen niet meteen terug te 
vinden is. Dat zo snel na het privilege van 1477 met haar scherpe veroordeling van alle vormen van 

165 MADDENS, 'De opstandige houding', p. 384. De voorwaarden in SAG charter 941720. 
166 De vrijstelling werd verleend bij ordonnantie van 2 september 1477, waarin de oorlogsinspanningen van de 
stad sedert de aanvang van de oorlog specifiek vernoemd werden: SAG charter 941714. 
167 Het gaat hier om Jan van Nieuwenhove filius Michiels, die burgemeester van de schepenen was in de 
Brugse magistraat van 1476177. Hoewel hij toen in opspraak kwam wegens corruptie en zijn huis niet gespaard 
bleef van vernielingen bij het oproer in de maanden volgend op de dood van Karel de Stoute, wist hij verdere 
vervolgingen en veroordelingen te ontlopen (HAEMERS, 'Ende hevet tvolc', pp. 209,216 en 229). 
168 SAG 400/27, f" 97r: "Item betaelt ten beveelne van scepenen mer Janne, he ere van Dadysele, ruddere, 
hoochbaillu van deser voors. stede van Ghend, van dat hij ghegheven heeft mijnen heere van Haubourdijn in 
minderinghen van deser zelver stede porcie van den subuencie die men rachter staet Janne van Nieuwenhove 
te Brugghe naer tverclaers van der cedulle actum)()()( augusten anno LXXIX." Aangezien de stad hem 
hetzelfde schepenjaar deze lening nog terugbetaalde, kunnen we aannemen dat men het geld niet uit financiële 
noodzaak bij hem leende, maar wel omdat hij toevallig op dat moment in Brugge verbleef en de betaling dus 
onmiddellijk kon verrichten. 
169 HANCKE, 'Conflict & Confiscatie', pp. 61-76, maakt van deze posten geen melding in haar nochtans 
uitvoerige bespreking van de diverse restitutierekeningen uit deze jaren. 
170 SAG 400/27, f" 130v. 
171 Aldaar: "Item Triestram Diserbitere voor hem ende de twee peerden daer tghelt mede ghevoort was bij der 
voors. stede van Brugghe. " 
172 SAG 400/27, f" 13lr. 
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administratieve corruptie, dergelijke enigmatische financiële transacties opduiken, wijst erop dat 
enkele typisch middeleeuwse administratieve trekjes niet plotsklaps van het toneel verdwenen. 

Vanaf 1480 betaalde Gent enkel nog de jaarlijkse bijdragen in de lopende bede ten voordele 
van de hertogin-moeder, en dit tot na de vrede van 1485. Ook nadien bleven nieuwe bedes uit tot in 
1492. Of deze weigeringen erin slaagden de stadskas tijdelijk te ontlasten, is uiteraard nog niet 
gezegd, aangezien tegelijkertijd de kosten voor het onderhouden van de regentschapsraad en de vele 
militaire inspanningen sterk de hoogte ingingen. De uitgaven daarvoor probeerden de Leden 
weliswaar deels op de rest van het graafschap te recupereren door eigen beden in te stellen. Deze 
praktijk was op zich niet nieuw, daar ook in vredestijd de Leden regelmatig octrooien verkregen om 
beden in hun eigen kwartier om te slaan voor het financieren van hun eigen werking of bepaalde 
projecten die tot doel hadden de internationale handel te stimuleren173

• Zo werd in 1469 een bede 
van 12.000 rijders goedgekeurd die bestemd was voor de kosten van de Leden en kanselier Goux. 
Aangezien deze verdeeld werd volgens het Transport, betekende dit dat het aandeel van de grote 
steden van het totaal werd afgetrokken, in plaats van eraan toegevoegd. Gent kreeg haar betaling van 
de stad en kasseirij van Kortrijk, voor een totaal van 32.184 d.gr., een bedrag dat nauwelijks meer 
bedroeg dan de Gentse reiskosten tijdens een volledig jaar174

• Echt belangrijk werd de organisatie 
van beden door de Leden zelf pas in de jaren na 1482, toen de Leden de volledige controle over het 
financieel beheer ervan in handen kregen. Twee registers, uit 1483 en 1484, van de hand van de 
latere Gentse schepen Jan Ruuflaert, bleven bewaard in het Gentse stadsarchief175

• De eerste 
rekening betreft een bede die uit het volledige Gentse kwartier een totaalsom van 3.243 lb. 2 s. 7 
d.gr. (778.351 d.gr.) opbracht. Het Transport van Oudenburg lijkt daarbij relatief strikt gevolgd te 
zijn176

, hoewel ook hier enkele reducties werden toegekend, onder andere aan Biervliet177
• 

Opmerkelijk, maar gezien de omstandigheden misschien niet verwonderlijk, is dat slechts ca. 429lb. 
(13,2%) van de totale ontvangst naar de ontvanger-generaal overgemaakt werd178

. De overige 
uitgaven werden rechtstreeks door Jan Ruuflaert uitgevoerd, waarvan het grootste deel (66%) naar 
militaire kosten ging 179

• De tweede rekening, uit 1484, vertoont een gelijkaardig patroon. De 
ontvangsten lagen ditmaal meer dan dubbel zo hoog: 8.597 lb. 3 s. 8 d.gr. (2.063.324 d.gr.), volledig 
gehaald uit bijdragen vanwege het Gentse kwartier. Naast een klein deel (3%) dat naar de ontvanger
generaal van de regentschapsraad vloeide, werd het grootste aandeel van de inkomsten opnieuw 
aangewend voor militaire uitgaven. Beide rekeningen vormen een bewijs voor de macht die de 
Leden van Vlaanderen onder de regentschapsraad uitoefenden over hun kwartier en voor de 
efficiëntie waarmee ze deze macht in hun eigen voordeel konden aanwenden. Tegelijkertijd wijst het 
geringe bedrag dat naar de ontvanger-generaal overgemaakt werd ook op de grote afhankelijkheid 
van de regentschapsraad als overkoepelende instelling ten opzichte van de Leden om het gehele 
graafschap te besturen. 

Toen in de zomer van 1485 deels door militaire verovering, deels door een inwendige 
omwenteling, de regentschapsraad ten einde kwam en Maximiliaan zijn macht over Vlaanderen 
terug kon vestigen, probeerde hij deze overwinning zo snel mogelijk te verzilveren. Hoewel de vrede 
van Brugge geen boetebetalingen voorzag, werd naast de gewone beden ook een bijkomstige 
vergoeding van 25.000 gulden toegestaan aan de raadsheren die bemiddeld hadden bij het sluiten 
van de vrede180

. Gent betaalde in deze officieuze boete haar aandeel volgens het Transport181
• Precies 

dezelfde toelage werd na Cadzand (1492) aan Albrecht van Saksen toegestaan, alleen diende Gent 
ditmaal de 25.000 gulden helemaal alleen te betalen182

. Bovendien werden de sinds 1487 niet langer 

173 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 400. 
174 SAG 400/22, f" 134r. 
175 SAG 20/2 en 20/3. 
176 Volgens de quota in BUNTINX, 'De enquête', pp. 111-119. 
177 SAG 20/2, f" 8r. 
178 Het gaat hier overigens om Jan van der Scaghe, de ontvanger-generaal van Filips, functionerend onder de 
regentschapsraad. 
179 SAG 20/2, f" 13r-25r. 
180 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 616-617, noot 106. 
181 Namelijk ca. 137.750 d.gr. : SAG 406/11 (ongefolieerd). 
182 In de jaren 1493 en 1494 werd reeds 54% van het verschuldigde bedrag betaald (SAG 406114). De 
rekeningen van 1492 en 1495 ontbreken, deze uit de periode erna werden door ons niet meer onderzocht. 
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betaalde aandelen van de bede van 127.000 rijders (toegestaan in 1485) tussen 1496 en 1504 
stelselmatig gerecupereerd. Dit als gevolg van een proces ingespannen door Roeland Ie Fevre, de 
toenmalige ontvanger-generaal van de beden, voor de Grote Raad van Mechelen183

. Gecombineerd 
met de eveneens in 1492 opgelegde boete van 12.035 lb.gr., vielen de lasten voor Gent in de jaren na 
Cadzand wel bijzonder zwaar. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat overgegaan werd tot een 
drastische verhoging van de directe en indirecte belastingen. De financiële ademruimte van de stad 
was echter reeds lang voordien verdwenen, getuige daarvan de reducties voor de stad die in de jaren 
na Gavere, en zelfs onder Karel de Stoute voorkwamen 184

. Het is dan ook opmerkelijk dat in 1517 
het aandeel van Gent in het nieuwe transport niet verlaagd, maar juist verhoogd werd (van 13,775% 
naar 14,100%)185

• Heel wat andere fiscale omschrijvingen, voornamelijk op het platteland, zaten 
klaarblijkelijk nog meer aan de grond dan de Arteveldestad. 

3. De boete van Cadzand 

De boete die Gent na de vrede van Cadzand, in 1492, opgelegd kreeg was eigenlijk reeds in 
1489 bij de vrede van Montils-lez-Tours gestipuleerd. Het aandeel van Gent daarin kwam neer op 
12.053 lb. 2 s. 6 d.gr. (2.892.750 d.gr.), bijna zesmaal minder dan wat de stad moest opbrengen als 
gevolg van de vrede vanGaverein 1453. Bijkomende bepaling in 1492 was echter wel dat nog eens 
25.000 gulden (4.166 lb. 13 s. 4 d.gr.) binnen de vier weken moest betaald worden 186

• Daartoe 
overhandigde Filips Wielant de dag na het afsluiten van de vrede al een lijst met namen van zij die 
met dit geld beloond moesten worden187

• Grootste beneficiaris in deze lijst was uiteraard Albrecht 
van Saksen, die waarschijnlijk zelf verantwoordelijk was voor het opstellen van de bepalingen van 
de vrede188

• Hij had recht op 1.667 lb.gr. (zo'n 140 jaarlonen van een meestermetselaar). Op de 
tweede plaats kwam Engetbrecht van Nassau, stadhouder tijdens de afwezigheid van Albrecht, die 
een som van 1.000 lb.gr. kreeg toegewezen. 

De stedelijke comptabiliteit uit de jaren net na de vrede van Cadzand is slechts 
fragmentarisch bewaard gebleven en spreekt zichzelf hier en daar tegen. De stadsrekening van 
1492/93 bleef bewaard, maar daarin blijken de boetebetalingen onvermeld. Anderzijds ontbreekt het 
renteboek (een parallelle rekening die bijgehouden werd door de drie ghecommitteerden van de stad 
en oorspronkelijk bedoeld was voor de vlotte uitbetaling van de renten) uit dat jaar, en het is net daar 
dat we de boeking van de uitgaven zouden verwachten. In de renteboeken van de jaren 1493/94 en 
1494/95 komen gedeeltelijke betalingen voor de boete inderdaad voor. In dat eerste jaar betaalden de 

Overigens maakt Blockmans melding van een bede van 20.000 kronen die als vergoeding voor de 
vredesbesprekingen met Frankrijk door de Leden aan Albrecht van Saksen betaald diende te worden. Het 
betreft hier echter toch twee afzonderlijke betalingen, aangezien in de rekeningen expliciet de vrede van Tours 
vermeld wordt. 
183 ARA, Grote Raad, Procesbundels tot 1504, nr. 52. Hiervan werd reeds door DE DECKER, 'Bijdrage tot de 
studie', p. 199 melding gemaakt. 
184 Een typevoorbeeld daarvan is terug te vinden in SAG charter 94/684 waarbij Gent in november 1471 de 
helft van een bede terugbetaald kreeg wegens de grote armoede van de stad. Uiteraard blijft steeds de vraag in 
hoeverre dit effectief het gevolg was van het niet kunnen betalen, dan wel van de politieke macht van de stad 
(het Gentse kwartier had een aandeel van bijna 40% in de beden). 
185 MADDENS, 'De beden in het graafschap', p. 11. 
186 In tegenstelling tot M. BOONE, 'De Gentse verplichte lening van 1492-93', Handelingen van de 
Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CXLVII (1981), p. 250, zijn we van mening dat dit bedrag 
bovenop de totale boetebetaling kwam, in plaats van dat het er een onderdeel van vormde. Dat Gent naast de 
officiële boete van 2.892.750 d.gr. nog extra belast werd, hoeft niet te verwonderen, aangezien de 
vrijstellingen voor Hulst, Dendermonde, Aalst en Oudenaarde, die in principe ten laste gelegd waren van Gent 
en Oudenburg, daarin nog niet waren meegerekend. Zie: BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 
628, noot 124. 
187 SAG 93n, register G, zwartenbouck, f" 107r. 
188 W.P. BLOCKMANS, 'Albrecht lil, hertog van Saksen', in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 5 
(Brussel, 1972), kol. 19-20. 
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schepenen 1.187 lb. 19 s. 7 d.gr. "ter cause vande paeyse van Tour/89
", in het jaar nadien 1.653 

lb.gr. om dezelfde reden. In dezelfde jaren werd ook nog eens 1.933 lb.gr. overgemaakt voor de 
afbetaling van de 25.000 gulden die aan de hertog van Saksen en andere vooraanstaanden uit de 
hertogelijke administratie verschuldigd waren190

• Verwonderlijk, want in 1492 was aan de stad 
immers opgelegd om deze 25.000 gulden reeds binnen de maand uit te betalen 191

• Deze betalingen in 
de renteboeken zijn ook tegenstrijdig met een uittreksel uit de rekening van Willem Snellaert, die 
door de schepenen werd aangesteld om een aantal belangrijke betalingen met betrekking tot de vrede 
van Cadzand op zich te nemen. Zijn rekening loopt van 15 augustus 1492 tot 15 augustus 1493 en 
loopt qua periode dus gelijk met de stadsrekening van 1492/93, hoewel hij niet tot de drie 
aangestelde tresoriers van datjaar behoorde192

• Deze Willem Snellaert werd dus specifiek aangesteld 
voor het verzamelen van de middelen ter financiering van de vrede van Tours, wat ook blijkt uit 
enkele vermeldingen van overdrachten in de registers in verband met de directe taxatie193

• 

Het uittreksel uit Snellaerts rekening, opgenomen in het dagboek van Gent, maakt reeds 
melding van de volledige betaling van 25.000 gulden, naast nog enkele andere uitgaven voor de 
aflossing van de rest van het verschuldigde bedrag. In totaal blijkt na afloop van Snellaerts mandaat 
(augustus 1493) reeds 1.463.298 d.gr. betaald te zijn, wat precies overeen komt met een betaling op 
schema: voor de totale boete was op de helft van de opgelegde termijn exact de helft van de op te 
brengen som betaald, en de boete van 25.000 gulden was reeds volledig afgelost. Deze gegevens zijn 
duidelijk in tegenstrijd met de posten in de renteboeken. Deze laatsten laten immers uitschijnen dat 
tot in 1494/95 nog betalingen verricht werden voor het aflossen van de 25.000 gulden die volgens de 
rekening van Willem Snellaert reeds lang voordien volledig betaald waren. Een derde document kan 
mogelijk een oplossing voor deze tegenstrijdigheid bieden. Het gaat om een charter gedateerd op 11 
november 1494 waarin Maximiliaan Gent een maand respijt toekent voor een aantal schulden die op 
de stad rusten194

• Daarbij wordt onder andere een som van 1.517.215 d.gr. "à cause des deniers de La 
paix de Tours" vermeld, samen met een bijkomend bedrag van 749.257 d.gr. "accordéz à aucuns 
seigneurs par manière de gratuitéz au derrenier traictie ". Die laatste som betreft de betaling van 
25.000 gulden die onder andere aan Atbrecht van Saksen verschuldigd was 195

• Dit charter is dus op 
twee manieren tegenstrijdig aan het uittreksel uit de rekening van Willem Snellaert. Allereerst omdat 
volgens het charter de volledige 25.000 gulden in november 1494 nog steeds niet afgelost zouden 
geweest zijn; en ten tweede ook omdat in november 1494 blijkbaar nog 1.517.215 d.gr. van de 
volledige betaling verschuldigd was, terwijl volgens de rekening van Snellaert na augustus 1493 nog 
slechts 1.429.460 d.gr. moest betaald worden 196

• 

De renteboeken en het charter van 1494 zijn daarentegen niet in tegenstrijd met elkaar. 
Aangezien deze twee onafhankelijke bronnen - de één opgesteld door de tresoriers van de stad, de 
ander door de hertogelijke administratie- in dezelfde richting wijzen en niet verenigbaar zijn met de 
derde- het rekeninguittreksel van Willem Snellaert bijgevoegd in het Dagboek van Gent- menen 
we dit laatste als onbetrouwbaar te mogen beschouwen. De momentopname van het verschuldigde 
bedrag in november 1494 viel net voor de betalingstermiJn van kerstavond 1494, tevens de eerste 
betaling die in het schepenjaar 1494/95 zou geschieden 19 

, en komt dus overeen met de scheiding 
tussen de schepenjaren 1493 en 1494 in de renteboeken. Op basis daarvan zou men kunnen 

189 Met ''Tours" werd dus verwezen naar de boete die voor het eerst bij Tours geëxpliciteerd werd, maar pas in 
Cadzand effectief opgelegd kon worden. BOONE, 'De verplichte lening', p. 250. 
190 Alle in SAG 406/14 (ongefolieerd). 
191 BOONE, 'De verplichte lening', pp. 250-251. 
192 Die tresoriers waren Lievin Utermeere (ontvanger-boekhouder), Symoen Clocman en Jacop van de Belde, 
SAG 400/31, f" 1r. Over Willem Snellaert zelf vonden we geen andere informatie dan dat hij in 1501 en 1504 
respectievelijk eerste en tweede schepen van gedele werd. 
193 Zie deel m, hoofdstuk 1, A. 
194 SAG charter 94/789. 
195 Het woord "gratuythede" duikt ook meermaals op in de betalingen voor de 25.000 gulden in de 
renteboeken. 
196 Immers in de loop van 1492/93 zou volgens de rekening van Snellaert reeds 1.463.290 d.gr. betaald zijn 
geweest, hetgeen in combinatie met het verschuldigde bedrag in november 1494 de volledige opgelegde 
boetebetaling overschrijdt. 
197 Er waren twee termijnen per jaar bepaald: één op kerstavond en één op Sint-Jansrnis. 
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veronderstellen dat in het jaar 1492, waarvoor we niet over het renteboek beschikken, 132.730 d.gr. 
(3.318 gulden, 13%) betaald was voor de aflossing van de 25.000 gulden en in datzelfde jaar 
1.090.420 d.gr. (38%) voor de afbetaling van de globale boete. Het schepenjaar erop, 1493/94 werd 
dan voor de eerste boete 118.013 d.gr. (2.950 gulden, 11 ,8%) betaald en voor de tweede 285.115 
d.gr. (10%). Dit bracht de achterstallige schuld op het einde van dat jaar, en dus nog steeds in 
november 1494, op 749.257 d.gr. (18.731 gulden, 75%) voor de betaling van de 25.000 gulden en op 
1.517.215 d.gr. (52%) voor de globale boete. In het schepenjaar nadien tenslotte, 1494/95, 
vermelden de renteboeken een betaling van 345.954 d.gr. (8649 gulden, 35%) voor de aflossing van 
de 25.000 gulden en 396.720 d.gr. (14%) voor de globale boete. 

Tabel 11.1.2. Afbetalingen voor de boete van Cadzand, 1492-1494 (bedragen in d.gr.VI.). 

Schepenjaar 25.000 gulden Aandeel (in %) Globale boete Aandeel (in %) 

1492 132.730 13 1.090.420 38 

1493 118.013 12 285.115 10 
1494 345.954 35 396.720 14 
Totaal (1492-94) 596.697 60 1.772.255 61 
Achterstallig 403 .303 40 1.120.495 39 

Bron: stadsrekeningen 1492-1494, renteboeken 1492-1494; SAG 941789 en FRIS, 'Dagboek van 
Gent', pp. 271-273. 

Uit tabel 11.1.2. blijkt met andere woorden dat in augustus 1495 (op het einde van 
schepenjaar 1494) nog steeds ongeveer 40% van de boete van Cadzand moest betaald worden, ook 
al was in 1492 gestipuleerd dat de hele betaling reeds na 2 jaar voltooid diende te zijn198

• Verder 
onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de resterende 40% in de volgende jaren ook effectief 
betaald werd. Het renteboek van 1495/96 is niet volledig, en biedt alvast geen uitsluitsel. Wat het 
rekeninguittreksel van Willem Snellaert betreft, opperen we de hypothese dat het niet om een 
rekening van effectieve bedragen gaat, maar om een soort planning. De genoteerde uitgaven komen 
overeen met een zuiver gelijkmatige spreiding van de volledige som binnen de opgelegde termijn. 

4. Toevallige toelagen aan de vorst 

De bij Boone terug te vinden uiteenzetting over de diverse toevallige toelagen aan de vorst, 
ontslaat ons hier van een gedetailleerde beschrijving terzake 199

• In dit onderdeel wensen we ons te 
beperken tot een vluchtige bespreking van enkele typische toelagen in de door ons bestudeerde 
periode die onder geen van de voorgaande categorieën te plaatsen zijn. De eerste vorm van kosten 
die we hieronder kunnen rekenen, is verwant aan de traditionele feodale verplichtingen van de 
onderdanen ten opzichte van hun heer, zonder dat ze evenwel tot de beden kan gerekend worden. 
Slechts één dergelijk geval kwamen we tussen 1460 en 1495 in de Gentse stadsfinanciën tegen, 
namelijk toen in 1471 een grote brand woedde in het kasteel van Male. De Gentse stadskas maakte 
meteen 100 lb.gr. (24.000 d.gr.) vrij om de hertogin te vergoeden "van den verliese ende scade die 
ze ghehadt heeft" als gevolg van de brand200

• Een tweede categorie kosten die we hieronder kunnen 
rekenen heeft betrekking op de Bourgondische spektakelstaat in zijn geheel. Deze werd immers niet 
alleen gedragen door de Bourgondische hertogen zelf, maar rekende ook op inbreng vanwege de 
stadsmagistraten, die voor hun landsheer uiteraard niet onder wilden doen. Bij elke Blijde Intrede of 
enigszins belangrijk bezoek van de hertog of zijn vrouw, reed een officiële delegatie van de 

198 Vergelijk met BOONE, 'De verplichte lening', p. 250, waar het uittreksel van Willem Snellaert wel als een 
rekening van effectieve betalingen aangenomen werd. 
199 BOONE, 'Geld en macht', pp. 67-72. 
200 SAG 400/23, f' 48r. 
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magistraat uit om hen van buiten de stad naar binnen te begeleiden201
• Doorgaans waren daarbij 

enkele schepenen van de keure en gedele, samen met de presentmeester van de stad aanwezig202
. 

Betalingen voor dergelijke uittochten vinden we onder andere terug in 1468, 1477, 1481, 1485203
-

data die logischerwijs min of meer samenvallen met de aanvang van een nieuwe regeringsperiode, of 
de herbevestiging ervan (zoals het regentschap van Maximiliaan in 1485). 

Dergelijke intredes werden doorgaans gevolgd door een banket of, meer in het algemeen, 
een gepast "festoyeren" van de gelegenheid. Bij haar Blijde Intrede in 1477 werd ter ere van 
hertogin Maria van Bourgondië een feestmaal gegeven dat de stadskas zo'n 6.400 d.gr. kostte. 
Enkele jaren later, in 1481 werd dit nog eens overgedaan in aanwezigheid van heel wat leden van het 
hof en de kardinaal, ditmaal voor een kostprijs van 8.831 d.gr. Ook de leden van de 
regentschapsraad lieten zich in deze niet onbetuigd en hielden in 1483 een groot banket ter ere van 
de toen vijfjarige Filips204

. Ter ere van Filips van Kleef en Engelhert van Nassau werd in 1486, 
waarschijnlijk om de overwinning van de vorstelijke partij te vieren, eveneens een feestmaaltijd 
georganiseerd te Gent205

. Telkens wanneer dezelfde Filips van Kleef, nadat hij zijn rol als leider van 
de regentschapsraad en tegenstander van Maximiliaan had opgenomen, in Gent aankwam met 
heuglijk nieuws, kon hij op de nodige lokale festiviteiten rekenen206

• Doorgaans vonden deze 
banketten plaats in het schepenhuis zelf207

, maar soms werd ook een meer informeel kader 
opgezocht en maakte men gebruik van een herberg208

• Deze feestmaaltijden en festiviteiten in 
besloten kring passen volledig binnen de zo typisch middeleeuwse giftcultuur die in de 
laatmiddeleeuwse steden hoogtij vierde209 en dienen we dan ook in de eerste plaats te begrijpen als 
manieren om de banden tussen de politiek actieve netwerken binnen de stad en met de centrale staat 
hechter aan te halen. In een iets ruimer verband kunnen we de steekspelen situeren die eveneens 
meermaals plaats vonden ter ere van de vorst, en vooral door Karel de Stoute zeer geliefd schenen te 
zijn210

• In Gent grepen deze toernooien bijna steeds plaats op de Korenlei, tussen de Veebrug en de 
Sint-Michielsbrug211

. 

De cohesie versterkende functie van dergelijke gebeurtenissen en giften kwam nog 
duidelijker tot uiting wanneer de blijde intrede gepaard ging met een bepaalde symbolische gift 
vanwege de stad. Toen Margaretha van York ter ere van haar huwelijk met Karel de Stoute in juni 
1468 haar intrede in Gent deed, getroostte de stad zich bijvoorbeeld heel wat moeite om haar een 
gepastjuweel te bezorgen: Jan de Lanoit, een Gents goudsmid, werd voor een halve dag naar Brugge 
gestuurd "omme te vindene een juweel omme te presenteerne onser harder gheduchter vrauwen 
ende princessen tharen blijden incomene212

• " In 1486 lieten de schepenen in de vergaderzaal van de 

201 Daarover algemeen in vergelijkend perspectief: E. LECUPPRE-DESJARDIN, La ville des cérémonies. 
Essai sur la communication symbolique dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Studies in European Urban 
History (11 00-1800), 4 (Turnhout, 2004 ), pp. 136-148. 
202 Bijvoorbeeld in juni 1468 toen een delegatie de hertogin tegemoet reed (SAG 400/21, f' 297r e.v.: 
dagelijkse en onvoorziene kosten). 
203 Telkens in de dagelijkse en onvoorziene kosten van de rekeningen uit deze jaren: SAG 400/21, 400/25, 
400/27 en 400/28. 
204 Kostprijs: 9.600 d.gr. SAG 400/27, f' 340r, dagelijkse en onvoorziene kosten 1483/84. 
205 Kostprijs: 3.919 d.gr. SAG 400/28, f' 101r, dagelijkse en onvoorziene kosten 1485/86. 
206 Bijvoorbeeld toen Filips van Kleef in 1489 aan het hoofd van enkele Franse legers terug te Gent aankwam: 
SAG 400/30, f' 94v. In het gezelschap van de graaf van Vendöme werd hetjaar erop alweer een banket 
§eorganiseerd: SAG 400/30, f' 22lv. 
07 Bijvoorbeeld SAG 400/31, dagelijkse en onvoorziene kosten (1492/93): "Casten ghedaen int 

scepenhuus ... " 
208 In 1494 zocht men bijvoorbeeld de herberg de Zwaan op, SAG 400/32, f' 86r: "Item betaelt Janne de 
Vogheleer, weert in "de Zwane," over de costen tzijnen huuse ghedaen bij he ere ende wette int Jeestoyeren 
van de commissen ons gheduchts heeren gheordonneert omme tmaken van de state. " 
209 V. GROEBNER, Liquid As sets, Dangerous Gifts. Presents and Politics at the End of the Middle Ag es 
(Philadelphia, 2000), pp. 18-20 en M. BOONE, "Plus dueil que joie." Renteverkopen door de stad Gent in de 
Bourgondische periode: tussen private belangen en publieke financiën', Driemaandelijks tijdschrift van het 
Gemeentekrediet, 45, nr 176 ( 1991), pp. 3-26. 
210 Onder andere SAG 400/21, f' 147v-148r (1467) en SAG 400/27 (1480). 
211 Een typische beschrijving bij FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 224. 
212 SAG 400/21 , f' 297r e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten. 
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collatie een schilderij maken ter ere van Maximiliaan en diens zoon Filips213
, uiteraard niet toevallig 

net na de overwinning van het centrale gezag op de opstandige regentschapsraad. Tijdens het verblijf 
van de hertog of hertogin in de stad stond normaal gezien het hOtel in voor hun onderhoud en bleef 
de stadskas van verdere onkosten gespaard. Slechts bij uitzondering moest deze zich nog speciale 
inspanningen getroosten om aan de wensen van de hovelingen tegemoet te komen. Zo bijvoorbeeld
pour la petite histoire- in 1472 toen men maanden na elkaar verschillende keren de trompetters van 
de stad moest laten uitrijden om de Gentenaars in te lichten over "eenen witten papegaey 
toebehoorende onzer voorn. gheduchte vrouwe die ontvremdt was214

." De eerlijke vinder zou 
uiteraard rijkelijk beloond worden. Ook wanneer de vorst niet in de stad verbleef, moest heuglijk 
nieuws op gepaste wijze publiekelijk gevierd worden. Zo b~voorbeeld ter ere van de geboorte van 
Filips de Schone215 of de keizerskroning van Maximiliaan21 

. Niet alleen het theatraal benadrukken 
van heuglijke zaken en blijde intredes, maar ook bijvoorbeeld de plechtige uitvaart van een vorst 
moest met de nodige rituelen gepaard gaan. In januari 1474 werd het lichaam van de, ondertussen 
reeds zes jaar overleden, hertog Filips de Goede vanuit Brugge naar de Sint-Veerlekerk te Gent 
overgebracht om de Gentenaars hem de laatste eer te laten bewijzen, een gelegenheid die gepaard 
ging met heel wat onkosten voor zwarte lakens, was en allerhande houten constructies217

. 

Een laatste soort uitgaven dat we onder de toevallige toelagen voor de vorst gerekend 
hebben, betreft de diverse onkosten ten voordele van de vorstelijke administratie. Een blik op het 
privilege van 1477 volstaat om de onvrede met de geldhonger van de vorstelijke ambtenaren, 
grotendeels veroorzaakt door de algemeen verspreide venaliteit, aan te voelen. In de stadsrekeningen 
worden we voornamelijk geconfronteerd met de hoge onkostenvergoedingen die de hertogelijke 
kanselarij regelmatig op de stad verhaalde. Toen in 1467 Karel de Stoute zich, geconfronteerd met 
het stedelijk oproer bij de terugkeer van de jaarlijkse Sint-Lievens-Houtemprocessie, bij zijn Blijde 
Intrede genoodzaakt zag een aantal toegevingen te doen, vaardigde hij een remissiebrief uit die 
voorzag in het orenstellen van de bij Gavere gesloten poorten en de teruggave van de 
ambachtsbanieren21 

• Deze remissiebrief werd opgesteld door Jean Ie Gros, secretaris en audiëncier 
van de hertog, die niet minder dan 40 lb.gr. (9.600 d.gr.) als vergoeding eiste van de stad voor het 
opstellen en zegelen van de akte219

• Ook wanneer de stad een vrijstelling verkreeg in de betaling van 
een bede, of een octrooi voor de verkoop van lijfrenten, diende zij zelf voor de kosten van het 
opstellen van de officiële akte op te draaien220

. De grens tussen het betalen van een vergoeding voor 
geleverde diensten en het gunstig stemmen om op voorspraak te kunnen rekenen, is daarbij moeilijk 
te trekken. Daarin zijn deze kosten overigens nauw verwant met de prosenten die jaarlijks door de 
stad uitgereikt werden (cf. infra). Zo ontving de reeds genoemde Jean Je Gros in 1475 bijvoorbeeld 

213 SAG 400/29, f" 223v, dagelijkse en onvoorziene kosten: " ... van zekerer scilderie bij hem ghemaect ten 
bevele van scepenen, te wetene up den collacie solder zekere wapene gheschiltert thebbene van de coninc van 
de Romanen ende insghelijcx van de hertoghe Philips, de welke ghevisiteert ware bij de deken ende 
ghezwoome van de neeringhe van de scilders; comt naer tverclaers van de cedulle van de derde in novembre 
IIIrv'VI; lllllb. XVI s. " 
214 Onder andere SAG 400/23, f" lOOr e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten. Ook SAG 400/23, f" 220r e.v., 
dagelijkse en onvoorziene kosten: "vercondichde metten trompette tverlies van den papegaeye toe behoerende 
mijnder joncvrauwe van Bourgoignen. " 
2 15 SAG 400/27, f" 377r e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten, post voor het betalen van een trompetter om de 
generale processie aan te kondigen "ter eausen van der edeler gheborte van den jonghen prince gheboren in 
de stede van Brussele, actum Xllle septembris XXxxl. " 
216 SAG 400/29, f" 101 v, dagelijkse en onvoorziene kosten. Ter ere van deze gelegenheid, voorafgaand aan de 
Blijde Intrede van Maxirniliaan, lieten de schepenen zich voorzien van zwarte lakens ter waarde van 19 lb.gr. 
217 SAG 400/23, f" 337v e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten. 
218 FRIS, 'La restriction ' , pp. 94-95. 
219 SAG 400/21, f" 147r e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten. Dit bedrag komt overeen met meer dan drie 
!aarlonen van een geschoold ambachtsman in deze periode. 

20 Bijvoorbeeld in december 1471, SAG 400/23, f" 100r e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten. Het betreft 
dezelfde Jean Ie Gros, die ditmaal4lb.gr. eiste. Een gelijkaardige situatie in oktober 1476: SAG 400/25, f' 47r 
e.v., dagelijkse en onvoorziene kosten. Ditmaal werd 21b. 5 s. 1 d.gr. betaald. 
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een vergoeding voor zijn diensten bij het vernieuwen van de wet221
• Hoewel Karel de Stoute in het 

algemeen door middel van bureaucratische hervormingen het voorkomen van corruptie en 
makelaardij binnen de diverse besturen trachtte te beperken, verhinderde een voortdurende nood aan 
financiële middelen hem zowel zijn eigen als de ondergeschikte administraties er ook effectief van te 
vrijwaren222

• Na het overlijden van de hertog werd door de lokale besturen heftig gereageerd tegen 
deze misbruiken van het systeem. De venaliteit werd in het privilege van 1477 strikt verboden en 
meer specifiek werd aan de kanselarij gestipuleerd "dat zij niet en nemen noch en ghedooghen te 
nemene van yemende directelic noch indirectelic omme de zeghelen van den vors. commissien noch 
anders dan den rechten tacx van ouden tiden ghecostumeerim." Dat alleen al voor het uitvaardigen 
van het Vlaamse privilege zelf opnieuw steekpenningen verleend werden aan de kanselarijsecretaris, 
bewijst hoe weinig blijvend het effect van ook deze maatregelen maar was224

• 

B. Militaire uitgaven 

Hoewel een gedetailleerde studie van de concrete militaire operaties en bestedingen 
vanwege de stad niet binnen het kader van dit boek valt225

, kan een globale blik op de evolutie van 
de militaire uitgaven hier niet ontbreken. Aangezien we doorheen deze periode te maken krijgen met 
een aantal fundamenteel verschillende soorten militaire kosten, achten we een chronologisch 
overzicht raadzaam. 
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Grafiek 11.1.2. Militaire uitgaven van de stad (1400·1495). 

221 SAG 400/24, dagelijkse en onvoorziene kosten: "Item betaelt meester Janne Groz, audiencier ons voors. 
harde gheduchts heeren etc., van den makene de commissie omme tvemieuwen van der wet te halfougste 
LXXV ende over trecht van den zeghele; 11/lb.gr." 
222 W.P. BLOCKMANS, 'Corruptie, patronage, makelaardij en venaliteit als symptomen van een ontluikende 
staatsvorming in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, ll 
(1985), p. 242. 
223 W.P. BLOCKMANS, E.I. STRUBBE (eds.), 'Privilegie voor Vlaanderen', in: BLOCKMANS, '1477', p. 
132. 
224 BLOCKMANS, 'Corruptie, patronage', p. 239. 
225 Daarvoor verwijzen we in eerste instantie naar B. VERBIST, Van Nancy tot Cadzand. Het Gentse 
gemeenteleger van 1477 tot 1492 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent, 2006). 
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Grafiek 11.1 .2. maakt meteen duidelijk dat de militaire uitgaven vanwege de stad op het 
einde van de eeuw niet alleen qua omvang, maar ook qua spreiding geen gelijke kennen in de rest 
van de eeuw. We noteren ook meteen twee uitschieters: de jaren 1477226 en 1488. Daar waar de 
krijgsuitgaven in de eerste helft van de eeuw telkens geconcentreerd waren rond een bepaalde 
militaire expeditie, zoals de veldtocht naar Sluis (1404) of het beleg van Calais (1436), blijkt de stad 
nadien op veel regelmatiger basis haar militaire krachten te hebben opgebouwd. We concentreren 
ons verder op de periode vanaf 1470, wanneer de oorlogen van Karel de Stoute tegen Frankrijk voor 
het eerst ook opofferingen vanwege Gent vragen. Bij het onderzoek naar de Gentse militaire 
uitgaven, moet men er zich van bewust zijn dat deze bij uitstek de basis vormden van afzonderlijke 
comptabiliteiten die losgekoppeld werden van de centrale stadsrekeningen. Dat men in dergelijke 
gevallen niet altijd uitsluitsel kan krijgen over het al dan niet bestaan van dergelijke rekeningen, en 
dus van bepaalde militaire onkosten, hypothekeert onze analyse enigszins. Voor de periode vanaf 
februari tot augustus 1477 beschikken we over vier afzonderlijke oorlogsrekeningen die achteraan de 
rekening van dat jaar ingebonden werden227

• Daarnaast bleven in reeks twintig van het Gentse 
stadsarchief eveneens vier registers met oorlogsuitgaven bewaard 228

• Daarin werden echter geen 
totalen genoteerd en is weinig systematiek terug te vinden. We zijn er, op basis van ruwe 
vergelijkingen, vanuit gegaan dat de onkosten beschreven in deze rekeningen, dezelfde zijn als 
dewelke in deze jaren geboekt werden in de renteboeken van de stad229
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Grafiek 11.1.3. Militaire uitgaven van de stad (1460-1495)230 
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Hoewel Gentse troepen zo goed als zeker deelnamen aan een aantal militaire expedities in 
het begin van de jaren 1460, valt dit uit de stadsrekeningen niet op te maken. Zo weten we 
bijvoorbeeld uit enkele verhalende bronnen dat in 1464 Gent onder leiding van de Dominikaan 
Claeys Bruggheman een militaire afvaardiging stuurde naar Venetië om van daaruit deel te nemen 

226 Aangezien de gebruikte jaartallen telkens slaan op een schepenjaar, hoort dit in feite bij hetjaar 1476 in de 
~rafiek, hoewel de oorlogsinspanningen pas geleverd werden vanaf februari 14 77. 

27 SAG 400/25. De gedetailleerde bespreking van deze afzonderlijke rekeningen met het hoe en waarom van 
hun opdeling, zullen we later in dit boek behandelen onder het hoofdstuk directe belastingen. 
228 Nameijk SAG 20/6 - 20/9. Ze belopen gezamenlijk de jaren 1487 tot en met 1489. 
229 In SAG 406/11 -406/14. 
230 Bij onderstaande grafiek mag opgemerkt worden dat het schepenjaar 1489 wel degelijk militaire uitgaven 
met zich meebracht (zie SAG 20/8), maar dat deze niet tot hun volledige omvang kunnen berekend worden 
door de onvolledige boekhouding van dat jaar. Vandaar dat deze in de grafiek niet voorkomen- het gaat dus 
om een ontbrekende waarde, en geen nul waarde. 
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aan de kruistocht tegen de Turken231
. Gezien de stadsrekening uit het schepenjaar 1464/65 ontbreekt, 

hoeft het waarschijnlijk niet te verwonderen dat we daar in de stedelijke boekhouding geen sporen 
van terugvinden. Indien de Gentse delegatie echter effectief met behulp van stedelijke middelen 
reeds in mei 1464 vertrokken was, zouden we daarvan wel de neerslag moeten vinden in de rekening 
van 1463/64, hetgeen niet het geval is. Vermoedelijk werd gebruik gemaakt van een afzonderlijke 
oorlogsrekening waarvan de saldi pas bij de terugkeer in december 1464 vereffend werden. 

De eerste militaire expeditie waar Gent sinds de vrede van Gavere aan zou deelnemen, 
kwam er al meteen na het overlijden van Filips de Goede. De Luikse opstand bracht Karel de Stoute 
ertoe om in juli 1467 aan Vlaanderen de levering van 4.000 pijkerners te vragen232

• Nauwelijks 
enkele weken tevoren verkeerde Gent zelf nog in opstand, na de desastreuze Blijde Intrede van de 
hertog, maar door het optreden van de baljuw en het verkrijgen van een remissiebrief met enkele 
toegevingen vanwege Karel de Stoute, waren de gemoederen grotendeels tot bedaren gekomen233

• 

Toch tekende zich een koerswijziging af binnen de Gentse politiek die ijverde voor een afschaffing 
van de bepalingen van 1453, hetgeen duidelijk tot uiting kwam in de samenstelling van de 
schepenbanken na de wetsvemieuwing van augustus 1467. Het verzoek van de hertog om pijkeniers 
uit te sturen voor de onderwerping van een opstandige stad kwam psychologisch gezien dan ook niet 
bepaald gelegen. Wellicht niet zozeer omdat Gent principiële bezwaren had tegen het uittrekken ten 
nadele van andere opstandige steden234

, als wel omdat het machtsevenwicht in de Gentse politiek op 
dat moment precair was en men ongetwijfeld vreesde voor een heropflakkering van opstandigheid 
onder de ambachtsmiddens indien men tot een grote mobilisatie zou overgaan. Officieel weigerde de 
stad dan ook een delegatie pijkerners te sturen. In de categorie dagelijkse en onvoorziene kosten van 
de stadsrekening komt echter een post voor waaruit blijkt dat het stadsbestuur uiteindelijk toch een 
kleine eenheid troepen uitstuurde om aan de zijde van de hertog tegen Luik ten strijde te trekken. De 
stad zelf bracht daarin slechts een klein deel van de benodigde soldij en uitrusting bijeen, namelijk 
88 lb.gr. (21.120 d.gr.), terwijl het overige aandeel betaald werd met "den sommen van penninghen 
die eeneghe notabele ende goetwilleghe van dezer vorn. stede gaven, ter hulpen den betalinghen van 
den zeiven saudenieren235

• " In naam waren het uiteraard enkel deze laatsten, de "goede lieden van 
de stad", die de expeditie financierden, terwijl de stad zich zogezegd afzijdig hield en officieel elke 
hulp aan de hertog weigerde236

• De Gentse politieke elite bleek heel wat meer bindingen te hebben 
met de hertog dan ze liet uitschijnen- zelfs in het geval van de als opstandig beschouwde magistraat 
van 1467. Als we de anonieme kroniekeur van het Dagboek mogen geloven, bedroeg de Gentse 
troepenmacht die naar Luik gestuurd werd zo'n 200 man237

. In een dergelijk geval zou de 
uiteindelijke kostprijs voor de volledige expeditie waarschijnlijk ca. zevenmaal hoger gelegen 
hebben dan wat de stadskas zelf, tegen de wil van de collatie in, had bijgedragen238

• Wat de hertog 
betreft, was de Gentse bijdrage alvast niet groot genoeg, zo blijkt uit diens reactie toen de 
Gentenaars hem feliciteerden met zijn overwinning op Luik en hem van hun trouw verzekerden. Het 
antwoord van de hertog luidde volgens het Dagboek van Gent: "al hadden zy 't altoos gheuseert in 
de woorden, de weereken tuuchden al contrari/39

• " 

De belangrijkste militaire inspanningen waarbij Karel de Stoute een beroep deed op de 
stedelijke milities, waren deze gericht tegen Frankrijk. Traditioneel leverden de grote Vlaamse 

231 Zie hieroverVAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 260-263; FRIS, 'Dagboek van Gent' , pp. 196-
198. 
232 VAUGHAN, 'Charles the Bold', p. 20 e.v. 
233 FRIS, 'La restrietion', pp. 65-66. 
234 Zeker niet wanneer het kleine Vlaamse steden betrof die met hun opstand het gezag van de representatieve 
instellingen ondermijnden, zoals in het geval van Kassei (BOONE, 'Geld en Macht', p. 74); maar ongetwijfeld 
evenmin wanneer het een stad als Luik betrof die naar de maatstaven van die tijd als buitenlands beschouwd 
werd. 
235 SAG 400/21, f' 297r e.v. 
236 Zo blijkt uit het relaas in V AUGHAN, 'Charles the Bold', p. 20 e.v. 
237 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 208. 
238 De oorlog tegen Luik duurde tot 28 oktober (V. FRIS, Histoire de Gand (Gent, 1913), p. 140), en ving aan 
begin augustus. We rekenden 90 dagen soldij aan 8 d.gr. per dag per persoon (op basis van wat de Gentse 
soldaten in 1477 betaald kregen, namelijk 20 s.gr. per 2 soldaten per 15 dagen, SAG 400/25, f' 311v). 
239 FRIS, 'Dagboek van Gent' , p. 218. 
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steden daarbij contingenten pijkeniers, die veelal gebruikt werden tegen cavaleriecharges of als 
bescherming voor de boogschutters. Vanaf de jaren 1470 kwam dat systeem echter sterk onder druk 
te staan. Enerzijds hadden de steden het alsmaar moeilijker om de benodigde manschappen te 
verzamelen, anderzijds blonken ze al te vaak uit door hun matige motivatie en snelle aftocht. In 1471 
slaagde Karel de Stoute erin een definitief staand leger op poten te zetten, opgebouwd rond de 
zogenaamde ordonnantietroepen. Vanaf dat moment had hij minder nood aan de Vlaamse pijkerners 
en verving hij dan ook graag hun levering van soldaten door een geldelijke bijdrage die aan de 
ordonnantietroepen gespendeerd kon worden. Desondanks gebeurde deze overgang lang niet zo 
bruusk als wel eens beweerd worde40

. Tot in 1475/76 werden immers nog, blijkens de 
stadsrekeningen, regelmatig pijkeniers geleverd in dienst van de hertog. In februari 1471 trok Karel 
de Stoute richting Frankrijk alwaar hij de komende maanden Amiens zou belegeren. Kort daarop 
stuurde Gent haar delegatie, volgens de bepalingen die de hertog in verband met legerbijdragen 
enkele maanden tevoren was overeen gekomen met de Leden van Vlaanderen241

• Volgens het 
Memorieboek bedroeg de Gentse krijgsmacht 175 man, alle afkomstig uit de neringen242

• De 
stadsrekeningen van dat jaar vermelden inderdaad een uitgave van 241 lb. 5 s. 7 d.gr. (minder dan 
2% van de totale ontvangsten uit dat jaar) voor pijkeniers die door de stad uitgestuurd werden243

• 

Ook in de daarop volgende jaren voerde de hertog oorlog in Frankrijk, onder meer aan de Somme en 
opnieuw bij Amiens244

• In 1472/73 stuurde Gent 300 pijkeniersuit om hem daarbij van dienst te zijn. 
Elk van hen kreeg een vast bedrag (14 lb.par.) door de stad uitbetaald, dat zowel als soldij als voor 
het kopen van de wapenrusting bedoeld was. Overigens werd daarbij expliciet vermeld dat deze post 
in de stadsrekeningen de overschrijving was van een netto-bedrag uit een afzonderlijke rekening die 
niet bewaard bleef245

• 

In 1474/75 zien we voor het eerst dat de stad zich ook moeite getroostte om haar eigen 
militaire slagkracht te onderhouden, los van de eisen van de hertog. In dat jaar werd het aanzienlijke 
bedrag van 33.318 d.gr. besteed om het Kalandenhuis naast de Sint-Janskerk te herstellen, en 
tegelijkertijd de vele engienen (artillerietuigen) die er bewaard werden, te herstellen246

• De laatste 
grote militaire inspanning die Gent voor Karel de Stoute leverde was ter gelegenheid van de 
belegering van Neuss. De stadsrekeningen maken melding van een grote groep pijkeniers, 
timmerlieden, kuipers, wagenmakers en busschieters die in het vomjaar van 1475 richting de 
Rijnstad uitgezonden werden om aan de zijde van de hertog te vechten. In totaal kostte dit de stad 
167.277 d.gr. (6,5% van de totale ontvangsten uit dat jaar), geen bijzonder hoog bedrag als men het 
vergelijkt met de financiële inspanningen die de stad via de beden aan de hertog leverde, of met de 
militaire kosten die in latere periodes gedragen werden247

. Na de nederlaag bij Neuss liet Karel de 
Stoute het overigens niet na de Vlaamse steden verantwoordelijk te stellen voor de desastreuze 
afloop. Tijdens de Staten-Generaal van 12 juli 1475 betichtte hij hen ervan hun pijkeniersopzettelijk 
te laat te hebben ingezet248

• Het is in ieder geval tekenend voor de veranderde rol van de steden in de 
oorlogsvoering van de centrale staat, waarbij hun plaats in toenemende mate ingenomen werd door 
een staand leger van ordonnantietroepen - een proces dat zich niet zonder wrevel aan weerszijden 
voltrok. Het jaar nadien werden dan ook geen pijkeniers vanwege de stad meer gestuurd, noch 
gevraagd. Voor de hertogelijke campagnes in Lorraine beperkte Gent zich tot het sturen van een 

240 Vaughan stelt dat de laatste rechtstreekse deelname van Vlaamsepijkeniers in 1471 bij de slag om Amiens 
plaats greep. VAUGHAN, 'Charles the Bold', hoofdstuk zes voor een uitgebreid overzicht van de hier 
besproken feiten. 
241 L.P. GACHARD, Col/eetion de Documents inédits concernant l'histoire de Belgique, deel I (Brussel, 
1834), p. 216 e.v. Meer informatie dienaangaande kan men vinden in W.P. BLOCKMANS, Handelingen van 
de Leden en van de Staten van Vlaanderen (1467-1477). Excerpten uit de rekeningen van de steden, 
kasseirijen en vorstelijke ambtenaren (Brussel, 1971), nrs . 74, 76, 77 en 79 (p. 108 e.v.). 
242 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 280-282. 
243 SAG 400/22, f" 233r. 
244 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 282-286. 
245 SAG 400/23, f" 230r: "naer tverlaers ende uut wijsen van eenen boucke in pappiere daer inne de voorn 
f,ointen ghescreven zijn. " 
46 SAG 400/24, f" 123v. 

247 SAG 400/24, f" 126r. 
248 V AUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 156-196. 
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contingent van twaalf bereden boogschutters en negen wagens; wat de stad in totaal 23.880 d.gr. 
(0,9% van de totale ontvangsten) kostte249

. Vreemd is wel dat de trompetters van de stad in oktober 
1476 betaald werden voor het aankondigen van "tuut treeken van den pijckeneers", terwijl de 
rekeningen verder van deze manschappen geen melding maken250

• 

Het overlijden van Karel de Stoute en de daarop volgende Franse inval, brachten voor het 
militair beleid van de stad een grote ommekeer met zich mee. Sinds het aan de macht komen van 
Karel de Stoute had Gentjaarlijks gemiddeld 69.081 d.gr. aan militaire uitgaven gespendeerd; amper 
2,3% van de gemiddelde inkomsten van de stad in deze periode. In de volgende jaren zou Gent, tot 
het overlijden van Maria van Bourgondië in maart 1482, jaarlijks gemiddeld het vijfvoudige, 
namelijk 317.413 d.gr., aan militaire inspanningen besteden. Ronduit spectaculair waren vooral de 
uitgaven die het stadsbestuur zich getroostte om de Franse inval in Vlaanderen tegen te houden. In 
het halve jaar tussen de uitzonderlijke wetsvernieuwing van februari 1477, overeenkomstig de 
traditie na het overlijden van de vorst, en de volgende wetsvernieuwing in augustus van datzelfde 
jaar, gaf de stad 954.04 7 d.gr. uit aan militaire expedities251

• Dit kwam neer op meer dan een kwart 
van de totale inkomsten tijdens het volledige jaar 1476177. Al meteen na de vergadering van de 
Staten-Generaal te Gent in februari, was tot een algemene bewapening overgegaan op expliciet 
verzoek van de kersverse hertogin252

• De hertogelijke ordonnantietroepen waren immers sterk 
verzwakt uit de nederlagen bij Granson en Murten gekomen en bij N ancy quasi gedecimeerd. De 
centrale staat moest dan ook opnieuw een beroep doen op de stedelijke milities, in weerwil van hun 
sterk afgenomen belang in de voorafgaande decennia, om de Franse dreiging te weerstaan. Toch was 
het pas in mei dat een Gentse troepenmacht de stad verliet met als doel Doornik te heroveren. Aan 
het hoofd stond Adolf van Ge1re, tot voor kort opgesloten in Kortrijk, maar door Maria vrijgelaten 
en als kapitein aangesteld. Met hem trokken de Gentenaars naar Doornik, waar ze tot in juni samen 
met de andere Leden van Vlaanderen253 de belegering van de stad voorbereidden. Het hele militaire 
offensief eindigde echter, ondanks de zware financiële inspanningen van Gent, met een definitieve 
nederlaag voor de Vlaamse milities bij Spiere254

• 

Naast enkele kosten voor artillerie en het vervaardigen van de gepaste lakens en 
wapenrusting, ging het grootste deel van de gespendeerde middelen op aan soldij. Voor de 
financiering van deze oorlogsactiviteiten werd een beroep gedaan op directe belastingen, zoals 
verderop in deze verhandeling uitgebreid aan bod zal komen. Het chaotische kluwen van 
afzonderlijke boekhoudingen laat ons niet toe binnen het bestek van deze verhandeling een analyse 
te maken van hoe de besteding en organisatie van de militaire inspanningen precies gebeurden255

• 

Hoe dan ook moge duidelijk zijn dat de oorlogskosten van Gent net na de dood van Karel de Stoute 
in 1477 hun gelijke niet kenden in de decennia ervoor. Ook het volgende schepenjaar ondernamen 
de Gentse milities nog diverse veldtochten. In januari 1478 trokken ze naar Doornik, Rijsel, Dowaai 
en Valenciennes256

. In maart volgde een nieuwe expeditie van de Drie Leden, onder het leiderschap 
van Jan van Dadizele, richting Ronse, Oudenaarde, Kortrijk, Menen en Rijsel257

. Onderweg 

249 Beide in SAG 400/24, dagelijkse en onvoorziene kosten: "Neghen waghenen in dienst van de hertog 
gestuurd naer het land van Lorreynen ghelijc dadt dandere steden ende cassetrijen van dezen lande deden" 
250 SAG 400/25, f' 47r-61 v, dagelijkse en onvoorziene kosten. 
251 De berekening van dit cijfer is gebaseerd op de normale stadsrekening van dat jaar, gecombineerd met de 
vier oorlogsrekeningen die achteraan SAG 400/25 ingebonden zitten. We hebben getracht zoveel mogelijk de 
dubbele boekingen eruit weg te ruimen. 
252 P. VAN USSEL, De regeering van Maria van Bourgondië over de Nederlanden (Leuven, 1943), pp. 30-31 
en W.P. BLOCKMANS, 'De constitutionele betekenis van de privilegiën van Maria van Bourgondië (1477)', 
in: BLOCKMANS, '1477', p. 474. 
253 Vanaf dat moment zonder het Brugse Vrije. 
254 Daarover FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 252; VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 297; VAN 
USSEL, 'De reegering', p. 99. 
255 Hiervoor verwijzen we naar de analyse bij VERBIST, 'Van Nancy tot Cadzand', pp. 8-66 en (vooral) pp. 
189-222, alwaar de ontleding van de bevelstructuur in het Gentse gemeenteleger grotendeels op deze 
boekhoudingen gebaseerd is. 
256 Er werd soldij betaald voor een som van 77.283 d.gr., SAG 400/26, f' 149r. 
257 Voor het Gentse aandeel in de 5.000 "vechtender man" door Vlaanderen aan Maria en Maximiliaan 
toegezegd, werd 116.400 d.gr. als soldij betaald, voor een totaal van 139 dagen, SAG 400/26, f' 154r. 
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spoorden Gentse trompetters de kleine steden uit hun kwartier aan om eveneens troepen bij te 
dragen258

, een praktijk die de steden onder normale omstandigheden verboden was259
. In juni werden 

deze troepen nog eens versterkt met een nieuwe groep soldaten uit de stad en het kwartier, die onder 
andere slag leverden bij Pont-à-Saux en Pont-à-Vendin260

• De chronologie van deze veldtocht lijkt 
alvast in grote lijnen te kloppen met deze in het Dagboek van Gent: "Den XXen dach van wedernaent 
anno LXXVIII traeken uute met hertoghe Maximiliaen te hulpen van hem, jeghen den conynck van 
Vranckerycke, XV duust mannen uuten lande van Vlaenderen, die 't zelve lant consenteerde tslans 
coste, boven den vn te velde ligghendi61

." 

Dat de stad zich niet enkel beperkte tot het op korte termijn leveren van enkele 
manschappen, maar ook op langere termijn haar militaire capaciteit wenste uit te bouwen, wordt 
geïllustreerd door de grootschalige aankoop van artillerie en de uitbouw van een arsenaal aan 
wapenrusting. Deze vangt aan in 1477 en zal vanaf dat moment elk jaar in de stadsrekeningen 
terugkomen tot in 1492. Dergelijke grote uitgaven- in het eerste jaar alleen al werd 73.744 d.gr. aan 
de aankoop van artillerie besteed - gebeurden duidelijk met een langere termijnvisie dan louter 
omwille van de veldtochten tegen de Franse legers die Maximiliaan van de stad eiste. De 
chronologie daarvan hoeft niet te verwonderen. Tussen 1453 en 1477 was de rol van de ambachten 
in de stad ook op militair vlak uitgeschakeld geweest door toedoen van de vrede van Gavere. In die 
periode werd het Gentse gemeenteleger (of althans de pijkeniers die de stad nu en dan aan de hertog 
diende te leveren) dus niet volgens het traditionele systeem van de drie leden (poorterij, neringen en 
weverij) georganiseerd; en leverde in principe enkel de poorterij - georganiseerd volgens de 
koningstavels- hun aandeel in de stedelijke militie. Het herstel van het regime der drie leden vanaf 
1477 bekrachtigde opnieuw de militaire functie van de Gentse ambachten, en deed voor de strijd 
tegen Frankrijk ook meteen een beroep op deze ondertussen in onbruik geraakte militaire 
structuren262

• De vaste uitgaven aan artillerie en het opbouwen van een stedelijk wapenarsenaal 
wijzen op de financiële steun die de ambachten daarbij van het nieuwe stadsbestuur kregen. 
Tegelijkertijd is duidelijk dat Gent, en haar corporatieve middengroepen, zich sterk bewust waren 
van hun opnieuw toegenomen rol in de landsverdediging, en het politieke voordeel dat daaruit 
gehaald kon worden. Ook al had Gent in het begin van de jaren 1470 er zelf meermaals op 
aangedrongen haar verplichtingen ten opzichte van de vorst geldelijk te mogen nakomen, veeleer 
dan door militaire bijstand, vermoedelijk zag de stad wel in dat haar eigen macht door een staand 
leger van ordonnantietroepen sterk ondergraven werd. De nieuw aangetreden Gentse bestuurders 
zagen door het verzwakte centrale gezag en de Franse dreiging wellicht hun kans om hun rol en 
inspraak in de landsverdediging uit te breiden263

• De Gentse ambachtsmiddens waren wellicht niet 
vergeten hoe hun militaire overwinning op het Franse leger bij de Groeningenbeek in 1302, mee aan 
de basis had gelegen van hun vroegere politieke invloed- en hoopten met een gelijkaardig scenario 
nu wellicht op een rnachts- en eerherstel na haar langdurige politieke en militaire uitschakeling. 

258 SAG 400/26, bijzondere en onvoorziene kosten. Onder andere in Aalst, Nevele, Deinze, Petegem, Nazareth, 
het land van Roden en Zottegem. 
259 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging' , pp. 446-447. 
260 Ten belope van 241.681 d.gr., SAG 400/26, fO 155r. 
261 FRIS, 'Dagboek van Gent', pp. 253. 
262 VERBIST, 'Van Nancy tot Cadzand', p. 193. 
263 

Deze houding is geheel conform aan de gelijktijdige politieke betrachtingen van de Drie Leden op het vlak 
van de buitenlandse politiek, zie BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 303-309. 
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Grafiek 11.1.4. Uitgaven voor artillerie & arsenaal (1477-1492). 
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Onze informatie over de militaire uitgaven van de stad voor wat de daaropvolgende jaren 
betreft, vertoont waarschijnlijk grote hiaten. De enige post die telkens expliciet in de 
stadsrekeningen vermeld staat, is deze voor het kopen en "ghedaen maken" van artillerie (grafiek 
11.1.4.). Hoewel na de overwinning van Maximiliaan bij Guinegate in augustus 1479 de 
noodtoestand waarschijnlijk gemilderd was, werden de stedelijke milities toch nog regelmatig 
gelicht. Dit blijkt uit heel wat kosten in de stadsrekeningen waarbij aan trompetters opgedragen werd 
mededelingen voor de saudenieri64 te doen. Zo werd op 5 september 1479 omgeroepen dat alle 
saudeniers de stad moesten uittrekken om de heer van Rasseghem te volgen op zijn veldtocht265 en 
op 12 september 1480 verliet opnieuw een Gents leger de stad266

• In november van datzelfde jaar 
ging men blijkbaar over tot een meer algemene mobilisatie: elke man tussen 20 en 60 jaar oud moest 
zich binnen de veertien dagen voorzien van een wapenrok, in paars en wit, en een piek267

• Wanneer 
de militaire nood minder prangend was, werd vaak ook gebruik gemaakt van huurlingen - getuige 
daarvan enkele posten waarbij de magistraat zich duidelijk enige moeite moest getroosten om 
voldoende manschappen te vinden die bereid waren om "saudye te willen winnen268

". Volgens 
Bleekmans varieerde de gangbare soldij tussen 5 en 8 d.gr. per dag269 

- zelf vonden we enkel een 
concrete aanduiding uit 1477 van 8 d.gr. per dag270

• 

Ondanks de duidelijk uit de rekeningen blijkende militaire expedities en troepenlichtingen 
tijdens de periode 1479-1482, bleef uit deze jaren geen enkele concrete uitbetaling van soldij of 

264 Letterlijk te begrijpel als "zij die recht hebben op soldij" . Het gaat daarbij wellicht om het meest 
eenvoudige soort huurlingen dat door de stad gerecruteerd werd. 
265 SAG 400/27, f' 101r-119v, dagelijkse en onvoorziene kosten (1479/80). 
266 SAG 400/27, f' 239r-255v, dagelijkse en onvoorziene kosten (1480/81). 
267 Aldaar: "dat alle manne personen oud boven den XX jaren ende onder den LX jaren hemlieden voorsien 
zouden binnen XN nachten eerstcommende, elc van eenen keerle ofjoumeye peersch ende wit, van eender 
pijcke ende andre wapene, eiken II s.gr. [per trompetter die deze boodschap rondbracht], actum XVf 
novembris anno IIIF. " Deze leeftijdsgrenzen waren op dat moment de gangbare termini voor het definiëren 
van de weerbare bevolking: BLOCKMANS, 'Handelingen 1467-77', nrs. 133, 134, 150-160. 
268 Bijvoorbeeld SAG 400/27, f' 101r-119v, dagelijkse en onvoorziene kosten (1479/80). De stadsrekening van 
1481182 laat ook weten dat zij die zich als saudeniers van hun plicht kweten tot zes weken na hun terugkomst 
vrij zouden zijn van alle "sculden ende anspraken." Daarover ook VERBIST, 'Van Nancy tot Cadzand', pp. 
210-213. 
269 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 442. 
270 SAG 400/25, f' 311 V. 
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andere militaire onkosten bewaard, hetgeen ons toelaat te veronderstellen dat de 
oorlogscomptabiliteit terzake verloren is gegaan. Dat vanaf 1482 de militaire paraatheid opgedreven 
werd, lijkt gezien de politieke situatie na de dood van Maria van Bourgondië evident, maar valt uit 
de militaire bestedingen van de stad niet meteen af te leiden. Indirect merken we wel enkele tekenen 
van verhoogde spanning. Vanaf februari 1483 moesten de Gentse herbergiers en alle andere 
personen die "bedden decken" elke avond een lijst met de namen en toenamen van hun gasten aan 
het stadsbestuur overmaken, een maatregel die de komende jaren van kracht bleef. Tegelijkertijd 
werd in herinnering gebracht dat de klokken van het belfort zouden luiden in het geval "dat brandt 
of eeneghe andre zaken ghebuerden bij nachte271

." Vanaf dat moment komen ook de eerste grote 
kosten voor het houden van de wacht voor, de wake. Tussen 1482 en 1492 komen deze quasi elkjaar 
meermaals voor onder de uitgaven voor dagelijkse en onvoorziene zaken, en ze belopen op jaarbasis 
vaak aanzienlijke bedragen272

• De waakplicht werd per koningstavel georganiseerd273 en er moest 
blijkbaar geregeld met enige nadruk toe aangespoord worden274

. 

Tijdens de eerste regentschapsraad bleven zware militaire kosten echter grotendeels uit (zie 
grafiek II.l.3.), althans voor zover de stadsrekeningen ons daarover inlichten. Enkel in het laatste 
jaar ervan, in 1484/85, treffen we de enigszins enigmatische post "omme tonderhouden van der 
oorlog he" aan. Zonder enige verdere verklaring blijkt een bedrag van 536.400 d.gr. (25% van de 
totale ontvangsten!) daartoe aan Jan Ruuflaert275 te zijn overgemaakt276

• Vermoedelijk werden deze 
middelen gebruikt voor de verdediging tegen het steeds verder oprukkende leger van Maximiliaan en 
de slag voor de Dendermondse poort in mei 1484 277

. 

In 1485 daalden de militaire uitgaven sterk, ondanks een bede vanwege Maximiliaan voor de 
lichting van 15.000 manschappen in heel Vlaanderen278

• Vanaf dat moment worden de belangrijkste 
militaire uitgaven in de renteboeken ingeschreven in plaats van in de stadsrekeningen, terwijl de 
uitleg bij de diverse posten alsmaar bondiger wordt. Wat de bede voor de 15.000 manschappen 
betreft, luidt de omschrijving als volgt: "Aan de coninc van de Romainen ter eausen van XV duust 
vechtende mannen die hij begheert heeft up tgheheelland van Vlaendren." We vermoeden dat het 
veeleer een geldelijke betaling betreft ter compensatie van de geëiste manschappen, dan werkelijk 
uitbetaalde soldij voor manschappen die ten dienste van Maximiliaan uitgestuurd werden. Ook in het 
volgende schepenjaar werd een gelijkaardige betaling verricht279

. Samen beliepen ze 557.887 d.gr., 
meer dan 20% van de totale inkomsten van de stad in 1486. De vestiging van de centrale macht in 
Gent betekende allerminst een afname van de staat van paraatheid in de stad zelf. Integendeel, het 
nieuw gevestigde bestuur was blijkbaar allerminst gerust in de stevigheid van haar eigen gezag, en 
stelde al het mogelijke in het werk om een nieuwe machtsgreep te verhinderen. Er werd een beloning 
van 100 lb. par. (2.000 d.gr.)- een stevig jaarloon voor een metserdiender- uitgereikt voor al wie de 
schepenen inlichtte over enig "upstel van wapenen" binnen de stad280

. Drie personen gaven daar in 
1486 gehoor aan, als gevolg waarvan onder andere Lievin van Waes, in de schepenbank van 1477 
nog twaalfde schepen van de keure, gearresteerd en veroordeeld werd281

• Ook werd Quintin Coy, 

271 SAG 400/28, :F 136r, dagelijkse en onvoorziene kosten (1482/83). 
272 Bijvoorbeeld SAG 400/28, :F 131 v (1482). 
273 SAG 400/29, :F 368r (1487) 
274 SAG 400/30, :F 94r (1488): "Item betaelt Triestram van der Muelne, bode, over zijnen dienste, moeyte ende 
aerbeyt van dat hij de poorters van deser stede dach naer dach verrnaend heeft de nacht wake int 
scepenenhuus te houdene. " 
275 In 1467 en 1477 nog herenkiezer, bij de schepenbank van november 1487 werd hij 6e schepen van de keure. 
276 SAG 406/11 (ongefolieerd). In dezelfde post ("omme tonderhouden van der oorloghe") wordt ook een veel 
kleiner bedrag overgemaakt aan Jacop de Cooman, tresorier van de stad op dat moment. We nemen aan dat dit 
bedrag bestemd was voor de uitgaven aan artillerie en de wedden van engienmeesters die dat jaar in de 
stadsrekeningen voorkomen - we hebben ze dan ook van het totaalbedrag afgetrokken aangezien het in dat 
~eva1 een dubbele boeking betreft. 

77 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 337-339. 
278 SAG 406/11 (ongefolieerd). 
279 SAG 406/12 (ongefolieerd). 
280 SAG 400/29, :F 224r. 
281 Het Dagboek van Gent meldt nog een dergelijke wapening op 9 september 1486, waarna een zekere 
Laurens Clouckaert en Ghyselbrecht Steppe onthoofd werden: FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 263. 
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hoofdman van de stad, er samen met 170 gezellen op last van Engelhert van Nassau op uitgestuurd 
om een groep ballingen gevangen te nemen die buiten de stad vergaderden en een overname van de 
stad voorbereidden282

• Een jaar later, in mei 1487, slaagde een groep van twaalf ballingen erin om 's 
nachts de stad binnen te dringen en daar onder andere Jan van Vaernewijc, voorschepen van de 
keure in het jaar voordien, te doden. De vrees voor samenzweringen en wapeningen in de stad was 
dus allerminst ongegrond. 

De oude veiligheidsmaatregelen waren ondertussen nog steeds van kracht: elke avond 
moesten de herbergiers de lijsten met hun gasten naar het schepenhuis brengen en voortdurend 
werden er wakes georganiseerd. Ook werd Joos van Gistel, ridder en op dat moment voorschepen 
van de keure, in de stadsrekeningen uitgebreid vergoed voor de vele lasten die hij had moeten dragen 
voor het bewaren van de veiligheid in de stad: "van der besoorchsaemhede die hij bij nachte ende 
bij daghe ghedreghen heeft, hanghende den selven tijt ten voordele van der selven insetenen. " Hij 
kreeg daarvoor 24.000 d.gr. uitbetaald (meer dan acht jaarlonen van een rneesterrnetselaar), ook 
bestemd voor het onderhoud van zijn gezellen die hem bij deze taak hielpen283

• Of we dit effectief 
als een soort para-militaire organisatie moeten beschouwen waarmee men een nieuwe revolte 
trachtte te vermijden, of eerder als een handige rnanier vanwege de voorschepen om zichzelf van 
enige financiële middelen te voorzien, of beide, valt niet te zeggen. Verwonderlijk is het echter hoe 
dan ook niet dat de r,oederen van deze Joos van Gistel in 1488 door het nieuwe bewind 
geconfisqueerd werden2 4

. 

Ondanks alle maatregelen die het Maximiliaans gezinde regime sinds 1485 genomen had, 
kon het een nieuwe revolte en machtsovername te Gent niet verhinderen. In november 1487 namen 
de neven Vilain (de heren van Rasseghern en van Liedekerke), samen met Jan van Cappenhole het 
bestuur over en vond een uitzonderlijke wetsvernieuwing plaats285

. Dit was het begin van een 
periode van quasi onafgebroken militarisatie op een grotere schaal dan ooit tevoren tijdens de door 
ons bestudeerde periode. Het was het begin van een terreuroorlog tussen de Vlaamse steden, 
aangevoerd door Filips van Kleef, enerzijds en Maximiliaan van Oostenrijk, in 1488 met hulp van 
zijn vader keizer Frederik m, anderzijds. De kosten die Gent zich als gevolg van deze oorlog 
getroostte, vallen uiteen in twee categorieën: ten eerste de bouwkosten voor de verdediging van de 
stad en ten tweede de kosten voor de militaire operaties doorheen het graafschap en zelfs tot in 
Brabant en Henegouwen. In de eerste categorie onderscheiden we onder andere een aantal werken 
aan de stadsmuren en poorten286

, artilleriekosten en reparaties die het gevolg waren van de 
belegering van de stad in de zomer van 1488. Voorts werden ook in deze periode doorlopend wakes 
georganiseerd op de stadswallen en voor het schepenhuis. Voor een gedetailleerde bespreking van de 
concrete militaire operaties uit deze periode, volstaan we hier met een verwijzing naar andere 
literatuur287

• De renteboeken vermelden voor deze jaren slechts een algemene afrekening "angaende 
den orloghe". In het schepenjaar 1487/88 beliepen deze kosten 760.880 d.gr. (28% van de totale 
ontvangsten)288

• Ook onder de diverse kosten in de renteboeken, die oplopen tot 168.936 d.gr., 
komen naast diplomatieke ook enkele militaire uitgaven aan bod. Uit de bekendmakingen van de 
trompetters van de stad kunnen we alvast afleiden dat de legerdienst (voor sommigen) niet vrijwillig 
was289

• Tegelijkertijd werd ook de veiligheid in de stad opgedreven door opnieuw gebruik te rnaken 
van een aantal para-militaire groepen, doorgaans onder leiding van één der overdekens of 

282 SAG 400/29, f" 113r. 
283 SAG 400/29, f" 238r. 
284 SAG 20/5, f" 28r. 
285 Onder andere bij DE FOUW, 'Philips van Kleef, p. 106. 
286 Zoals SAG 400/29, f" 366r. Poorters werden per koningstavel opgeroepen om deel te nemen aan de werken 
aan de W aelpoorten. 
287 Zie onder meer FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 265 en VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 346-
346, hoewel bij deze laatste de chronologie van de feiten niet altijd even waarschijnlijk overkomt: in januari 
veroverde het Gents gemeenteleger Kortrijk en trok het vervolgens naar Hulst. 
288 SAG 406/12 (ongefolieerd) 
289 "Dat alle de ghone die ghecooren waren omme metten waghenen te dienene, commen zouden met 
huerlieder waghenen ende perden ter Waelpoorte ten IX hueren van den avonde up de verbuerte van 
huerlieder perden", SAG 400/29, f" 369r. 
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schepenen290
. Het jaar nadien werden de oorlogsuilgaven nog de hoogte in gejaagd, zodat ze een 

absoluut hoogtepunt bereikten voor de gehele eeuw. Naast enkele uitgaven voor de aanschaf van 
grote hoeveelheden salpeter (46.528 d.gr.), komt ook de post "angaende den oorloghe" opnieuw 
voor, waarvan we veronderstellen dat ze voornamelijk aan soldij en troepenbewegingen gespendeerd 
werd291

• Gedetailleerde beschrijvingen van de besteding van deze middelen vindt men terug in 
afzonderlijke oorlogsrekeningen uit deze periode292

. In totaal werd in 1488/89 2.037.642 d.gr. aan 
militaire uitgaven besteed, 'slechts' 38% van de totale ontvangsten uit dat jaar- maar tegelijkertijd 
ook 120% van de gemiddelde totale ontvangsten in de periode 1460-1468. 

Voor de volgende jaren tijdens de burgeroorlog vertonen onze bronnen jammer genoeg heel 
wat hiaten. De renteboeken voor de jaren 1489 en 1490 ontbreken, dus de grote militaire uitgaven 
blijven aan ons zicht onttrokken. Hoewel de afzonderlijk bewaarde oorlogsrekeningen ons toelaten 
te veronderstellen dat de oorlogsuilgaven in deze periode bijzonder omvangrijk bleven, zijn ze niet 
volledig en laten ze geen sluitende kwantitatieve analyse toe. Voor het laatste jaar van de Gentse 
rebellie tegen Maximiliaan van Oostenrijk zijn we opnieuw over de omvang van het grootste deel 
van de oorlogsuitgaven ingelicht: 636.150 d.gr. (27% van de totale ontvangsten uit het jaar 
voordien)293

• Aanschouwen we de volledige periode tussen november 1487 en juli 1492, dan valt op 
hoe ongemeen hoog de oorlogsuilgaven in deze jaren waren. Daarbij moet men er rekening mee 
houden dat in een eerste fase van de oorlog tegen Maximiliaan de Gentse ambachten, net als hun 
Brugse collega's, corporatieve financiën voor de oorlog inzetten. In dat geval wijst een verhoogde 
financiële inzet van de centrale stadskas op een eventueel verminderde invloed van de ambachten op 
de militaire politiek van de stad- al was het maar omdat de ambachten op dat moment niet langer in 
staat waren de oorlogskasten op te hoesten. Vergelijkt men het totale door de stad aan militaire 
onkosten besteede bedrag met de boete die Gent bij de vrede van Cadzand opgelegd werd, 2.892.750 
d.gr., dan blijkt dat alleen al in 1488 de stad 70% van dit bedrag aan oorlogsuitgaven had 
gespendeerd. In de drie jaar (1487/88, 1488/89, 1491/92) waarover we ingelicht zijn, besteedde de 
stad 1,25 maal het bedrag van de bij Cadzand opgelegde boete aan haar militaire uitgaven. 

Los van de onmiddellijke financiële last, waren er uiteraard ook de meer onrechtstreekse 
gevolgen van deze oorlogsinspanningen. Door de manier van oorlogsvoeren, een soort 
plunderingsoorlog, werden de bevoorradingskanalen van de tegenstanders zoveel mogelijk 
afgesloten, met enorme prijsstijgingen van de levensmiddelen tot gevolg. De troepenbewegingen op 
het platteland en bewuste oogstvernielingen zorgden voor een grote leegloop van het platteland naar 
de stad294

• Op korte termijn waren deze oorlogen dan ook desastreus voor de landbouw, die zich hier 
vermoedelijk pas na meer dan 25 jaar volledig van kon herstellen295

• Het enige voordeel voor de 
politieke elite van de stad bestond er vermoedelijk in dat door de quasi voortdurende expedities van 
de stadsmilities buiten Gent, de werkloosheid en daarmee gepaard gaande sociale troebelen relatief 
laag bleven296

. 

Hoewel het renteboek uit 1492 ontbreekt, lijkt het er sterk op dat vanaf dit schepenjaar de 
grote militaire uitgaven achterwege blijven. Wel maken de dagelijkse en bijzondere kosten in de 
stadsrekeningen bijzonder vaak melding van wakes aan het schepenhuis en de stadspoorten, en van 
betalingen voor groepen knapen en gezellen die de nachtelijke veiligheid moesten garanderen. Vanaf 
1493 verdwijnt voor het eerst sinds 1477 de jaarlijkse uitgave voor de aankoop van artillerie en in de 

290 "Item betaelt, ten beveelne van scepenen, Pieter Ghijselins als deken van den neeringhen van denjare 
hendende te halfougste ll/lxx/X, over zijnen groote extraordinaeren diensten, moeyten ende aerbeyt die hij der 
stede bij daghe ende bij nachte ghedaen heeft te zijne groote coste ende laste, in tonderhouden van zekere 
ghesellen ter bewaemesse van deser stede." SAG 400/30, f' 101 v. Ook andere vermeldingen van "ghesellen 
van de zweerde" in de stad duiken regelmatig op, bijvoorbeeld SAG 400/30, f' 90v. 
29 1 SAG 406/12 (ongefolieerd). 
292 SAG 20/6-9. 
293 SAG 406/14 (ongefolieerd). We vergelijken hier met de totale ontvangsten uit hetjaar voordien omdat de 
stadsrekening van hetjaar 1491/92 ontbreekt. 
294 THOEN, 'Oorlogen en platteland', p. 364 e.v. 
295 TH OEN, 'Oorlogen en platteland', p. 373. 
296 W. BRULEZ, 'Het gewicht van de oorlog in de Nieuwe Tijd. Enkele aspecten', Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 91 (1978), p. 399. 
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renteboeken worden de oorlogsuitgaven definitief vervangen door de boetebetalingen aan de centrale 
overheid. 

C. De organisatie van de regentschapsraden 

Vanaf 1484 verschijnt een nieuw hoofdstuk in de stadsrekeningen, waarin de diverse kosten 
die het stadsbestuur zich getroostte voor de organisatie van de regentschapsraad samengebracht 
werden. De volledige omschrijving van het kapittel luidt op dat moment: "Uutgheven ende 
betalinghe ghedaen van den costen van messagiers, boden ende andersins die bij scepenen 
ghesonden hebben ghezijn ten laste van den lande van vlaendren297

• " Die "andersins" mag 
behoorlijk ruim geïnterpreteerd worden, daar alle mogelijk denkbare kosten voor het organiseren van 
gezantschappen, diplomatieke reizen en vergaderingen erin opgenomen worden. Een jaar later heet 
het "Uutgheven ende betalinghe ghedaen angaende de drie leden slands ende den lande van 
Vlaendren298

." In 1485 en 1486 komt dit hoofdstuk niet in de rekeningen voor, maar vanaf de 
wetsvernieuwing in november 1487 wordt het hernomen, tot in 1492. Tijdens de tweede 
regentschapsraad worden de inspanningen voor de organisatie van de regentschapsraad zodanig 
uitgebreid dat dit kapittel uitgroeit tot één van de lijvigste onderdelen van de stadsrekeningen en per 
jaar zo'n 30 tot 50 folio's in beslag neemt. Tijds- en plaatsgebrek binnen het kader van deze 
verhandeling weerhielden ons ervan deze posten afzonderlijk te analyseren, hoewel ze ongetwijfeld 
hun diensten zullen bewijzen in het onderzoek naar het verloop van de opstanden tegen 
Maximiliaan. 
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Graflek ll.1.5. Uitgaven voor het bestuur van het graafschap (1484-1492). 

1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 

Jaartallen 

In onze kwantitatieve analyse hebben we ervoor gekozen deze categorie in haar geheel onder 
de buitengewone uitgaven onder te brengen. Dit neemt niet weg dat heel wat van de erin begrepen 
kosten net zo goed in andere categorieën zouden kunnen ondergebracht worden. Het grootste deel 
lijkt ingenomen te worden door de kosten voor boden299

, maar hier en daar duiken ook posten op die 

297 SAG 400/28, f" 413r. 
298 SAG 400/29, f" 126r. 
299 Bijvoorbeeld SAG 400/19, f" 126e e.v.: "Item Lievin de Nooc van dat hij gheweest heeftuut laste den voors. 
scepenen, met brieven an mijnen heere van Reesseghem t'Eenam, trac wech den XXIsten in mey ende quam 
weder den XXII/sten dach" 
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veeleer militair van aard zijn300
. Liever dan deze kosten bij die voor de reiskosten of boden onder de 

gewone uitgaven van de stad te klasseren, hebben we ervoor gekozen ze bij de buitengewone onder 
te brengen omdat ze aan een uitzonderlijke situatie- namelijk de organisatie van de opstand en de 
daarbij horende lasten- beantwoorden. Tegelijkertijd moet men echter ook opmerken dat in de jaren 
waarin dit hoofdstuk in de rekeningen voorkomt, het bijna volledig de reiskosten en betalingen voor 
boden opslokt. Onderstaande tabel illustreert de grote schommelingen in de uitgaven voor de 
organisatie van het landsbestuur door de stad. Net als bij de militaire kosten vielen de zwaarste 
lasten tijdens de eerste twee jaren van de tweede regentschapsraad. 

Tabel 11.1.3. Uitgaven bestuur van Vlaanderen onder de regentschapsraad (bedragen in d.gr. Vl.). 

Schepenjaar Bedrag Index (1489 = 100) 
1484 13.536 17 

1485 43.909 54 
1486 0 0 
1487 405 .862 501 

1488 1.366.400 1.689 
1489 80.920 100 
1490 214.388 265 

1491 I I 
1492 67.313 83 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

D. Conclusies 

In de voorgaande paragrafen hebben we getracht de voornaamste lijnen in het verloop van 
de buitengewone uitgaven tussen 1460 en 1495 te schetsen. Bij de bespreking van de beden en de 
traditionele toelage voor het octrooi van de accijnzen viel voornamelijk op hoe sterk de stedelijke 
financiën onder druk kwamen te staan door diverse handige ingrepen vanwege de vorst. Onder Karel 
de Stoute werden de representatieve instellingen zo veel mogelijk omzeild door gebruik te maken 
van het vorstelijk recht op de accijnzen, vooruitbetalingen die latere bedeonderhandelingen 
overbodig maakten, individueel toegekende leningen en beden op basis van renteverkopen. Maar 
zelfs wanneer de hertog zijn middelen via de representatieve instellingen probeerde te verkrijgen, 
lijkt het er sterk op dat de mogelijkheden tot effectieve weigering vanwege de Leden beperkt waren. 
De tijdelijke zwakte van de centrale macht in 1477 bracht daarin verandering. Maar hoewel de 
bedenuitgaven gevoelig daalden, werden deze gecompenseerd door een toegenomen militaire rol die 
de grote Vlaamse steden doelbewust op zich namen. 

Het staafdiagram toont duidelijk de verschillende samenstelling van de buitengewone 
uitgaven in de afzonderlijke politieke periodes aan301

• Enigszins misleidend zou men uit een 
dergelijke grafiek echter een complementariteit kunnen veronderstellen tussen de militaire uitgaven 
en de beden, waarbij het grotendeels wegvallen van de bedebetalingen quasi automatisch 
gecompenseerd werd door stijgende militaire uitgaven. Nochtans blijkt uit grafiek 11.1.7. dat er ook 
periodes waren waarin geen van beide omvangrijk waren- meer bepaald de jaren 1477-1484. We 
moeten hierbij echter wel opnieuw een voorbehoud maken voor wat betreft het bronnenmateriaal uit 
deze periode (cf. supra). 

300 Aldaar: "Item betaelt ten bevele als booven, Janne de Crooc van dat hij verleyt heeftuut laste den 
voorsaten int copen van eenen vate salpepers bij hem ghecocht ter stede behoud ende ghelevert den voors. 
stede also scepenen bleke es. " 
301 We willen er daarbij op wijzen dat de jaartallen in de grafiek, zoals quasi overal in dit boek, steeds 
verwijzen naar een volledig schepenjaar. Zo verwijst het schepenjaar 1476 naar de volledige periode augustus 
1476-augustus 1477, waar dus ook de militaire kosten na het overlijden van Karel de Stoute in januari 1477 
bijhoren. 
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Grafiek 11.1.6. Aandeel van de diverse soorten in de totale buitengewone uitgaven van de stad 
(1467-1495). 
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Grafiek 11.1.7. Totale buitengewone uitgaven van de stad (1460-1495). 
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Jaartallen 

We voerden enkele correlatie-analyses uit op de totale gegevens voor de periode 1400-1495. 
We hebben de volledige 15e eeuw ingedeeld in drie periodes met een cesuur in het schepenjaar 1467, 
respectievelijk 1477. Op deze manier hopen we de grote trends in de buitengewone uitgaven te 
kunnen schetsen en ze te vergelijken met de analyse en conclusies over de eerste helft van de eeuw 
bij Boone302

• 

302 BOONE, 'Geld en Macht', passim. 
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Tabel 11.1.4. Correlatiecoëfficiënten R van de buitengewone uitgaven303
• 

Periode R (BUvorst, BUmil) R (BUvorst, TOTU) R (BUmil, TOTU) 

1400-1466 -,081 ,950 -,060 

1467-1476 - ,233 ,873 ,225 
1477-1495 - ,337 -,041 ,857 

1400-1495 - ,056 ,815 ,405 

Bron: BOONE, 'Geld en macht', tabel6 (1400-1460); stadsrekeningen, oorlogsrekeningen (SAG 
20/6-9 en SAG 400/25) en renteboeken (1460-1495). 

Zoals we reeds suggereerden, blijkt dat hoewel de uitgaven ten voordele van de vorst en de 
militaire uitgaven systematisch negatief gecorreleerd zijn, het verband niet sluitend is. De mate van 
negatieve correlatie stijgt weliswaar in de loop van de 15e eeuw - grotendeels een gevolg van de 
opstanden die telkens zorgden voor een polarisatie tussen toelagen (en boetes) aan de vorst enerzijds 
en militaire uitgaven anderzijds - maar de correlatiecoëfficiënt bereikt nooit het niveau van 
werkelijke statistische relevantie, namelijk (-) 0,500. Bekijken we voorts de relatie van beide types 
buitengewone uitgaven ten opzichte van de totale uitgaven van de stad, dan springt de grote 
discrepantie tussen de periode vóór en deze na 1477 meteen in het oog. In de eerste helft van de 15e 
eeuw werden de totale uitgaven van de stad in grote mate beheerst door de uitgaven ten voordele van 
de vorst, terwijl dit na 1477 zo goed als volledig verdwijnt. Dat de relatie zelfs negatief wordt, heeft 
alles te maken met de mate waarin de militaire bestedingen (waaraan BUvorst zelf negatief 
gecorreleerd is) vanaf dat moment sterk de totale uitgaven determineren304

• Op de lange termijn zijn 
het wel voomarnelijk de betalingen ten voordele van de vorst die het zwaarste wegen in de totale 
uitgaven. 

Het mag onderhand duidelijk zijn dat de regimewisselingen, en dan vooral de politieke 
veranderingen na 1477, zich zeer sterk lieten voelen in de buitengewone uitgaven van de stad. 
Daarnaast valt uiteraard niet te ontkennen dat ook de vorstelijke politiek en het dynastieke optreden 
van doorslaggevend belang was voor de stedelijke buitengewone uitgaven. Voor de hier besproken 
periode waren meer bepaald het karakter en het optreden van Karel de Stoute en Maximiliaan van 
Oostenrijk, zowel door de beden als door hun oorlogsvoering, van determinerend belang. Benaderen 
we ter afronding van dit hoofdstuk nog één vraag, namelijk welk soort regime, en de daarmee 
corresponderende samenstelling van de buitengewone uitgaven, het zwaarst doorwoog op de 
stadsfinanciën. Daartoe deelden we onze data in vijf afzonderlijke periodes in die telkens, voor zover 
de comptabiliteit het ons toeliet, corresponderen met een nieuw regime. Voor elk van deze periodes 
berekenden we de gemiddelde buitengewone uitgaven. 

Tabel 11.1.5. Gemiddelde buitengewone uitgaven per periode (jaargemiddelden). 

Periode (in Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde 
schepenjaren) bedebetalingen oorlogsoitgaven buitengewone totale 

uitgaven uitgaven 
1468-1476 1.016.591 59.220 1.075.812 2.926.526 
('centralistisch') 
1476-1484 200.397 234.759 435.156 2.374.425 
('particularistisch') 
1485-1486 1.223.571 41.330 1.264.901 3.297.604 
('centralistisch') 
1487-1491 8.012 1.007.490 1.015.502 1.677.719 
('particularistisch') 

303 Hierin staat BUvorst voor de buitengewone uitgaven ten voordele van de vorst. BUrnil betreft alle militaire 
uitgaven van de stad. TOTU tenslotte zijn de totale uitgaven van de stad. De 0 voor de komma werd telkens 
weg gelaten voor de leesbaarheid. 
304 Uiteraard vormt de correlatiecoëfficiënt op zich geen bewijs voor een causale relatie, noch voor de richting 
ervan. We menen het aangetoonde verband echter causaal te mogen interpreteren in het licht van de 
voorgaande studie. 
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1492-1495 
('centralistisch') 
Gemiddelde 
1460-1495 

867.393 

503.106 

45.797 

197.098 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 

913.191 2.455.783 

718.541 2.684.527 

Uit de tabel blijkt andermaal dat de periode onmiddellijk na de dood van Karel de Stoute, 
ondanks de militaire inspanningen in de oorlog tegen Frankrijk, een verademing betekende voor de 
stadskas. Deze vaststelling is echter enkel te maken onder het voorbehoud dat er mogelijks nog 
verloren gegane oorlogsrekeningen waren die de werkelijke omvang van de buitengewone uitgaven 
aan ons zicht onttrekken. Vergeleken met de buitengewone kosten die de stad betaalde tijdens de 
laatste opstandsjaren, lijken de boetebetalingen en bedes die na de vrede van Cadzand werden 
opgelegd bijna gematigd te noemen. Bij de interpretatie van deze boetes moet men wel de 
muntdevaluatie van 1489 voor ogen houden die te Gent pas in 1492 afgekondigd werd, waardoor de 
effectieve waarde van het te betalen bedrag dus een stuk hoger lag. Bovendien bewijst de moeizame 
inning door middel van verscheidene directe belastingen van de middelen die voor de betaling van 
deze boete bestemd waren ( cf. infra) erop dat de financiële draagkracht van de stad ondertussen 
bijzonder sterk aangetast was. Desalniettemin menen we op basis van het voorgaande te mogen 
stellen dat de armoede en financiële crisis van de stad op het einde van de 15e en begin 16e eeuw 
veeleer haar oorzaak vond in de zware oorlogsinspanningen tussen november 1487 en juli 1492, dan 
in de na Cadzand opgelegde boete. Om de precieze economische implicaties van de buitengewone 
uitgaven te achterhalen zou een analyse van de herinvestering in de plaatselijke economie vereist 
zijn -wat buiten de doelstelling van dit boek ligt. 
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2 

DE GEWONE UITGA VEN 

Onder de gewone uitgaven van de stad verstaan we enerzijds de bestuurlijke onkosten, en 
anderzijds de uitgaven aan openbare werken vanwege de stad. Noodgedwongen werd onder de 
gewone uitgaven ook een categorie "diverse" opgenomen. Doorgaans haalden we deze 
uitgavenposten uit de jaarlijkse opsomming van dagelijkse en onvoorziene kosten in de rekeningen. 
Onder deze hoofding werden immers alle posten samengebracht die geen andere vaste plaats in de 
boekhouding hadden. Nochtans kwamen verscheidene van deze uitgaven elk jaar opnieuw voor, 
zoals bijvoorbeeld de aankoop van turf voor het schepenhuis of de organisatie van de jaarlijkse 
wetsvernieuwing. Het merendeel van deze posten hebben we dan ook zelf bij diverse categorieën 
ondergebracht. Deze operatie, waar ongetwijfeld een enigszins subjectief tintje aan kleeft, kon echter 
niet tot in het oneindige doorgevoerd worden. De precieze toedracht van sommige posten is niet 
altijd duidelijk, en bepaalde uitgaven kunnen nu eenmaal niet bij één van de gehanteerde categorieën 
ondergebracht worden- vandaar dat dergelijke probleemgevallen dan ook onder de "diverse" kosten 
gerekend werden. Beschouwd op het geheel van de stadsfinanciën is het belang van deze groep te 
verwaarlozen: ze vormt immers gemiddeld minder dan 0,4% van de totale uitgaven. Uitschieter is 
het jaar 1482-83 wanneer de diverse uitgaven toch tot 1% van de totale uitgaven opklimmen. In dat 
jaar rekenden we onder deze diverse uitgaven onder andere de betaling aan goudsmid Cornelis de 
Bonte voor het vervaardigen van vier gouden dexels voor de minstrelen en pijpers van de stad die 
eertijds bij hem besteld waren305

. De stedelijke trompetters werden van nieuwe, zilveren, 
instrumenten voorzien306

. Ook werden dat jaar kleden en lakens met het stadswapen vervaardigd307
• 

Al deze onkosten werden vermoedelijk ingegeven door een nieuw propaganda-offensief vanwege de 
particularistisch gezinde strekking bij de oprichting van de regentschapsraad. In hetzelfde jaar 
vinden we onder de diverse kosten ook heel wat uitgaven terug die betrekking hadden op de aanvoer 
en verkoop van stadsgranen door de stad zelf: arbeiders moesten betaald worden om het stadsgraan 
over de Leienaar de stad te trekken308

, verkopers moesten een salaris krijgen, opslagplaatsen werden 
afgehuurd309 en de pachters van de graanbelastingen moesten passend vergoed worden voor het door 
hen geleden verlies310

• Dergelijke schadeloosstellingen voor de pachters van indirecte belastingen 
kwamen ook in andere jaren veelvuldig voor, bijvoorbeeld naar aanleiding van het bezoek van de 
heer en zijn entourage- die van belastingen vrijgesteld waren- aan de stad, of als gevolg van een 
door de pachter geleden verlies door confiscaties of concurrentie met geestelijke instellingen3ll. Het 
enige andere jaar met een relatief hoog bedrag aan diverse uitgaven is 1487/88. Toen werd onder 
andere een nieuwe werkklok gegoten en gehangen312 en kregen de zes trompetters van de stad elk 
door een goudsmid vervaardigde teekenen313

. Over het algemeen gaat het bij de diverse onkosten 
echter over zeer kleine bedragen die voor de stadsfinanciën in hun geheel zonder meer te 
verwaarlozen zijn. 

305 SAG 400/28, f' 130r. 
306 SAG 400/28, f' 137r. 
307 SAG 400/28, f' 133r. 
308 SAG 400/28, f' 130v. 
309 Beide SAG 400/28, f' 131r. 
310 SAG 400/28, f' 136v. 
311 Onder andere SAG 400/30, f' 93v, SAG 400/28, f' 336r, SAG 400/28, f' 135r, SAG 400/27, f' 253v-255v. 
312 SAG 400/29, f' 228v. 
313 SAG 400/29, f' 225v. 
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A. Bestuurlijke uitgaven 

1. Algemeen verloop 

Vooraleer in te gaan op de samenstelling van de bestuurlijke uitgaven, willen we eerst het 
globale verloop ervan doorheen de tijd schetsen. Grafiek 11.2.1. toont de evolutie van de bestuurlijke 
uitgaven tussen 1400 en 1495. Algemeen valt een felle stijging op tot ca. 1440, gevolgd door een al 
even scherpe daling en een tendentiële stabilisatie vanaf het midden van de eeuw. Eén vastomlijnde 
verklaring voor dit algemeen verloop, hebben we niet, al kunnen we veronderstellen dat het 
hoogtepunt rond ca. 1440 een (impliciete) besparingsreflex met zich meebracht, die door de politieke 
en financiële problemen van de stad in de tweede helft van de eeuw verschillende malen herhaald 
werd. Het meest in het oog springend in het verloop na 1460314

, zijn de uitzonderlijke dieptepunten 
net na de vrede vanGavereen na 1468. Deze laatste daling valt rechtstreeks toe te schrijven aan de 
restrictie of besnijdenisse van 13 juli 1468, waarin een poging gedaan werd om de stedelijke 
administratie strikter te reglementeren315

• Vanaf het begin van de jaren 1470 stijgen de bestuurlijke 
uitgaven alweer bijzonder scherp, zonder dat we daarvoor een afdoende verklaring hebben. Een sterk 
schommelend verloop kenmerkt de verdere evolutie van de bestuurlijke uitgaven tot het einde van de 
eeuw. Grafiek 11.2.2. demonstreert dat wanneer men abstractie maakt van deze sterke 
schommelingen, het stedelijke budget voor de bestuurlijke uitgaven door de toenemende financiële 
problemen van de stad op het einde van de eeuw geleidelijk aan beperkt werden. 

Grafiek 11.2.1. Totale bestuurlijke uitgaven, met vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde (1400-1495). 
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314 Voor de decennia voordien verwijzen we naar BOONE, 'Geld en macht', pp. 82-85. 

Bestuurlijke 
- - - - • uitgaven 

-- 5-jaarlijks VG 

315 We komen later uitgebreid op dit document terug. Een uitgebreide tekstuele bespreking is te vinden bij 
BOONE, 'Législation communale', pp. 139-151. Een overzicht van de politieke situatie wordt gegeven door 
FRIS, 'La restriction' . 
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Grafiek 11.2.2. Totale bestuurlijke uitgaven met zilverequivalenten (1460-1495). 
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Afgaand op grafiek II.2.2., lijkt er zich een zekere cyclus van besparingen en langzaam terug 
stijgende bestuurlijke uitgaven voor te doen. Elk van de beginpunten waarop een 
inkrimpingsoperatie zich voordoet, hebben we op de grafiek met een verticale stippellijn aangeduid. 
Het gaat om de jaren 1467/68, 1476/77 en 1485. 

De vermoedelijke verklaring voor de terugval vanaf 1467/68 hebben we reeds vermeld, 
namelijk de afkondiging van de restrictie of besnijdenisse op 13 juli 1468. Deze tekst, tot stand 
gekomen na lange onderhandelingen tussen Gentse vertegenwoordigers en de hertogelijke 
administratie in Brugge en Brussel, kaderde in de bestraffing van de stedelijke opstandigheid sinds 
de Blijde Intrede van de hertog in juni 1467316

• Theoretisch gezien kon de hertog zich voor het 
uitvaardigen van het document beroepen op de eis tot sanering van het stadsbestuur die de 
opstandelingen in 1467 hadden uitgesproken. Als reactie op deze vraag van de Gentenaars werd een 
commissie ingericht die de praktijken van de zogenaamde levereters - de corrupte elementen in de 
stedelijke politieke elite - moest onderzoeken en aan banden leggen. Tegen het moment dat de 
restrictie als resultaat van dit onderzoek kon uitgevaardigd worden, was de machtsbalans echter weer 
volledig in het voordeel van de hertog omgeslagen en kon hij deze wetgevende tekst dan ook 
aangrijpen om het financieel beheer van de stad in zijn voordeel om te vormen. De restrictie had een 
belangrijke weerslag op zowat alle aspecten van de bestuurlijke organisatie van de stad. Het grootste 
aantal artikels werd gewijd aan het reguleren van de verloning van het administratief personeel, maar 
ook de organisatie van de rechtsbedeling, de verloning van het politiek personeel en kantooruitgaven 
kwamen uitgebreid aan bod317

• In het hierna volgende betoog neemt deze ordonnantie een 
belangrijke plaats in, aangezien het de enige geëxpliciteerde poging betreft die als doel had de 
bestuurlijke financiën van de stad grondig te saneren - en zo mogelijk in het voordeel van de vorst 
om te buigen. 

Eén van de meest opmerkelijke onderdelen van de besnijdenisse voorzag in de aanstelling 
van een zeskoppige commissie die moest toezien op de naleving van de nieuwe bepalingen318

• Elk 
jaar dienden de vorstelijke commissarissen voor de vernieuwing van de wet, na overleg met de 
schepenen en notabelen van de stad, zes personen aan te stellen - twee uit elk stedelijk lid -
"notables et riches personnes et de bonne conscience" die voorts geen enkele officiële functie in de 

316 Heel wat posten in de "dagelijkse en onvoorziene kosten" van datjaar handelen over de onderhandelingen 
en de verplaatsings-en verblijfkosten van de stedelijke vertegenwoordigers, SAG 400/21, f' 297r e.v. Voorts 
ook BOONE, 'Législation communale', p. 144 en FRIS, 'La restriction', p. 70. 
317 Voor een opsomming van de verschillende onderwerpen, zie BOONE, 'Législation communale', p. 147. 
318 FRIS, 'La restriction', p. 84, art. 82. 
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stedelijke administratie mochten vervullen. Deze zes commissarissen kregen vanwege de hertog de 
controle over het volledige financiële beleid van de stad in handen. De schepenen en tresoriers van 
de stad konden geen enkele uitgave meer verrichten zonder de goedkeuring van op zijn minst vier 
van de zes commissarissen. Enige uitzonderingen betroffen uitgaven ten belope van minder dan 240 
d.gr. en uitgaven voor de uitbetaling van renten. Voortaan konden geen openbare werken meer 
ondernomen, geen aankopen verricht, geen vervreemding van stedelijke inkomsten meer uitgevoerd 
worden zonder de toestemming van de commissarissen. Elke zaterdag dienden de zes samen te 
komen in een kamer "au plus près de la trésorie", alwaar hen door de stedelijke ontvanger een 
uitgebreid verslag zou worden voorgesteld van de belangrijkste geboekte inkomsten en uitgaven 
tijdens de voorbije week. Hun voornaamste taak was echter het voortdurend hoog houden van de 
bepalingen uit de restrictie zelf, waarbij overtreders het vierdubbele van de sommen die ze tegen de 
restrictie in besteed haddden, moesten terugbetalen bij wijze van boete. In de deelsgewijze 
bespreking van de diverse bestuurlijke uitgaven zal blijken dat de restrictie, althans tijdens de eerste 
paar jaar na haar doorvoering, relatief goed nageleefd werd. Van de activiteiten van de zes 
commissarissen vinden we in de bronnen uit de praktijk echter geen enkel spoor terug319

• Hoewel het 
niet uitgesloten is dat deze commissarissen ook effectief gedurende enkele jaren verkozen werden en 
hun functie uitoefenden zoals door de restrictie voorgeschreven werd, lijkt het ons onwaarschijnlijk 
dat ze enkele jaren later, wanneer de stad op grote schaal tegen de in 1468 opgelegde voorschriften 
begon te zondigen, nog steeds naar behoren functioneerden, en dat zonder enige sporen van hun 
activiteiten in de bronnen na te laten. We kunnen evenmin de mogelijkheid uitsluiten dat deze 
commissarissen zelfs nooit effectief aangesteld zijn geweest. Voor de stedelijke elite moet de 
instelling van de commissie ongetwijfeld de bitterste pil om slikken geweest zijn. De restrictie, met 
al haar opgelegde beperkingen en besparingen, betekende slechts een éénmatige vorstelijke 
inmenging in het financiële bestel van de stad. De instelling van de commissie daarentegen, zou het 
beleid volledig aan de schepenen en tresoriers onttrekken en uitsluitend in handen leggen van 
personen die door de vorstelijke administratie aangesteld waren. 

Waarom vanaf 1472 de bestuurlijke uitgaven opnieuw sterk de hoogte ingingen, kan op 
verschillende manieren verklaard worden. Allereerst werd bij de onderhandelingen omtrent de 
bepalingen van de restrictie door de stedelijke vertegenwoordigers bedongen dat de ordonnantie 
slechts zes jaar geldig zou zijn320

• In de praktijk valt van deze termijn echter niet altijd evenveel te 
merken: heel wat bepalingen werden reeds enkele jaren voordien overschreden, andere bleven zelfs 
lang na de zesjarige termijn nog in voege. Als tweede verklaring is het niet uitgesloten dat de 
externe, vorstelijke controle op de financiën afnam naarmate Karel de Stoute de politieke elite van 
de stad steviger in zijn greep kreeg. Sinds januari 1469 had hij immers ook volledig de verkiezing 
van de schepenen in handen gekregen, waardoor de noodzaak om het financiële beleid aan hen te 
onttrekken en in handen van de zes commissarissen te leggen waarschijnlijk afnam. Mogelijk kreeg 
de, centralistisch gezinde, stedelijke elite die nu aan de macht was daardoor opnieuw wat meer 
bewegingsruimte om haar eigen stempel op het financiële beleid te drukken. Ten derde moeten we 
als algemene verklaringsfactor ook steeds de interne samenhang van de stadsfinanciën beschouwen. 
Meer specifiek kunnen we een relatie verwachten tussen de bestuurlijke uitgaven enerzijds en 
anderzijds bijvoorbeeld de buitengewone uitgaven321 en de betalingen voor de uitkering van de 
jaarlijkse renten. Grafieken 11.2.3. en 11.2.4. tonen het geïndexeerde verloop van de bestuurlijke 
uitgaven ten opzichte van de stedelijke rentebetalingen, respectievelijk tegenover de uitgaven ten 
voordele van de vorst. Bij deze laatste grafiek werd gebruik gemaakt van een logaritmische schaal 

319 Deze zes commissarissen mogen uiteraard niet verward worden met de "ghecommiteerden" die vanaf 1479 
door de schepenen aangesteld werden en belast waren met de betaling van de annuïteiten (zie daarover het 
onderdeel over de renteboeken in deel IV, hoofdstuk 1). Al evenmin mogen ze verward worden met de 
vorstelijke commissarissen die instonden voor de jaarlijkse wetsvernieuwing in de stad. 
320 

" ... appoinctons et accordons par ces présentes, les modéracions et restrinctions touchant lesdictes charges 
de nostre villede Gand, estre faictes, entrenues, gardées et observées en icelle et par ceulx qu 'il appartiendra 
en la manière cy après déclarée, durant le tempset letermede six ans, à commencier la veillede lafestede 
Notre Dame en my-aoust derrenièrement passée, et après continue/ment ensuivans ... " uit FRIS, 'La 
restrietion', p. 78. 
321 Een verband dat ook reeds onderzocht werd door BOONE, 'Geld en macht', p. 83. 
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(log 5) om de grafiek leesbaar te houden ondanks de grote amplitude. Op beide grafieken werd een 
lijn getrokken in hetjaar 1472, om het beginpunt aan te duiden van de stijgende bestuursuitgaven. 

Graflek 11.2.3. Indices van de bestuurlijke uitgaven en de uitgaven aan rentebetalingen vanwege de stad 
(1460-1495). 
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Graflek 11.2.4. Indices van de bestuurlijke uitgaven en de uitgaven ten voordele van de vorst 
(1460-1495). 
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De grafieken laten er weinig twijfel over bestaan dat zowel de buitengewone uitgaven voor 
de vorst als de rente-uitkeringen vanaf 1472 daalden, terwijl net dan de bestuurlijke uitgaven sterk 
stegen. Wat betreft de betalingen aan de vorst lijkt het logisch dat deze de oorzakelijke variabele is 
en de bestuurlijke uitgaven als volgvariabele kan beschouwd worden. Voor de rentebetalingen is de 
causaliteit heel wat minder duidelijk. Zoals verderop in deze verhandeling zal blijken, was 
wanbetaling vanwege de stad een wijdverspreid fenomeen en is het dus helemaal niet uitgesloten dat 
bijvoorbeeld minder renten uitbetaald werden als gevolg van stijgende bestuurlijke uitgaven. 
Uitsluitsel over de richting van het verband krijgen we echter niet, ook niet als we de causaliteit 
chronologisch proberen te ontwaren door middel van ingebouwde vertraging (lag) in de tijdreeksen, 
zoals in tabel 11.2.1. 
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Tabel 11.2.1. Correlatiecoëfficiënten bestuurlijke uitgaven en rentebetalingen, met lag (1460-1495)322
• 

ANNU 
ANNU, 1 jaar lag 
ANNU, 2 jaar lag 

BES 
- ,404 

- ,058 
,334 

BES, 1 jaar lag 
-,137 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 

BES, 2 jaar lag 
- ,387 

Vermoedelijk is er sprake van een wederzijdse beïnvloeding van beide factoren, waarbij de 
causale factor niet doorheen de hele door ons bestudeerde periode dezelfde is. Hoe dan ook kunnen 
we zowel de buitengewone uitgaven voor de vorst als de kosten voor de stedelijke schuldbetalingen 
(de renten) als invloedrijke factoren aanduiden voor het begrijpen van de evolutie in de bestuurlijke 
uitgaven. 

Keren we terug naar grafiek 11.2.2., dan vallen nog enkele verdere schommelingen te 
analyseren. De volgende drastische achteruitgang van de bestuurlijke uitgaven vinden we terug in 
1476/77. We menen de verklaring ditmaal te moeten zoeken in de bijzonder zware militaire lasten 
die de stad onmiddellijk na de dood van Karel de Stoute op zich nam in de verdediging tegen de 
Franse vijandelijkheden. Ditmaal duurde het verschillende jaren vooraleer opnieuw een normaal peil 
bereikt werd. Vanaf 1485 daalden de bestuurlijke uitgaven opnieuw bijzonder scherp, ongetwijfeld 
veroorzaakt door de hoge bedelasten waar de stad door Maximiliaan aan onderworpen werd vanaf 
het einde van de eerste regentschapsraad (zie grafiek 11.2.4.). Dat ook na de particularistische 
machtsovername in 1487 het niveau van de bestuurlijke uitgaven zich niet herstelde- zie daarvoor 
voornamelijk het gedefleerde verloop in grafiek 11.2.2. - hoeft gezien de enorme militaire 
inspanningen op dat moment niet te verwonderen. Pas na de vrede van Cadzand in 1492 komen de 
bestuurlijke uitgaven opnieuw op een min of meer normaal niveau te liggen, al blijven ze net onder 
het gemiddelde van de hele periode 1460-1495 hangen. Het is duidelijk dat op de bestuurlijke 
uitgaven in de laatste decennia van de 15e eeuw sterk bespaard werd, zowel vanuit financiële 
noodzaak (bijvoorbeeld veroorzaakt door militaire inspanningen) als omwille van veeleer politieke 
motieven (zoals bij de restrictie). 

2. Samenstelling 

Wat we tot hiertoe gezamenlijk als de bestuurlijke uitgaven bestempeld hebben, is in realiteit 
een geheel van zeven afzonderlijke variabelen die uit de stadsrekeningen gedistilleerd werden. We 
onderscheiden daarbij in dalende volgorde van belangrijkheid: de uitgaven voor wedden en kledij, 
prosenten, rechtsbedeling en administratie, feesten en processies, parlementen en boden, aalmoezen 
en tenslotte kantooruitgaven. In onderstaande tabel namen we de gemiddelde variatiecoëfficiënten323 

op voor de periode 1460-1495, naast deze uit de periode 1400-1460324
• 

Tabel 11.2.2. Variatiecoëfficiënten bestuurlijke uitgaven, in%. 

Soorten bestuurlijke uitgaven 1400-1460 1460-1495 1400-1495 
Wedden en kledij 18,74 25,46 21,27 

Prosenten 67,35 47,86 48,21 
Rechtsbedeling en administratie 34,49 27,79 33,47 
Feesten en processies 28,53 34,69 30,26 
Parlementen en boden 51,20 48,40 51,52 
Aalmoezen 48,99 18,90 42,30 

322 Waarbij ANNU de totale uitgaven aan rentebetalingen (annuïteiten) per jaar omvat, en BES de totale 
bestuurlijke uitgaven per jaar. 
323 De variatiecoëfficiënt wordt gevormd door de standaardafwijking, gedeeld door het rekenkundig 
~emiddelde (xlOO). 
24 Welke terug te vinden zijn bij BOONE, 'Geld en Macht', pp. 83-84. 
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Kantooruitgaven 33,23 36,58 30,29 

Totale bestuurlijke uitgaven 26,95 14,46 24,72 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Kijken we eerst naar de gegevens voor de volledige periode 1400-1495, dan valt meteen op dat er 
twee soorten bestuurlijke uitgaven zijn waarvan de variatie veel groter is dan bij de andere 
categorieën: namelijk de parlementen en boden en de prosenten. Dit zou erop kunnen wijzen dat bij 
een gebrek aan middelen precies op deze uitgaven het makkelijkst kon bespaard worden. Zeker bij 
de uitgaven voor prosenten lijkt dat het geval te zijn geweest, zowel in de eerste als in de tweede 
helft van de 15e eeuw. Wat de uitgaven voor parlementen en boden betreft, is het uiteraard zo dat 
deze sterk onderhevig waren aan de invloed van de stedelijke en regionale politiek, denken we 
bijvoorbeeld aan de frequentie van de bedenvergaderingen of de organisatie van particularistische 
netwerken doorheen het graafschap. Ook de uitgaven aan aalmoezen werden in de loop van de eeuw 
door heel wat schommelingen gekenmerkt, maar na 1460 blijkbaar heel wat minder dan voorheen. 
Over het algemeen lijkt de variatie in de bestuurlijke uitgaven vanaf 1460 in haar geheel aan minder 
drastische schommelingen onderhevig te zijn geweest dan in de decennia voordien. Voor de periode 
1460-1495 construeerden we een boxplot voor de zeven variabelen (grafiek ll.2.5.). De grafiek 
bevestigt grotendeels wat reeds door bovenstaande tabel gesuggereerd werd, maar biedt toch enkele 
bijkomende nuances. 

Grafiek 11.2.5. Boxplot van de diverse bestuurlijke uitgaven van de stad (1460-1495). 
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Het is duidelijk dat zowel de uitgaven voor aalmoezen als deze voor kantooruitgaven een 
laag gemiddelde vertonen en kleine amplitudes hebben. De uitgaven voor wedden en kledij zijn 
proportioneel gezien de belangrijkste, maar vertonen tegelijkertijd ook een relatief grote amplitude, 
waardoor ze dus sterk bepalend zijn voor het geheel van de bestuurlijke uitgaven. De overige vier 
soorten uitgaven hebben alle een zeer vergelijkbare gemiddelde waarde, maar vertonen toch 
enigszins verschillende spreidingen. Opvallend zijn ook de uitzonderlijke waarden in deze 
distributies325

, waarbij de prosenten voornamelijk hoge waarden halen in het begin van de jaren 1470 

325 De cirkels duiden op gevallen met een waarde van tussen de anderhalf en driemaal de lengte van de 
rechthoek, te beginnen vanaf de buitenste lijn van deze rechthoek. De lengte van de rechthoek wordt bij een 
boxplot bepaald door de amplitude van de middelste kwartielen (en bevat dus 50% van de distributie) . De 
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en de uitgaven voor parlementen en boden een uitzonderlijk hoge waarde bereiken in opstandsjaar 
1467. Door de veelheid van gegevens zijn algemeen stijgende dan wel dalende tendenzen van de 
diverse bestuurlijke bestanddelen moeilijk te onderscheiden. In wat volgt, zullen we dan ook elk van 
de bestuurlijke uitgaven afzonderlijk bespreken en telkens van daaruit de samenhang met de overige 
componenten belichten. 

3. Deelsgewijze benadering 

3.1. Wedden en kledij 

Elk jaar werd aan de stedelijke personeelsleden een vergoeding toegekend, deels in natura 
onder de vorm van ambtskledij, deels in geld als zogenaamde pensioenen. Het verloop van deze 
gezamenlijke uitgavenpost voor quasi de volledige 15e eeuw is te vinden in grafiek II.2.6. Een door 
middel van zuiver zilver gehaltes gedefleerd verloop tussen 1460 en 1495 treft men aan in grafiek 
II.2.7. De grafiek vertoont een bijzonder scherpe daling vanaf 1467/68, wat uiteraard te maken heeft 
met de reeds eerder aangehaalde restrictie. Uitgedrukt in zuiver zilver, zouden de uitgaven voor 
wedden en kledij tot na de vrede van Cadzand op een lager peil blijven dan vóór de restrictie het 
geval was geweest. De aanvang van de tweede regentschapsraad in 1487 betekende zelfs een nieuw 
dieptepunt in de uitgaven. Waarschijnlijk moeten we de oorzaak van heel wat kleinere 
schommelingen in deze grafieken niet zozeer in een verandering van het gevoerde beleid zoeken, als 
wel in noodgedwongen aanpassingen van de weddes als gevolg van bijvoorbeeld stijgende 
graanprijzen of muntinflatie326

. We kunnen in het algemeen verloop van de uitgaven voor wedden en 
kledij relatief goed de loonaanpassingen naar aanleiding van de evoluerende conjuncturele situatie 
onderkennen: aanvankelijk zien we stijgende wedden als gevolg van de klimmende graanprijzen- tot 
aan de hongersnood van 1437-1438. Dit werd gevolgd door een tijdelijke daling van de prijzen, en 
wedden, die uiteindelijk weer gevolgd werd door een nieuwe stijging als gevolg van de muntinflatie 
en sociale en politieke onrust tijdens het laatste derde van de eeuw. 

De enige ingrijpende verandering die we aan een bewust financieel beleid kunnen 
toeschrijven, is wellicht de besnijdenisse (of restrictie) van 1468. Hoewel deze wettekst pas in de 
laatste maand van het schepenjaar Guli) door de vorst werd bekrachtigd, werd ze met terugwerkende 
kracht ingevoerd waardoor het effect van de doorgevoerde maatregelen reeds in de rekening van 
augustus 1467 terug te vinden is327

• Het oog voor detail waarmee de tekst van de restrictie de diverse 
onderdelen van de traditionele bestedingen aan wedden en kledij één voor één overloopt en aan 
nieuwe bepalingen onderwerpt, verraadt de inbreng van enerzijds vertegenwoordigers van de drie 
leden van de stad zelf en anderzijds vorstelijke commissarissen bij de totstandkoming van het 
documene28

. 

sterren duiden op een waarde van meer dan driemaal de lengte van de rechthoek. Voor een duidelijke anatomie 
van boxplots, zie C. MARSH, Exploring Data. An Introduetion to Data Analysis for Social Scientists 
(Norwich, 1988),pp. 110-111. 
326 Fluctuaties als gevolg van prijsschommelingen op de textielmarkt zijn ook niet uit te sluiten, maar lijken 
minder uit onze gegevens naar voren te komen. 
327 Zo blijkt uit de kapittels met betrekking tot pensioenen en kledij in SAG 400/21, f' 277r-280v. 
328 Over die commissarissen en het verloop van de onderhandelingen: FRIS, 'La restriction', p. 70 e.v. 
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Grafiek 11.2.6. Uitgaven voor wedden en kledij met vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
(1400-1495). 
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Grafiek 11.2.7. Uitgaven voor wedden en kledij in zilverequivalenten (1460-1495). 
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De eerste negentien artikels van de restrictie handelen alle quasi uitsluitend over de jaarlijks 
te verdelen ambtskledij, en artikels 20 tot en met 46 leggen daarnaast zeer concreet de geldelijke 
vergoedingen voor de pensioenen vase29

• Wat de kleding betreft, wordt telkens gedetailleerd 
beschreven welke hoeveelheden, afmetingen en soorten stof gebruikt mogen worden voor de 
habijten van de respectieve functionarissen. In sommige gevallen wordt op het toegestane textiel ook 
een bepaalde maximumprijs gekleefd. Een vergelijking met de uitgaven in de rekeningen van de 
jaren nadien maakt meteen duidelijk dat deze maximumprijzen in geen geval gerespecteerd werden. 
We kunnen ons daarbij uiteraard de vraag stellen in hoeverre deze stijgingen in de uitgaven voor 
kledij een gevolg waren van effectief verhoogde vergoedingen, of veeleer het resultaat waren van 
stijgende textielprijzen en muntdevaluaties. Als voorbeeld nemen we de bepaling uit de restrictie 

329 Voor wat volgt baseerden we ons op de tekstuitgave van de restrictie in FRIS, 'La restriction', appendix A, 
pp. 76-88. 
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(artikel 17330
) waarin de kostprijs voor de zijden koorden voor de gewaden van de schepenen, dekens 

en tresoriers samen vastgelegd werd op 480 d.gr. (2 lb.gr.). Tussen 1467 en 1470 bleef het effectief 
betaalde bedrag ook inderdaad precies 480 d.gr., maar vanaf dan nam het bedrag sterk toe: 846 d.gr. 
in 1475, 1.075 d.gr. in 1480, 1.635 d.gr. in 1485, om vervolgens min of meer stabiel te blijven op 
1.296 d.gr. in 1490 en 1.417 d.gr. in 149533 1

• Minder dan tien jaar na de restrictie was het aan zijden 
koorden bestede bedrag dus al verdubbeld, na bijna twintig jaar was het verdrievoudigd. Zetten we 
deze uitgaven om in gewicht zuiver zilver, dan krijgen we weliswaar een gematigder stijging, maar 
tegen 1475 was het bedrag nog steeds anderhalf maal zo groot als het in de restrictie bepaalde 
bedrag, en tegen 1485 was het meer dan verdubbeld. Ook evoluties in de textielprijzen kunnen deze 
stijging onvoldoende verklaren332

• Het merendeel van de andere bepalingen in de restrictie met 
betrekking tot de kostprijs van de ambtskledij lijkt een gelijkaardige evolutie te hebben ondergaan: 
enkele jaren na de restrictie treedt een lichte stijging op, die slechts gedeeltelijk aan muntdevaluaties 
en prijsstijgingen kan toegeschreven worden. 

Grafiek ll.2.8. Uitgaven voor wedden en kledij van enkele stedelijke functionarissen (1460-1495). 
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We hebben voor enkele steeds terugkerende functionarissen in een vij~aarlijkse steekproef 
het totale bedrag aan pensioenen en kledij dat ze in ontvangst namen berekend 3 

• Het resultaat vindt 
men in grafiek 11.2.8. en tabel 11.2.3. Het drastische effect van de restrictie van 1468 is maar al te 
duidelijk, evenals de geleidelijke stijging van de uitgaven nadien. Opmerkelijk is wel dat niet alle 
verlagingen in 1468 even groot zijn. De politieke functionarissen, met name de schepenen, moesten 
het meest inleveren. In principe werden zij vanaf de restrictie niet langer rechtstreeks verloond, maar 
konden ze enkel nog rekenen op enkele vergoedingen voor de hen toebedeelde kleding334

• We 
kunnen vermoeden dat deze maatregel de hertog ingegeven werd uit politieke overwegingen, 
namelijk het veiligstellen van de politieke positie van de gegoede vorstelijk gezinde families in de 
stad335

• Door het wegnemen van de verloning voor het politiek personeel van de stad, werd de 
recruteringsbasis voor dat personeel op sociaal-economisch vlak sterk versmald. Ook heel wat 

33° FRIS, 'La restriction' , p. 79: "Pour paier les cordes de soye servans aux habiz desdiz eschevins, deux 
doyen et trois trésoriers en la manière acoustumée, deux livres de gros." 
33 1 In SAG 400/21 , f" 277r-280v (1467); SAG 400/22, f" 200r e.v. (1470); SAG 400/24, f" 198r-201 v (1475); 
SAG 400/27, f" 231r-235v (1480) ; SAG 400/29, f" 84r-87v (1485); SAG 400/30, f" 329r-334v (1490); SAG 
400/31 , f" 179r-184v (1495). 
332 We vergeleken onder andere met de reeksen in Dok/, pp. 52-53. 
333 Voor de bronverwijzingen, zie noot 331 , met daaraan toegevoegd: SAG 400/19, f" 386r-390v (1460) en 
SAG 400/20, f" 53r-55v (1465). Bij deze grafiek moet men voor ogen houden dat het gaat om een vijfjaarlijkse 
steekproef, en de lijnen tussen de meetpunten in dus niet gebaseerd zijn op de effectieve gegevens voor die 
betreffende jaren (vandaar de zwarte stippen op de grafiek). 
334 FRIS, 'La restrietion' , p. 78: artikel 1. 
335 Zie ook BOONE, 'Geld en macht' , p. 88. 
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1495 

andere gegoede groepen - die als vertegenwoordigers van de drie leden bij de onderhandelingen 
over de restrictie betrokken waren - zagen mogelijks hun voordeel in deze onrechtstreekse 
afscherming van de politieke top. Slechts vanaf 1480 slaagden de schepenen erin via de giften in 
textiel hun financiële vergoeding opnieuw de hoogte in te krijgen, maar het niveau van vóór 1468 
werd niet meer bereikt. Overigens werden in de jaren vóór de restrictie niet alle schepenen even 
goed betaald. In 1460 kregen twee schepenen van de keure bijvoorbeeld 6 lb.gr. betaald, terwijl de 
andere elf zich met 5 lb.gr. moesten tevreden stellen. De voorschepen van gedele had eveneens recht 
op 6 lb.gr., twee andere schepenen van gedele kregen 4 lb.gr. aan pensioenen, maar de anderen 
verdienden slechts 3 lb.gr. Dit zijn overigens geen exuberante lonen: ze komen overeen met een 
jaarloon van een ongeschoold arbeider336

• Vanaf de restrictie vallen de grote verschillen tussen de 
diverse schepenen weg. In 1470 wordt nog een verschillende vergoeding aan twee groepen 
schepenen toegewezen voor de kledij, maar nadien wordt ook dit gelijkgeschakeld. Ook de 
voorschepen is nu niet langer van de andere schepenen te onderscheiden op het vlak van financiële 
vergoedingen. 

Tabel 11.2.3. Geïndexeerde verloning van enkele stedelijke functionarissen (1460 = 100). 

Schepenen Voorschep Tresorier Deken Secretaris Erfscheider Engien- Wachter 
keu re en keure neringen keu re meester belfort 

100 100 100 100 100 100 100 100 
92 140 100 85 100 100 101 100 
21 22 62 57 80 50 79 100 
24 24 64 58 81 50 83 119 
25 25 65 65 83 50 93 117 
33 32 71 68 100 50 110 92 
37 37 74 70 112 50 119 111 
42 42 78 73 125 50 108 111 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Samen met de schepenen, moesten in 1468 ook de tresoriers en dekens van de neringen en 
weverij een groot deel van hun verloning afstaan. Toch is de inlevering daar minder drastisch en 
blijven beide functies stevig vergoed. Bij de overdeken van de neringen valt trouwens op dat via de 
kledijvergoedingen behoorlijk wat gerecupereerd werd in de decennia na de besnijdenisse. Wat het 
lagere personeel van de stad betreft, zijn de effecten van de restrictie heel wat minder ingrijpend. De 
erfscheiders leveren weliswaar een aanzienlijk deel van hun verloning in, maar op de secretarissen 
van de keure, de engienmeester en de wachters op het belfort heeft de restrictie weinig impact. Als 
oorzaak daarvan menen we het meer technische karakter van deze functionarissen te kunnen 
aanstippen, net als hun ook voordien reeds bescheiden loon waar moeilijk nog meer op bespaard kon 
worden. Op beleidsvlak vertolkt de restrictie dus niet alleen de bewuste politieke agenda van de 
vorst, maar ze bevestigt tegelijkertijd ook de belangrijke rol die technocraten en juristen zoals 
pensionarissen, secretarissen, advocaten en procureurs in de loop van de 15e eeuw in de stedelijke 
administratie hadden ingenomen337

. Zowel de engienmeester als de wachters op het belfort werden 
door de restrictie in het geheel niet getroffen, en zagen beiden in de loop van de volgende decennia 
hun vergoedingen zelfs enigszins stijgen. Om een idee te krijgen van de omvang van de uitgekeerde 
vergoedingen, zetten we de gemiddelde uitbetalingen na 1465, zowel in natura als in pensioenen, in 
onderstaande tabel bij elkaar338

• De bedragen werden aan de hand van graanprijzen voor rogge ook 
in liters rogge per dag omgezet, waarbij gerekend werd aan 235 werkdagen per jaar. Als richtlijn 

336 Gerekend aan 235 werkdagen per jaar. 
337 Hierover W. PREVENIER, 'Ambtenaren in stad en land in de Nederlanden. Socio-professionele evoluties 
( 14e-16e eeuw)', Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 87 (1972), pp. 44-59. 
338 Op basis van de eerder vermelde steekproef, zie noot 331. 
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voor een basisconsumptie rogge door een gemiddeld gezin stellen we ongeveer vijf liter per dag 
voor339

• 

Tabel 11.2.4. Gemiddelde vergoedingen in pensioenen en kledij, omgerekend in liter rogge 
(1468-1495). 

Functionaris Nominaal bedrag In liter rogge per dag 
Deken van de neringen 3.760 54 
Schepen van de keure 720 11 
Ontvanger-boekhouder 2.160 31 
Secretaris van de keure 931 14 
Erfscheider 480 7 
Engienmeester 555 8 
Wachter op het Belfort 1.003 14 
Bron: stadsrekeningen 1460-1495. Gemiddelde roggeprijs 1460-1495 berekend op basis van P. 
DEPREZ, 'Graanprijzen te Gent', in: Dok/, pp. 62-64. 

Bijzonder overvloedig zijn de lonen na 1468 alvast niet, zelfs niet voor de overdeken en de 
ontvanger-boekhouder, van wie de vergoedingen op dagelijkse basis nog onder het dagloon van een 
geschoold ambachtsman bleven. Heel wat functionarissen in dienst van de stad hadden dan ook 
alternatieve inkomstenbronnen. In sommige gevallen waren ook deze bijkomstige inkomsten aan de 
stadskas ontleend. Het belangrijkste voorbeeld daarvan zijn de extra vergoedingen die geregeld aan 
administratief personeel van de stad toegekend werden voor het leveren van uitzonderlijke diensten 
ten voordele van de stad. We treffen deze posten aan tussen de diverse dagelijkse en onvoorziene 
uitgaven in de rekeningen. Deze kosten, waarvan de omschrijving steeds zeer vaag blijft, lijken door 
de restrictie van 1468 niet getroffen. Grafiek 11.2.9. toont de samenstelling van de totale uitgaven 
voor wedden en kledij, waarbij ook deze 'bijzondere' extra vergoedingen opgenomen zijn. Hoewel 
ze ook voordien reeds voorkomen, lijkt er zich toch een zekere stijging af te tekenen in 1468. Vanaf 
dat moment nemen ze een quasi regelmatig - zij het sterk schommelend - karakter aan. Een 
effectieve compensatie voor het verlies aan wedde na de restrictie kunnen we er echter niet in 
ontwaren. Toch verplichten de steeds toenemende frequentie van deze extra vergoedingen en de 
relatief aanzienlijke omvang ervan ons om er enigszins dieper op in te gaan. 

Grafiek 11.2.9. Uitgaven voor de diverse soorten wedden en kledijvergoedingen (1460-1495). 
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339 Dit komt ongeveer overeen met de 3,2 kg die werd vooropgesteld door J.P. SOSSON, 'Corporation et 
paupérisme aux XIVeet XVe siècles. Le salariat du bätiment en Flandre et en Brabant, et notaroment à 
Bruges', Tijdschrift voor Geschiedenis, 92 (1979), pp. 559-560. 
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Tussen 1460 en 1495 vinden we in de rekeningen melding van heel wat verschillende 
soorten functionarissen die een extra vergoeding toebedeeld krijgen: de ontvanger van de erflijke 
renten, tresoriers, procureurs, secretarissen, advocaten, klerken, boden, ministrelen, de beul en de 
kastelein van de stad. De grote meerderheid van deze extra vergoedingen werd echter uitsluitend 
toegekend aan de tresoriers, vaak zelfs enkel aan de boekhouder-ontvanger. In sommige gevallen is 
het duidelijk waarvoor de betalingen bedoeld zijn, bijvoorbeeld wanneer de diensten van een 
procureur of advocaat in een bepaalde rechtszaak vereist zijn, of wanneer een klerk zijn diensten had 
verleend bij het neerschrijven van een bepaald gewichtig documene40

. Karakteristiek voor deze 
posten is echter dat de reden voor de betaling zo goed als nooit aan bod komt. De standaardmotivatie 
ter rechtvaardiging van de uitbetaling luidt: "over vele diverssche lasteghe ende groote 
extraordinaire moeyte ende aerbeyt die hij in den orbuer van dezer vors. stede binnen dezen jare 
ghehadt heeft341

." Het meest opvallende aan de hele zaak is echter de omvang van de uitbetaalde 
bedragen zelf. De extra vergoedingen voor · de tresorier spannen daarin de kroon, met bedragen die 
meestal hetzij 1.440 d.gr. (6lb.gr.), hetzij 2.400 d.gr. (10 lb.gr.) bedroegen342

• Aangezien het gewone 
jaarlijkse pensioen van een tresorier eveneens (slechts) 1.440 d.gr. bedroeg, betekende dit op zijn 
minst een verdubbeling van diens jaarloon, wat de functie plots wél bijzonder goed betaald maakte. 
Dat deze extra compensaties enigszins verband hielden met de effectieve werklast die op de 
tresoriers rustte, wordt gesuggereerd door het uitzonderlijk hoge bedrag van 3.840 d.gr. (16 lb.gr. -
zo'n drie jaarlonen van een ongeschoold arbeider) dat de tresorier-boekhouder in het jaar 1477 in 
ontvangst mocht nemen343

• In dat jaar moest immers door hem toegezien worden op de correcte 
overdracht van de saldi uit de vier oorlogsrekeningen die in februari van dat jaar geopend waren 
onder druk van de militaire inspanningen van de stad344

, wat ongetwijfeld aanzienlijke hoeveelheden 
bijkomend werk met zich meebracht. Ook het jaar nadien mocht de ontvanger-boekhouder nog op 
een dergelijke riante bijkomstige vergoeding rekenen, maar daarna werd deze opnieuw 
teruggebracht tot een jaarlijkse 1.440 d.gr. 

Een andere reden voor het uitdelen van dergelijke vergoedingen aan de tresoriers moeten we 
waarschijnlijk zoeken in hun financiële verantwoordelijkheden. Aangezien zij de stadskas als een 
soort persoonlijke boekhouding dienden te beheren, waren zij ook verplicht om eventuele tekorten 
zelf voor te schieten tot wanneer de stadskas opnieuw voldoende middelen bezat om hen terug te 
betalen. Wellicht kunnen we de frequente en aanzienlijke vergoedingen voor de tresoriers dan ook 
beschouwen als een intrest op de vlottende leningen die aldus bij hen werden aangegaan345

• Daarbij 
dient nog opgemerkt dat de tresoriers ook nog extra vergoed werden voor het organiseren van "drie 
maeltijden volghende doude costume" de avond voor de jaarlijkse wetsvemieuwing346

• 

Door de schepenen toegekende extra vergoedingen waren zeker niet de enige manier waarop 
stedelijke functionarissen hun officiële wedde konden aanvullen. We wensen hier nog één 
alternatieve weg te suggereren waarlangs de politieke elite welli.cht de gevolgen van de restrictie 
voor zichzelf kon verzachten. Meer bepaald denken we aan de presenten, de zogenaamde pots-de
vin, die de stedelijke administratie elkjaar uitdeelde347

• Onderzoek voor de periode 1400-1460 wees 

340 Zie bijvoorbeeld SAG 400/30, f' lOOr en SAG 400/29, f' 237r. 
34 1 SAG 400/20, f' 58r-72v (dagelijkse en onvoorziene kosten, 1463). 
342 Onder andere SAG 400/26, f' 130r; SAG 400/28, f' 148;, SAG 400/28, f' 252v; SAG 400/29, f' 110r; SAG 
400/29, f' 237r; SAG 400/29, f' 371r; SAG 400/30, f' lOOr; SAG 400/30, f' 359r; SAG 400/32, f' 96r. 
343 SAG 400/25, f' 130r. 
344 Zie daarover het onderdeel "A. directe belastingen" in deel lil, hoofdstuk 1. 
345 De manier waarop deze vergoedingen toegekend werden, doet dan ook sterk denken aan de verdoken 
intrestbetalingen vanwege de pausen aan hun eigen geldschieters. Vergelijk met B. LAMBERT, The City, the 
Duke and their Banker. The Rapondi Family and the Formation ofthe Burgundian State (1384-1430), Studies 
in European Urban History (1100-1800), 7 (Turnhout, 2006), p. 69. 
346 Bijvoorbeeld SAG 400/30, f' 237r en SAG 400/30, f' 366v. 
347 Zie over dit fenomeen algemeen GROEBNER, 'Liquid assets'. Voorts ook E.A. DERVILLE, 'Pots-de-vin, 
cadeaux, racket, patronage. Essai sur les mécanismes de décision dans l'état bourguignon', Revue du Nord, 
LVI (1974), pp. 341-364 en E.A. DERVILLE, 'Les pots-de-vin dans Ie dernier tiers du XVe siècle (d'après les 
comptes de Lille et de Saint-Omer)', in: BLOCKMANS, '1477'. Wat Gent betreft: M. BOONE, 'Dons et pots
de-vin, aspects de la sociabilité urbaine au bas Moyen Age. Le cas gantois pendant la période bourguignonne', 
Revue du Nord, 70 (1988), pp. 471-487. 
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uit dat het merendeel daarvan bestemd was voor personen uit het stedelijke milieu zelf, leden van de 
lokale politieke elite, administratief personeel en dergelijke meer348

• Vaak gaat het om geschenken 
die ter gelegenheid van festiviteiten, optochten of andere uitzonderlijke gelegenheden uitgedeeld 
werden. Het uitdelen van prosenten lijkt dan ook een ideale manier waarop het loonsverlies van 
1468 enigszins kon gecompenseerd worden. Grafiek II.2.10. lijkt dit verband op het eerste gezicht 
alvast te bevestigen. Hoewel de uitgaven voor prosenten niet ogenblikkelijk reageren op de restrictie, 
gaan ze in de jaren nadien toch scherp de hoogte in, om terug te dalen van zodra het aandeel van de 
wedden en (vooral) kledij in de totale bestuurlijke uitgaven opnieuw de hoogte ingaat. Bij het zien 
van deze grafiek wekt het weinig verbazing dat beide reeksen negatief gecorreleerd zijn ten opzichte 
van elkaar, zij het slechts middelmatig sterk ( -0,358). Nochtans is deze omgekeerd evenredige relatie 
er in de periode vóór de restrictie allerminst, want tussen 1400 en 1467 is er een bijzonder sterke 
positieve correlatie van 0,720 aanwezig tussen beide variabelen. Het schijnt ons toe dat het 
breekpunt in de relatie tussen beide bestuurlijke uitgaven te situeren valt in 1468, bij de doorvoering 
van de restrictie. Om zekerheid te verkrijgen over hoe de traditionele uitgaven aan prosenten na 
1468 mogelijks gebruikt werden als fmanciële compensatie voor de politieke en administratieve elite 
is echter een diepgaand prosopografisch onderzoek vereist, dat buiten de doelstelling van dit boek 
valt. 

Grafiek 11.2.10. Aandeel van de uitgaven voor wedden en kledij en prosenten in de totale bestuurlijke 
uitgaven (1460-1495). 
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Tenslotte willen we nog een laatste aspect aanstippen dat verband houdt met de kosten voor 
wedden en kledij. Hoewel de rechtstreekse financiële vergoedingen voor het politiek personeel reeds 
vanaf de besnijdenisse (restrictie) afgeschaft waren, vormde het protest tegen corruptie en 
profitariaat van de stedelijke elite een belangrijk leidmotif bij het oproer in 1477349

• Het voornaamste 
gevolg van dit protest was het instellen van een grootscheepse restitutieoperatie, met als bedoeling 
alle pensioenen die tussen augustus 1455 en augustus 1467 aan schepenen uitbetaald waren terug te 
vorderen350

• De termini 1455 en 1467 voor deze restitutie zijn eenvoudig te begrijpen: de eerste 
wegens de definitieve machtsverwerving van een centralistisch gezinde elite in de stad na de vrede 

348 BOONE, 'Dons et pots-de-vin', p. 478. Het gaat om 256 van de 301 beneficiarissen die tussen 1400 en 
1460 ten minste tweemaal een prosent van de stad hadden gekregen. 
349 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 363-364 beschouwt deze lokale gerichte 
ontevredenheid dan ook als de voornaamste component van de gebeurtenissen in 1477, eerder dan een algeheel 
~articularistisch protest tegen het centralistisch streven van de Bourgondische vorsten. 
50 Een uitgebreide bespreking daarvan is terug te vinden bij HANCKE, 'Conflict en confiscatie', pp. 69-76. 

We komen hier later zelf ook op terug bij het onderdeel "buitengewone ontvangsten" (deel lil, hoofdstuk 2). 
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van Gavere, en de tweede als gevolg van het afschaffen van de schepenpensioenen waardoor er niets 
meer terug te vorderen viel. Over de precieze chronologie met betrekking tot de doorvoering van de 
besnijdenisse bestaat enige verwarring. Zo verklaart Hancké bijvoorbeeld het eindigen van de 
restituties in 1467, terwijl de restrictie pas in 1468 werd doorgevoerd, doordat de tijdgenoot in 1477 
de blijde inkomst in juni 1467 en de restrictie in juli 1468 als één enkele gebeurtenis beschouwde351

. 

Uit de rekeningen blijkt echter dat de uitbetaling van schepenpensioenen reeds niet meer gebeurde in 
het schepenjaar 1467/68, ook al werd de restrictie pas in de laatste maand van dat schepenjaar 
bekrachtigd. Blijkbaar hadden de bepalingen ervan ofwel terugwerkende kracht voor het voorbije 
jaar, ofwel had de stedelijke administratie reeds in de loop van het jaar - de onderhandelingen waren 
immers reeds geruime tijd bezig- de uiteindelijke bepalingen voorzien en erop geanticipeerd. Dat de 
einddatum voor de restitutie van pensioenen in augustus 1467 geplaatst werd in plaats van in 
augustus 1468 hoeft dan ook niet te verwonderen. Wél enigszins verwonderlijk is dat men het in 
1477 nodig achtte de schepenpensioenen van meer dan tien jaar eerder terug te vorderen. Als 
vergeldingsactie tegen een duidelijk afgebakende groep politieke tegenstanders (namelijk de na 
Gavere met de centrale staat meeheulende schepenen) zijn de restituties eenvoudig te begrijpen, 
maar als politiek statement (gericht tegen het uitbetalen van schepenpensioenen als beleidsprincipe) 
vanwege de nieuw aan de macht gekomen groepen, lijkt het aanvankelijk moeilijker te begrijpen. 
Dat de schepenpensioenen in Gent vóór de restrictie immers relatief grote proporties aannamen, is 
grotendeels toe te schrijven aan de vroege en krachtige invloed van de ambachten in het Gentse 
politieke milieu352

• De financiële vergoedingen speelden uiteraard sterk in hun voordeel aangezien 
ze nieuw bloed gemakkelijker een plaats in de stedelijke politiek konden gunnen. In dat opzicht 
zouden de schepenpensioenen als een essentieel onderdeel van het regime der drie leden met haar 
uitgesproken sterke ambachtsvertegenwoordiging in het stadsbestuur kunnen beschouwd worden. 
Dat vanwege de nieuwe machthebbers in 1477 geen enkele poging gedaan werd om de 
schepenpensioenen terug in te stellen353

, en ze zelfs expliciet afgekeurd werden door het instellen 
van de restitutieoperatie, wijst erop dat de sociale netwerken die in 1477 aan de macht kwamen 
zeker niet op één lijn te plaatsen zijn met deze die in de 14e eeuw verantwoordelijk waren voor de 
zogenaamd "democratische" revoluties. De in 1453 en 1468 ingezette uitholling van de invloed der 
ambachten in het politieke bestel van de stad, wordt op dit vlak door het regime van 1477 dus niet 
meteen teruggeschroefd. De nieuwe machthebbers, samengesteld uit een coalitie van het stedelijk 
patriciaae54 en ambachtsgroepen, waren duidelijk niet meteen geneigd de schepenpensioenen 
opnieuw in te stellen. Dit doet vermoeden dat althans een deel van hen een sociaal-economische 
afscherming van hun politieke machtsbasis in stand wenste te houden. Hoe ogenschijnlijk 
contradictorisch het op het eerste zicht ook mag lijken, het nieuwe stadsbestuur voerde op het vlak 
van de strijd tegen corruptie en financieel misbruik in 1477 dus een beleid dat sterk de vorstelijke 
strafmaatregelen van 1468 ondersteunde. Het herstel van het regime der drie leden na de dood van 
de Karel de Stoute was dan ook onvolledig en zeer selectief. 

3.2. Rechtsbedeling en administratie 

Gemiddeld werd tussen 1460 en 1495 slechts 14% van de bestuurlijke uitgaven besteed aan 
rechtsbedeling en administratie. Deze categorie van uitgaven is niet als dusdanig terug te vinden in 
de stadsrekeningen. We creëerden ze door het samenvoegen van diverse afzonderlijke posten uit de 

351 HANCKE, 'Conflict en confiscatie', p. 74. 
352 Na een eerste kortstondige invoering in het begin van de 14e eeuw, werden ze definitief onder het regime 
van Van Artevelde doorgevoerd, zieVAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 239 en BOONE, 
'Geld en macht', p. 88. 
353 In principe werden alle "obligatien ende verbanden" die sinds de vrede van Gavere ten laste van de stad 
opgelegd waren teniet gedaan door het Gents privilege van 30 januari 1477 (V ANDER HAEGHEN, 'La 
charte', p. 277). Zelfs als daar al de restrictie onder gerekend werd (HANCKE, 'Conflict en confiscatie', p. 
21), dan valt daar in de praktijk alvast niets van te merken. 
354 Zoals de families De Baenst en Borluut, die beide nauw bij de nieuwe politieke formaties in februari 1477 
betrokken waren. 
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dagelijkse en onvoorziene kosten355
• We rekenden daaronder in de eerste plaats alle kosten die 

betrekking hadden op de politionele en juridische organisatie van de stedelijke openbare macht. 
Kosten in verband met de organisatie van de vierschaar, maar ook het opstellen van processtukken, 
het vergoeden van bijzondere diensten van procureurs en advocaten, beulen en koningskinderen. 356 

Daarnaast werden ook de kosten opgenomen die betrekking hadden op de gebeurtenissen en het 
ceremonieel rond de jaarlijkse wetsvernieuwing. Uitzonderlijk hebben we er ook kosten in 
opgenomen die het gevolg waren van de juridische activiteiten van de stad in hogere rechtbanken, 
zoals het parlement van Mechelen357 

Grafiek II.2.11. Uitgaven voor rechtsbedeling en administratie met het vijfjaarlijks voortschrijdend 
gemiddelde (1400-1495). 
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355 Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze verdeling ook een subjectief aspect heeft, gezien de vaak 
enigmatische omschrijvingen van de posten en de nauwe verwantschap tussen deze categorie bestuurlijke 
uitgaven en deze met betrekking tot de wedden enerzijds en kantooruitgaven anderzijds. De vergelijking van 
de gegevens die door ons verzameld werden (1460-1495) met de gegevens van Boone (1400-1460) moet dan 
ook met de nodige omzichtigheid benaderd worden. 
356 Een stedelijk korps dat ingezet kon worden bij de meest uiteenlopende zaken, zoals openbare werken, de 
reiniging van de straten, vrijmaken van de rivieren, politionele opdrachten en dergelijke meer. Zie ook de 
discussie in L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (Ancien Régime). Actes 
du 1 1' Colloque international (Brussel, 1984), p. 140 en het zeer recente: VEREIST, 'Van Nancy tot 
Cadzand' , pp. 207-208. 
357 Bijvoorbeeld in 1475 veel dergelijke kosten in SAG 400/24, f' 205r-228v. 
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Grafiek 11.2.12. Uitgaven voor rechtsbedeling en administratie in zilverequivalenten (1460-1495). 
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Na de vrede van Gavere stegen de uitgaven voor rechtsbedeling en administratie aanzienlijk, 
voornamelijk als gevolg van de extra administratieve lasten die door de instelling van de nieuwe 
cueillotes op de schouders van de stad kwamen te liggen. Na enkele jaren daalden de uitgaven 
opnieuw tot ze een gemiddeld niveau bereikten dat duidelijk onder dat van het midden der 15e eeuw 
lag. Als gevolg van de zware financiële lasten die de stad op het einde van de eeuw te dragen had, 
kwamen de kosten voor het instandhouden van het stedelijk juridisch apparaat blijkbaar steeds meer 
onder druk te staan. Men moet echter ook voor ogen houden dat de vaak problematische afbakening 
van deze uitgavencategorie ook gedeeltelijk voor deze schommelingen verantwoordelijk kan zijn. 
Het dieptepunt in de jaren 1487-1491, ruwweg samenvallend met de periode van de tweede 
regentschapsraad, zou men immers kunnen verklaren doordat heel wat normale juridische en 
politionele activiteiten nu door (para-)militaire groepen opgenomen werden358 

- en dus niet langer 
onder de categorie rechtsbedeling en administratie fungeren, maar wel bij de militaire kosten 
ingedeeld werden. De restrictie van 1468 lijkt op de uitgaven voor rechtsbedeling en administratie 
heel wat minder effect gehad te hebben dan op de andere bestuurlijke uitgaven. Nochtans werden 
ook op dit vlak enkele besparingen doorgevoerd. Zo werd er gesneden in de uitgaven die men 
jaarlijks voor de wetsvernieuwing, midden augustus, mocht doen. De uitgebreide middagmalen die 
hiermee gepaard gingen, één voor de kiezers van de nieuwe schepenen en een ander voor de 
uittredende schepenen, mochten nu gezamenlijk nog maximaal 8 lb.gr. kosten359

. Tot op het einde 
van de 15e eeuw lijkt het stadsbestuur zich ook effectief aan deze bepaling gehouden te hebben360

. 

3.3. Parlementen en boden 

Een ander belangrijk onderdeel van de bestuurlijke uitgaven vormen de kosten voor 
parlementen en boden, die in twee afzonderlijke kapittels in de rekeningen terug te vinden zijn. Met 
het begrip 'parlementen' bedoelen we hier alle kosten voor reizen van vertegenwoordigers van de 
stad ter gelegenheid van diplomatiek overleg, vergaderingen, bedeonderhandelingen en dergelijke 
meer. Deze reiskosten maken tussen 1460 en 1495 gemiddeld 53% van de totale uitgaven aan 

358 We hadden het daar reeds over in deel 11, hoofdstuk 1, B. 
359 FRIS, 'La restriction', p. 81 (art. 53). 
360 Bijvoorbeeld SAG 400/30, f" 237r (1489). 
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parlementen en boden uit. De uitgaven voor boden nemen 27% in, en de overige 20% bestaan uit 
diverse reis- en bodekosten die uit de zogenaamde dagelijkse en onvoorziene kosten gehaald 
werden. Onderstaande grafiek (11.2.13.) toont het verloop van deze uitgaven tussen 1400 en 1495. 
Marc Boone wees er reeds op dat de schommelingen van deze uitgaven niet noodzakelijk 
overeenstemmen met de frequentie van de ledenvergaderingen, aangezien heel wat vergaderingen in 
Gent zelf georganiseerd werden en dus geen verplaatsing vanwege de Gentse vertegenwoordigers 
vereisten361

• De voornaamste factor die wel een invloed had op het verloop van deze uitgaven wordt 
gevormd door de onkostenvergoedingen die aan de gedeputeerden toegekend werden. Het hoeft niet 
te verbazen dat ook deze bestuurlijke uitgaven in de restrictie grondig behandeld werden362

• Wat wél 
verbazing wekt is de manier waarop dit tot uiting komt in de grafieken. Het jaar waarin de restrictie 
werd doorgevoerd (1467/68) vormt daarin immers een opvallende piek, zonder dat de uitgaven in de 
jaren erna duidelijk lager liggen dan in deze ervoor. Kijkt men naar de ontlede grafiek (II.2.14.) dan 
ziet men dat deze piek zo goed als alleen aan de reiskosten toe te schrijven is. Vermoedelijk zien we 
hier de afspiegeling van de grote moeite die de stad zich enkele maanden na de desastreuze intrede 
in juni 1467 begon te getroosten om de hertog opnieuw gunstig te stemmen. Alleen al de 
onderhandelingen over de bepalingen van de restrictie zelf sleepten maanden aan en hielden in dat 
vertegenwoordigers van de stad steeds opnieuw naar de vorst of zijn vertegenwoordigers dienden te 
reizen363

• In tegenstelling tot wat men mogelijks in het kader van de Gentse opstandigheid op dat 
moment zou verwachten, werd de verhoging van de reiskosten dus niet veroorzaakt door een 
toegenomen inmenging van de stad in de lokale besturen van haar kwartier of in een toegenomen 
contact met andere opstandige steden (zoals Luik en Mechelen). 

Grafiek 11.2.13. Uitgaven voor parlementen en boden met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde 

361 BOONE, 'Geld en macht', p. 90. De frequentietabellen voor de ledenvergaderingen zijn te vinden bij 
BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 194-196. 
362 FRIS, 'La restriction', p. 83, artikels 75 tot en met 78. 
363 FRIS, 'La restriction', pp. 69-70. Getuige van het overvloedig af en aan reizen van vertegenwoordigers is 
ook de omvang van het aantal door Fris bij zijn artikel gevoegde uittreksels uit de rekeningen. 
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Grafiek 11.2.14. Samenstelling van de uitgaven voor parlementen en boden (1460-1495). 
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Kijken we over de piek van 1467 heen, dan valt toch vooral het geringe onmiddellijke effect 
van de restrictie op. Vanaf dat moment gingen de reiskosten weliswaar geleidelijk in dalende lijn, 
maar spectaculaire gevolgen bleven klaarblijkelijk uit. De tekst van de restrictie legde niet zozeer het 
aantal te ondernemen reizen aan banden, als wel de manier waarop de verplaatsingen gebeurden en 
de vergoedingen die de stad ervoor mocht uitreiken. Het was daarbij duidelijk zoeken naar een 
middenweg tussen enerzijds het bewaren van het uiterlijk vertoon van status en hiërarchie dat voor 
de legitimatie van de politieke macht zo belangrijk was, en anderzijds het zoveel mogelijk drukken 
van de kosten. De voorschepenen van de beide schepenbanken en de twee overdekens kregen elk 
reisvergoedingen van 72 d.gr. per dag toegekend en mochten met drie paarden reizen. De andere 
schepenen, pensionarissen, klerken en het overige lager personeel mocht daarentegen slechts twee 
paarden op verplaatsing meenemen en moest zich tevreden stellen met een dagelijkse vergoeding 
van 48 d.gr., waarmee ze op hetzelfde niveau gesteld werden als bijvoorbeeld de Ieperse 
schepenen364

. Boodschappers kregen 20 d.gr. per dag toegekend365
• Als men in gedachten houdt dat 

een dagloon van een geschoold ambachtsman 10 d.gr. bedroeg366
, lijken dit, en dan vooral voor de 

hogere functionarissen, toch nog steeds comfortabele vergoedingen te zijn. Voor de boden 
veranderde er niets, vermits zij ook reeds in de jaren voorheen aan 20 d.gr. per dag betaald werden367 

- wat overigens perfect overeen stemt met het onveranderlijk blijven van de uitgaven voor boden in 
grafiek 11.2.14. De schepenen en pensionarissen van de stad moesten zich wel met 20% minder 
tevreden stellen, gezien zij in de jaren voordien vergoed werden aan een bedrag van 60 d.gr. per dag. 
De enigen voor wie de restrictie mogelijks een verhoging van de vergoeding betekende, waren de 
lagere ambtenaren van de stad, zoals de erfscheiders. Zij kregen immers voorheen slechts 24 d.gr. 
per dag betaald terwijl dat vanaf 1468 eveneens 48 d.gr. per dag werd368

. De restrictie richtte zich 
voorts ook tegen de boekhoudkundige onduidelijkheid die zich op het vlak van de reiskosten vaak 
manifesteerde: "Item, seront tenuz lesdits trésoriers de mectre et déclarer en leurs comptes les 

364 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 275. 
365 FRIS, 'La restriction', p. 83, artikels 75-77. 
366 SCHOLLIERS, 'Lonen te Gent (XVe-XVIe eeuw)', in: Dok /I, p. 423 e.v. 
367 Bijvoorbeeld SAG 400/21, f' 118r: " ... ende was ute /I daghete peerde, actum XX/Ie augustii anno LXVI, 
comt /IJs. IIII d.gr." 
368 Uiteraard gebeurde het slechts in uitzonderlijke omstandigheden (in het kader van specifieke opdrachten) 
dat erfscheiders mee gestuurd werden met een officiële delegatie. Zowel voor de schepenen als voor de 
erfscheiders: SAG 400/21, f' 127r. 
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causes principale desdits voaiges369
• " In het geval dit niet gebeurde, zouden de betrokken personen 

bij de controle van de rekeningen opgeroepen worden om de ingeschreven reiskosten te 
verantwoorden. In de jaren nadien werden effectief heel wat posten met betrekking tot 
reisvergoedingen door de vorstelijke controleurs aan een toetsing onderworpen, zo blijkt althans uit 
het veelvuldig voorkomen van (overigens wel steeds goedkeurende) apostilles in de marge. 

We hebben nog steeds niet verklaard waarom de effecten van de restrictie zich zo moeilijk 
uit het verloop van de reiskosten laten afleiden. Allereerst is er het relatief gematigde karakter van de 
besparing, namelijk een vermindering van de vergoedingen met 20%. Kijken we naar de gemiddelde 
totale reiskosten in de jaren vóór 1467, dan liggen deze echter slechts 10% hoger dan deze in de 
jaren er onmiddellijk na370

• De enige conclusie is dan ook dat het aantal reizen na de restrictie hoger 
lag dan voordien. Twee verklaringen zijn daarvoor aan te dragen. Allereerst is er de licht gestegen 
frequentie van het aantal ledenvergaderingen én van de duur ervan vanaf 1468371

• De tweede 
verklaring bestaat erin dat Karel de Stoute sinds het oproer van 1467 bewust steeds meer Gent als 
traditionele vergaderplaats voor de Leden links liet liggen372

• De besparingen in de uitgekeerde 
vergoedingen voor reizen werden dus grotendeels teniet gedaan door het toegenomen aantal reizen 
dat ondernomen moest worden. Na verloop van tijd gingen de uitgaven voor reiskosten echter wel 
geleidelijk aan in dalende lijn, terwijl grafiek II.2.2. suggereert dat ze in toenemende mate door het 
gebruik van boden vervangen werden. Het lijkt ons goed mogelijk dat bepaalde aangelegenheden die 
vroeger door stedelijke functionarissen in persoon nu via boden afgehandeld werden, aangezien het 
reizen zelf voor de functionarissen minder aantrekkelijk was geworden. Tussen 1480 en 1482 
bereikten de uitgaven voor parlementen en raden een absoluut dieptepunt, hetgeen wellicht 
grotendeels te wijten valt aan de weigering van Gent om vanaf 1480 nog aan ledenvergaderingen 
deel te nemen373

• Vanaf 1482, bij de instelling van de eerste regentschapsraad op het einde van dat 
schepenjaar, en de aanloop ernaartoe in de maanden voordien na het overlijden van Maria van 
Bourgondië, stijgen de reisonkosten - niet onverwacht - opnieuw sterk. Het bestuur van de 
regentschapsraad en het overleg tussen de grote Vlaamse steden, vereiste immers heel wat 
diplomatieke inzet vanwege de stad. Dat de uitgaven voor zowel de boden als voor de parlementen 
vanaf de aanvang van de tweede regentschapsraad bijzonder laag liggen, is niet representatief voor 
de effectieve activiteiten in deze periode, maar valt volledig toe te schrijven aan een 
boekhoudkundige ingreep. Ondanks het feit dat de verschillende kapittels voor reiskosten en boden 
in de rekeningen blijven bestaan en doorlopend gebruikt worden in deze jaren, wordt het merendeel 
van de uitgaven blijkbaar niet aldaar geboekt maar wel onder de "kosten up 't ghemeene land van 
Vlaendren374 

". In deze periode stijgen overigens de vergoedingen voor de vertegenwoordigers 
opnieuw scherp tot 180 d.gr. per dag375

• 

3.4. Kantoorbehoeften 

Onder kantoorbehoeften verstaan we de uitgaven die betrekking hadden op de materiële 
organisatie van de stedelijke administratie. Deze categorie komt niet als dusdanig in de rekeningen 
voor, en werd dus samengesteld uit diverse posten bij de dagelijkse en onvoorziene kosten. Onder de 
voornaamste bestanddelen ervan vinden we de jaarlijkse kosten die de stad zich getroostte om de 
klerken in het schepenhuis van voldoende schrijfmateriaal te voorzien, de benodigde inkt te leveren 

369 FRIS, 'La restrietion', p. 83, art. 78. 
370 In de jaren 1460-1466 is het gemiddelde 46.298 d.gr., terwijl dat in de jaren 1468-1475 41.744 d.gr. is. De 
termini voor deze gemiddelden werden genomen zodat de door politieke omstandigheden uitzonderlijke 
schepenjaren 1467/68 en 1476177 vermeden werden. 
371 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 201 en 204. 
372 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 264. 
373 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 260. 
374 Zie de buitengewone uitgaven, deel 11, hoofdstuk I. 
375 W.P. BLOCKMANS, Handelingen van de Leden en van de Staten van Vlaanderen. Regeringen van Maria 
van Bourgondië en Filips de Schone (5 januari 1477-26 september 1506). Excerpten uit de rekeningen van 
de Vlaamse steden en kassetrijen en van de vorstelijke ambtenaren (Brussel, 1973-78), nr. 367 A (februari 
1490). 
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en de voorraad kaarsen en turf op peil te houden. Wat deze laatste kosten betreft, houdt het verloop 
van deze uitgaven dan ook enigszins verband met meteorologische omstandigheden376

• Een 
vergelijking met de aanduidingen voor strenge of zachte winters die door Van Der Wee verzameld 
werden, toont inderdaad een zeker verband, hoewel niet bijzonder overtuigend377

. Andere, meer 
doorslaggevende tendenzen spelen duidelijk een belangrijker rol in het verklaren van de grote 
schommelingen. Het dieptepunt in de kantooruitgaven na Gavere is opvallend en houdt zo goed als 
zeker verband met een bewuste besparingsoperatie als gevolg van de zware lasten die op de stad 
drukten. De restrictie van 1468 veroorzaakt een kortstondige extra daling in de kantooruitgaven, 
maar reeds enkele jaren nadien gaan de uitgaven terug gezwind de hoogte in. In de restrictie was 
nochtans gepoogd alle kantooruitgaven zo strikt mogelijk vast te leggen, met een duidelijk oog voor 
waar het zwaartepunt van de administratieve activiteiten lag: de klerken in de rekenkamer van het 
schepenhuis kregen 480 d.gr. per jaar voor perkament en andere schrijfstoffen, de klerken van de 
keure kregen daarvoor 360 d.gr. en de klerken van gedele tenslotte slechts 240 d.gr378

. Ook de 
kostprijs voor de aan te kopen was, de hoeveelheid aan te voeren turf en de vergoeding aan de 
kastelein van de keure voor het af- en aanvoeren van deze turf uit de kelders van het schepenhuis, 
werden nauwkeurig in de restrictie gestipuleerd379

• Het is duidelijk dat deze verzameling regels zeker 
na 1477 niet meer toegepast werd, maar ook daarvoor kwam er reeds enige sleet op de correcte 
naleving. De aanhoudende muntdevaluaties maakten de in de restrictie vastgelegde prijzen voor 
noodzakelijke producten na verloop van tijd immers onhoudbaar. Vanaf 1477 kwam het aandeel van 
de kantooruitgaven in de bestuurlijke uitgaven ietwat hoger te liggen, namelijk op 5%, terwijl het 
voorheen slechts 3% bedroeg. De aanleiding voor deze stijging is niet helemaal duidelijk. De 
toegenomen rentelast en de in 1479 begonnen parallelle boekhouding hebben waarschijnlijk voor 
een toename van de gebruikte schrijfstoffen gezorgd, maar of deze voor een dergelijke stijging in de 
uitgaven kan gezorgd hebben, valt te betwijfelen. Wellicht speelde ook de algemene tendens naar 
een verdere bureaucratisering en technocratisering een rol. Hoe dan ook blijven de kantooruitgaven 
in het geheel van de stadsfinanciën een bijzonder klein aandeel (1,5% van de totale uitgaven) 
innemen. 

Grafiek ll.2.15. Kantooruitgaven met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde (1400-1495). 

>< 

> 30 
..: 
C') 

-c 
c 
::.20 
c 
Q) 

> ca 
C') 

510 

376 BOONE, 'Geld en macht', p. 92. 
377 VAN DER WEE, 'The growth', deel I, appendix 50, pp. 553-555. 
378 FRIS, 'La restrietion', p. 81, art. 50-52. 
379 FRIS, 'La restriction', p. 82, art. 61-64. 
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3.5. Prosenten 

Onder prosenten verstaan we de uitgaven die de stad jaarlijks besteedde aan allerlei giften, 
vaak in de vorm van wijn, aan diverse personen- hetzij stedelijke functionarissen, hetzij vreemde 
notabelen die de stad bezochten. In oudere historiografie werden deze geschenken en giften vanwege 
officiële bestuursinstanties vaak als archaïsch en anti-bureaucratisch beschouwd. De traditionele 
geschenken vormden in die optiek als het ware een voorloper van regelmatig uitgekeerde wedden, 
die systematisch als een volgend stadium in de ontwikkeling naar een modem bureaucratisch 
systeem beschouwd werden380

• In de recentere historiografie is van deze visie duidelijk afgestapt, en 
vandaag de dag wordt het uitdelen van geschenken binnen het kader van de stedelijke politiek ook 
niet langer als een onderdeel van een overgangsfase gezien38 1

• Alleen al de vaststelling dat tussen 
1400 en 1495 gemiddeld 5% van de totale uitgaven van de stad aan geschenken besteed werd, 
bewijst het belang ervan als blijvend onderdeel van de stadsfinanciën. We wezen reeds eerder op de 
mogelijke complementariteit met de uitgaven voor wedden en kledij, een verband dat op meer 
algemeen vlak reeds door anderen overtuigend bewezen werd382

• De lonen, zelfs met de materiële 
vergoedingen (kleding) inbegrepen, waren voor het merendeel van de stedelijke functionarissen 
immers aan de lage kant. Geschenken vormden voor velen dan ook een quasi noodzakelijke 
aanvulling bij hun loon, die bovendien nog eens de contractuele relatie tussen werkgever en 
werknemer benadrukten383

. Gent was daarin geen uitzondering op de andere laatmiddeleeuwse 
steden, maar wat haar wel enigszins onderscheidt van de andere is hoezeer het uitdelen van giften op 
zichzelf gericht was. Daar waar Derville op basis van geschenkregisters uit Rijsel en Saint-Omer 
voomarnelijk de relaties tussen de stad en de vorstelijke administratie benadrukte, hechtte Groebner 
in zijn werk over de giftcultuur in Zuid-Duitse steden veel belang aan het uitwisselen van 
geschenken tussen naburige steden enerzijds, en het aanbieden van geschenken aan de plaatselijke 
bisschoppen anderzijds384

• In Gent lijkt van de dominantie van dergelijke externe relaties weinig te 
merken. Prosopografisch onderzoek voor de periode 1400-1460 wees uit dat in de Afteveldestad de 
grote meerderheid van de geschenken bestemd was voor de eigen ingezetenen, die doorgaans op de 
één of andere manier verbonden waren met het regime der drie leden385

• 

Hoewel de uitsluitend negatieve benadering van de prosenten als symptoom van corruptie 
verdwenen is uit de moderne historiografie, blijft er toch enige onduidelijkheid bestaan over de 
manier waarop tijdgenoten zelf aankeken tegen deze praktijk. Voor Gent werden door Boone reeds 
twee gevallen aangehaald waarbij het uitdelen van prosenten duidelijk gecontesteerd werd door de 
ingezetenen van de stad, namelijk in 1432 en in 1449-1453386

• In beide gevallen lijkt de contestatie 
wel selectief te zijn, namelijk gericht tegen de duidelijke politieke zelfbediening van de regerende 
elite, en niet tegen de praktijk van het uitdelen van geschenken an sich. Het lijkt erop dat de 
tijdgenoot zich goed bewust was van de politieke voordelen die de juiste geschenken aan de juiste 
personen de stad in haar geheel konden opleveren. Vandaar ook dat zelfs wanneer de stad in 
geldnood verkeerde na de vrede van Gavere, het niveau van de uitgaven voor prosenten al snel weer 
op haar "normale" peil kwam. Het is opmerkelijk dat de restrictie van 1468, die in de voorgaande 
paragrafen telkens opnieuw aan bod kwam als startpunt van een relatief ambitieuze sanering van de 
Gentse bestuursuitgaven, de uitgaven voor prosenten slechts minimaal beperkt. Eén artikel stipuleert 
dat de geschenken in wijn voortaan in kannen, in plaats van in tonnen aangeboden moeten worden, 
behalve deze die bestemd zijn voor afgevaardigden van de Leden van Vlaanderen387

• Deze maatregel 
verhinderde vermoedelijk al te exorbitante schenkingen, maar over de uit te delen hoeveelheden, 

380 Een overzicht van enkele auteurs in deze historiografische lijn en over de grote invloed van Weber daarin, 
vindt men bij GROEBNER, 'Liquid assets', p. 51-52. 
38 1 BLOCKMANS, 'Corruptie, patronage', p. 244. 
382 BOONE, 'Dons et pots-de-vin', pp. 481 -485. 
383 GROEBNER, 'Liquid assets', p. 56. 
384 GROEBNER, 'Liquid assets', passim. 
385 BOONE, 'Dons et pots-de-vin', p. 478. 
386 BOONE, 'Dons et pots-de-vin', p. 484. 
387 FRIS, 'La restriction', p. 83, art. 79. 
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noch over·de eraan te besteden bedragen, rept de restrictie verder met geen woord. Wel voorziet de 
tekst in een strengere controle op de concrete organisatie en boekhouding van de prosenten. De 
presentmeester diende nauwkeurige registers bij te houden van de uitgedeelde geschenken, moest 
aanwezig zijn bij de jaarlijkse controle van de rekeningen en diende voortaan ook elke zaterdag 
verslag uit te brengen bij de tresorier en de zes nieuw aangestelde commissarissen ( cf supra). 

Grafiek 11.2.16. Uitgaven voor prosenten met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde (1400-1495). 
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Grafiek 11.2.17. Aandeel van de prosenten in de totale bestuurlijke uitgaven (in%) . 
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Tot een ingrijpende daling van de uitgaven voor prosenten lijken deze maatregelen alleszins 
geen aanleiding te hebben gegeven. Zowel nominaal als procentueel (grafieken II.2.15. en II.2.16.) 
lijken de uitgaven in 1467 wel enigszins lager te hebben gelegen dan in de jaren voordien, maar 
onmiddellijk daarna werd dit weer ruimschoots goedgemaakt. Vanaf 1471 nemen de uitgaven voor 
prosenten steeds sterker toe, tot wanneer ze in 1474 meer dan 30% van de bestuurlijke uitgaven 

81 



uitmaken. We suggereerden reeds eerder een mogelijk verklaring voor deze gang van zaken, 
namelijk de compensatie die de elite van de stad zocht voor haar verlies aan wedde sinds de 
restrictie. Ook andere hypotheses zijn echter mogelijk, zoals de inschakeling van het systeem van 
prosenten in de pogingen van de centralistisch gezinde politieke elite om haar eigen positie in de 
stad te versterken. In dat geval zou het niet zozeer gaan om zelfbediening vanwege de leidende 
figuren in de magistraat, als wel om een bewuste poging om door middel van goed geplaatste 
geschenken de macht van de hertogelijke partij te verstevigen. Dit zou overigens ook verklaren 
waarom in de restrictie niet zozeer de hoeveelheden uit te delen geschenken beperkt werden, als wel 
de controle vanwege hertogelijk gezinden (de zes commissarissen, op hun beurt door de hertogelijke 
commissarissen aangesteld) over de concrete uitdeling ervan opgevoerd werd. Deze interpretatie 
verleent aan de restrictie in ieder geval een grotere politieke betekenis dan wanneer ze louter als 
instrument voor de sanering van de stedelijke financiën beschouwd zou worden388

. Zonder een 
prosopografische analyse van de beneficiarissen en de motieven voor de uitdeling van prosenten, 
blijven dit echter louter hypotheses. 

Na 1474 zetten de uitgaven voor prosenten een sterk dalende trend in. De dood van Karel de 
Stoute en de tossere (of zelfs afwezige) greep van de centrale overheid op het stedelijk bestuur 
bracht geen verandering in deze situatie. Het "normale" niveau van 14-15% van de bestuurlijke 
uitgaven werd opnieuw bereikt en aangehouden tot na de vrede van Cadzand. Aangezien deze 
terugval reeds vóór 1477 werd ingezet, valt ze moeilijk aan de gebeurtenissen uit dat jaar toe te 
schrijven. Nochtans menen we het oproer in Gent enkele maanden na de dood van Karel de Stoute 
wel als reactie tegen onder andere de hoge uitgaven voor prosenten uit de jaren voordien te mogen 
beschouwen. Het Gentse privilege dat reeds op 30 januari 1477 door hertogin Maria uitgevaardigd 
werd, rept met geen woord over zaken van machtsmisbruik of corruptie389

• Aanvankelijk leek de 
dood van de hertog dus weinig aan het politieke bestel in de stad te veranderen, tot het ambacht der 
molenaars, ontevreden met de bedongen privileges en het aanblijven van de oude stadsmagistraat, op 
15 februari een wapeninghe begon390

• Reeds drie dagen later trad een nieuwe, enigszins radicalere 
magistraat aan. Ook de grote privileges van Vlaanderen en dat van de landen van herwaarts over 
werden nog vóór de wetsvernieuwing in Gent opgesteld, en bekrachtigd op 11 februari. In het 
Vlaams privilege wordt wél veelvuldig melding gemaakt van misbruiken door corruptie en het 
uitdelen van ongepaste geschenken, bijvoorbeeld aan de commissarissen die verantwoordelijk waren 
voor de vernieuwing van de wet, maar de maatregelen ter verhindering hiervan blijven behoorlijk 
vaag391

. Een duidelijke contestatie of afwijzing van de praktijk van het uitdelen van prosenten 
vinden we in 1477 dus niet terug, hoewel het uiteraard kan meegespeeld hebben in het veroorzaken 
van de algemene ontevredenheid bij grote lagen van de bevolking, en zeker bij de ambachten. Het 
feit dat het nieuwe stadsbestuur vanaf februari 1477 wél overging tot het terugeisen van de in de 
decennia voordien uitgekeerde pensioenen, maar geen aanstalten maakte de waarde van in diezelfde 
periode uitgedeelde prosenten terug te vorderen, wijst erop dat de tijdgenoot het verdelen van 
prosenten niet noodzakelijk frauduleuzer vond dan een jaarlijks uitgekeerde wedde. In ieder geval 
hield de nieuwe magistraat na 1477 de uitgaven voor prosenten wel relatief laag. In dat opzicht 
verschilt Gent duidelijk van steden als Rijsel die zich na 1477 juist verplicht zagen een 
patronagerelatie aan te gaan met enkele hooggeplaatste vertegenwoordigers van de centrale staat, 
wat met een sterke verhoging van de uitgedeelde geschenken gepaard ging392

. Enkel bij de 
machtsovername van de centralistisch gezinde politieke strekking in 1485 bemerken we nog een 
bescheiden nominale stijging van de uitgaven, maar ook deze is in geen geval uitzonderlijk. 
Uiteraard hoeft dit niet meteen te verwonderen, gezien de grote rentelast die de stad te dragen had en 

388 Een dergelijke politieke betekenis van de restrictie werd ook reeds onderlijnd in: BOONE, 'Législation 
communale'. 
389 VAN DER HAEGHEN, 'La charte' . 
390 W.P. BLOCKMANS, De "constitutionele" betekenis van de privilegiën van Maria van Bourgondië ( 1477), 
in: BLOCKMANS, '1477', p. 480. 
39 1 Uitgegeven door W.P. BLOCKMANS, in: BLOCKMANS, ' 1477', pp. 87-95 (herwaarts over) en pp. 126-
144 (Vlaanderen). 
392 DERVILLE, 'Les pots-de-vin', p. 471. 
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de zware oorlogsinspanningen die keer op keer het wankele financiële evenwicht kwamen te 
verstoren. 

3.6. Feesten en processies 

Over de feestelijke optochten en vaak kermisachtige processies die tijdens de middeleeuwen 
jaarlijks in het Gentse gehouden weiden, bestaat heel wat kleurrijke literatuur. Zelfs vierhonderd jaar 
na het beëindigen van de belangrijkste van deze tradities, slaagden de beschrijvingen van tijdgenoten 
er nog steeds in om historici zover te krijgen een betoog over moraliteit en religieuze beleving neer 
te zetten393

• Ook de stad zelf nam in officiële hoedanigheid aan enkele van dergelijke publieke 
manifestaties deel. Tussen 1460 en 1495 besteedde de stad, net als in de eerste helft van de 15e eeuw, 
gemiddeld 14% van de totale bestuurlijke uitgaven aan feesten en processies394

. De twee 
belangrijkste uitgavenposten daarin waren de uitgaven voor de Onze-Lieve-Vrouwfeesten in 
Doornik en de kosten voor de organisatie van het auweet, het jaarlijkse feest op de avond van 
halfvasten. Verder namen we in deze categorie ook nog de kosten op die bestemd waren voor 
eenmalige processies, publieke banketten en feestelijkheden, blijde intredes en schiet- of steekspelen 
die onder de onvoorziene uitgaven in de rekeningen geboekt stonden. Deze laatste posten schijnen 
voomarnelijk in de jaren 1480 een belangrijke rol gespeeld te hebben, maar over het algemeen zijn 
het de kosten voor de processie in Doornik die het zwaarst op de stadsfinanciën wogen. 

Grafiek 11.2.18. Uitgaven voor feesten en processies met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
(1400-1495). 
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393 Bijvoorbeeld in J. GESSLER, 'De aloude bedevaart naar Sint-Lievens-Houtem' , Oostvlaamsche Zanten, 16 
(1941). 
394 Over de feesten en processies in de periode 1400-1460, zie: BOONE, 'Geld en macht', pp. 94-98. 
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Grafiek 11.2.19. Aandeel van de uitgaven voor feesten en processies in de bestuurlijke uitgaven 
(1460-1495). 
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Het was reeds sinds het begin van de 14e eeuw de gewoonte dat een officiële afvaardiging 
van Gent een voorname plaats innam bij de jaarlijkse rondgang in Doornik op 14 september, die ook 
wel met de term "vrouwefeesten" aangeduid werd. Aan de eigenlijke processie gingen twee kleinere 
stoeten vooraf, waarvan één volledig bestond uit speciaal naar Doornik afgezakte Gentenaars. In 
deze processie werd de fiertel van de Notre-Dame jlamande, het centrale bedevaartsobject in het 
hele gebeuren, rondgedragen met erboven een kap die elk jaar als gift vanwege de Gentenaars 
overhandigd werd395

. De door Gent uitgestuurde officiële delegatie bestond doorgaans uit een 
zestigtal personen, waarvan de samenstelling steeds wisselde: het kon gaan om schepenen, tresoriers, 
dekens, klerken, presentmeesters, enzovoorts. Elk van deze personen kon daarbij rekenen op een 
door de stad betaalde speciale klederdracht, doorgaans bestaande uit blauwe tabbaarden. 
Opmerkelijk is dat ook de ambtenaren die niet naar Doornik gingen, konden rekenen op een 
dergelijke kledijvergoeding, namelijk de voederinghe. Aangezien 2/3 van de uitgaven voor de 
vrouwefeesten aan kledij besteed werd, waarbij een deel van de beneficiarissen ervan niet eens 
aanwezig was tijdens de processie, is het duidelijk dat ook hier mogelijks aan een aanvulling van de 
verloning voor ambtenaren kan gedacht worden. Net als bij de aanpak van de prosenten, grijpt ook 
in deze uitgavenpost de restrictie van 1468 slechts zijdelings in. Het bedrag dat aan de verplaatsing 
naar Doornik en het eten onderweg en ter plaatse mag besteed worden, wordt vastgelegd op 1.920 
d.gr396

• Deze onkosten vormden echter noch vóór, noch na 1468 de hoofdmoot van de uitgaven voor 
de processie, wel in tegendeel. Gemiddeld bedroegen deze kosten immers slechts 4,5% van het totale 
aan de vrouwefeesten bestede bedrag. Verder beperkt de restrictie zich ertoe het binnen de perken 
houden van de uitgaven voor het vervaardigen van de kap "et ce qu 'en deppende" aan het oordeel 
van de tresoriers en de zes nieuw aangestelde commissarissen over te laten397

. 

Waarom werden de traditioneel zware uitgaven voor de vrouwefeesten van Doornik in de 
restrictie niet harder aangepakt? Gezien het oog voor detail waarmee alle andere artikels opgesteld 
zijn en waaruit een grote vertrouwdheid vanwege de opstellers met de inhoud van de Gentse 
stadsrekeningen blijkt, is het onwaarschijnlijk dat de hertogelijke administratie niet zou geweten 
hebben waar de werkelijke kosten voor de vrouwefeesten te zoeken waren. Vermoedelijk kunnen we 

395 Dit alles bij H. NOWE, 'De Gentenaars en de processie van Doornik', Oostvlaamsche Zanten, 18, pp. 11-
24. 
396 FRIS, 'La restriction', pp. 80-81 , art. 47. 
397 FRIS, 'La restriction', p. 81, art. 48. 
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hier eenzelfde motivatie bespeuren als bij het grotendeels ongemoeid laten van de uitgaven voor 
presenten. De hertog wilde immers wel de bestuurlijke uitgaven saneren voor zover dat de macht en 
bewegingsvrijheid van de stedelijke elite verminderde, maar hij wilde anderzijds potentiële kanalen 
voor het verwerven van invloed door de hertogelijke partij in Gent niet afsluiten. Deelname aan de 
bijzonder populaire processie van Doornik had ongetwijfeld een legitimerende functie die Karel de 
Stoute maar al te graag door zijn eigen partijgangers aangewend zag worden. Meer specifiek kan 
ook de overweging meegespeeld hebben dat de hertog, door de nadrukkelijke aanwezigheid van 
Vlamingen in het rechtstreeks van de Franse kroon afhankelijke Doornik te bevorderen, zijn 
ambities tegenover Ladewijk XI kracht trachtte bij te zetten398

. 

80 

ê 

Grafiek 11.2.20. Samenstelling van de uitgaven voor feesten en processies (1460-1495). 
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Aangezien de belangrijkste kosten voor de processie naar Doornik in de restrictie niet 
aangepakt werden, zien we dan ook geen daling in de uitgaven ervoor. In 1471 zien we wel een 
kleine dip in de uitgaven, maar dat hoeft uiteraard niet te verwonderen aangezien als gevolg van de 
oorlogen met Frankr~k helemaal geen officiële Gentse afvaardiging naar Doornik gestuurd werd in 
de jaren 1471-147339 

• De in die jaren geboekte kosten, hebben dus nog slechts weinig uitstaans met 
de processie zelf, maar hebben daarentegen alles te maken met de ondertussen door de stedelijke 
functionarissen als verworven recht beschouwde uitdeling van bijbehorende kledij. Vanaf 1474 gaat 
de deelname aan de processie wel weer haar normale gang, tot ze bij de heropflakkerende oorlogen 
met Frankrijk na de dood van Karel de Stoute in 1477 en 1479 opnieuw werd opgeschort. 
Eigenaardig is vooral de hoge uitgave die in 1476 voor de vrouwefeesten geboekt staat (11.2.20.). 
Aangezien de magistraat in de loop van dat schepenjaar vernieuwd werd, namelijk in februari 1477, 
zijn er twee afzonderlijke stadsrekeningen: één die loopt van 15 augustus 1476 tot 17 februari 1477, 
en de volgende die aanvangt op 18 februari 1477 en afgesloten wordt op 14 augustus van datzelfde 
jaar. Vreemd genoeg werd de volledige uitgave, inclusief alle kosten voor kleren en habijten, voor 
de processie van Doornik ingeschreven in beide rekeningen400

. In beide gevallen beloopt de kost 
ongeveer hetzelfde als wat in de jaren ervoor en erna uitgegeven werd. Aangezien de processie elk 
jaar op 14 september plaats greep, is de boeking van de uitgaven ervoor in de eerste rekening 
volkomen normaal, maar hoort ze in de tweede rekening - die immers niet over de maand september 

398 Over de ambitie van Karel de Stoute om zoveel mogelijk de Franse invloed in de Bourgondische landen 
terug te dringen, vooral vanaf het verdrag van Péronne in 1468, zie: V AUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 41 
e.v. 
399 NOWÉ, 'De Gentenaars', p. 14. 
400 SAG 400/25, f' 22r-24v en SAG 400/25, f' 210r-211r. 
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liep - helemaal niet thuis. De link met de processie zelf is blijkbaar volledig verdwenen, en de 
magistraat beschouwt het als zijn recht om zichzelf en zijn ondergeschikten te voorzien van speciale 
en dure klederdracht, zelfs op een moment in het jaar dat de processie niet eens plaats vond. 

De link tussen de kledingsuitgaven in de rekeningen en de processie zelf brokkelde als 
gevolg van de oorlogen met Frankrijk nog verder af. Toen in september 1477 Gent geen officiële 
afvaardiging naar de processie stuurde, liet kronikeur Jehan Nicolay in zijn Kalendrier des guerres 
de Tournay (1477-1479) daarover duidelijk zijn teleurstelling blijken: "Et aussi la dite pourcession 
à laquelle tant de gens des pays voisins sont accoustumé estre, fust ceste fois simple et seullement 
faicte pour ceulx de la ville, car meismement les Gantois qui bien y pouvoient venir à cause des 
dittes trèves, n 'y Ju rent point, mais emploièrent ce qu 'ils povoient despendre à faire la guerre contre 
Ie roy, que est leur souverain seigneur et especialement contre les manans et habitants de la dite 
vill/01

." Wat Nicolay blijkbaar niet wist, was dat de middelen die voor de processie van Doornik 
bestemd waren helemaal niet naar de oorlog tegen Frankrijk gingen, maar wel gewoon verder 
uitbetaald werden -maar dan zonder ook effectief een delegatie naar Doornik te sturen. Nadat de 
vrede met Frankrijk hersteld werd, ging de deelname aan de processie van Doornik weer haar oude 
gang, maar de liefde tussen beide steden was blijkbaar wel enigszins bekoeld. In 1481 vroegen 
inwoners van Doornik aan hun magistraat om een schrijven te richten aan de Gentenaars die in hun 
stad aan de processie kwamen deelnemen om de uitbetaling van hun rentebrieven te eisen402

• De 
Doornikse renten ten laste van Gent waren immers reeds in 1471 door Karel de Stoute 
geconfisqueerd geweest. In 1477 werd deze confiscatie nog eens overgedaan, ditmaal ten voordele 
van de Gentse stadskas zelf, met toelating van Maria en Maximiliaan403

• Hoewel het niet van de 
geboekte uitgaven in de rekeningen af te lezen valt, ging de Gentse inbreng in de Doornikse 
processie tegen het einde van de eeuw sterk achteruit. In 1486 namen voor het laatst schepenen deel 
aan de ommegang en in 1487 werd voor het laatst de traditionele kap door Gent aangeboden. Vanaf 
dan was de officiële aanwezigheid van de stad op de processie ten einde, al bleven de uitgaven voor 
de kledij doorlopen tot ze in 1540 in het kader van de Karolijnse Concessie definitief afgeschaft 
werden404

. 

Deze hele evolutie valt ook onrechtstreeks af te leiden uit de benoeming van het kapittel met 
de bedoelde uitgaven. Waar aanvankelijk de processie nog centraal stond, luidt het vanaf 1472 nog 
slechts: "Uutgheven ende betalinghe van den pleynen endestrijpten lakenen daer de personen hier 
onder ghescreven habijten af hadden, gheheeten de cleedinghe van Dornicke, also hier naer 
verclaert staert, metter cappe ghepresenteert up onser vrauwenfeeste te Dornicke ende dat daer 
ancleefde405

." Het mag duidelijk zijn dat de lakens, in tegenstelling tot de kap, niet langer specifiek 
bedoeld waren voor de processie, maar dat ze enkel nog de naam droegen die eraan herinnerde, 
namelijk "cleedinghe van Dornicke." Ook die verwijzing viel na verloop van tijd weg, zodat in 1487 
het kapittel eenvoudigweg omschreven werd als: "Uutgheven ende betalinghe van den pleynen ende 
strijpte lakenen daer scepenen van beede den baneken met die hemlieden meer ancleven ende vele 
meer andre persoonen hier naer ghenoemt, habijten af hadden406

." Wie waren nu deze personen die 
recht hadden op deze habijten? In de eerste plaats waren er natuurlijk de in totaal zesentwintig 
schepenen van beide schepenbanken, de deken van de weverij en de overdeken van de neringen. 
Daarnaast hadden ook de voornaamste hogere ambtenaren van de stad zoals de pensionarissen van 
keure en gedele, de trescriers en de secretarissen recht op een deel van de kledij. Ook de lokale 
vertegenwoordigers van de vorst, namelijk de hoog- en onderbaljuw, werden van lakens voorzien. 
Tenslotte waren er ook nog enkele (meestal lagere) functionarissen van de stad in de lijst 
opgenomen, zoals de ontvanger van de erflijke renten, de erfscheiders, de stapelheeren op de Leie en 
de zes controleurs van het dubbel bier (sedert 1488/07

• 

401 J. NICOLAY, 'Kalendrier des guerres de Toumay (1477-1479)', Mémoires de la société historique de 
Tournai, II, p. 133. 
402 NOWÉ, 'De Gentenaars', p. 19 en A. CAUCHIE, La grande procession de Tournai (1892), bewijsstuk nr. 
53. 
403 Zie hiervoor het onderdeel "renteconfiscaties" in deel IV, hoofdstuk 1 van dit boek. 
404 NOWÉ, 'De Gentenaars', p. 24. 
405 SAG 400/24, f" 45r. 
406 SAG 400/29, f" 328r. 
407 Gebaseerd op de opsomming uit 1490: SAG 400/30, f" 313r-314r. 
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Hoog tijd om de andere uitgaven voor feesten en processies eens te bekijken. Naast de 
uitgaven voor de processie in Doornik, is er slechts één andere uitgavenpost in deze categorie die in 
een afzonderlijk kapittel in de rekeningen ingeschreven werd, namelijk de uitgaven voor het auweet. 
Deze gelegenheid vond elk jaar plaats op halfvastenavond (de vierde zondag van de vasten) en 
bestond uit een rondgang van de bewapende ambachten doorheen de stad. De regerende magistraat 
speelde in deze ceremonie een voorname rol, wat het hele gebeuren een sterk legitimerend karakter 
gaf08

. Het blijkt duidelijk uit grafiek II.2.20. dat de kosten voor het auweet heel wat bescheidener 
waren dan deze voor de processie in Doornik. Toch werd het auweet in de restrictie van 1468 heel 
wat harder aangepakt dan deze laatste, waarschijnlijk omdat het militaire machtsvertoon van de 
ambachten bij deze gelegenheid door de hertog(elijke administratie) toch als min of meer bedreigend 
ervaren werd409

. De bepaling in de restrictie stipuleerde dat voortaan maximaal 20 lb.gr. (4.800 d.gr.) 
aan de organisatie van het auweet mocht besteed worden. Dit bedrag was expliciet gebaseerd op de 
21 lb. 6 s. 2112 d.gr. die in 1465 bij de halfvasten uitgegeven werd410

• In 1467 zelf bleef men net 
onder deze grens. De jaren nadien zakten de uitgaven voor het auweet helemaal in elkaar, en 
kwamen de onkosten gedurende enkele jaren niet boven de 7 lb.gr. (1.680 d.gr.) uit. Waarom het 
auweet plots zo goedkoop werd en ver onder de bepalingen van de restrictie bleef, is op het eerste 
zicht onduidelijk. Vanaf 1477411 klimmen de uitgaven voor het eerst weer op tot de "normale" 20 
lb.gr. en blijven vanaf dan gezwind stijgen tot zelfs een uitzonderlijke 65 lb.gr. in het schepenjaar 
1484412

• In 1485 en 1486 blijven de kosten voor het auweet opnieuw comfortabel onder de 20 lb.gr. 
per jaar, tot wanneer na een nieuwe opstand tegen Maximiliaan in 1487 de daaropvolgende 
halfvastenavond weer een stuk duurder wordt (35 lb.gr.). De jaren nadien stijgen de uitgaven nog, 
om vervolgens op een niveau van ca. 35 lb.gr. per jaar te stabiliseren. Het verloop van deze uitgaven 
lijkt dan ook quasi perfect samen te vallen met de wisselende onafhankelijkheid en particularistische 
gezindheid van de stedelijke machthebbers. De jaren na de abolitie van 1469, toen de hertogelijke 
partij in Gent stevig aan de macht was, werden gekenmerkt door uitzonderlijk lage uitgaven voor het 
auweet, terwijl de jaren waarin de regentschapsraad (zowel de eerste als de tweede) in Vlaanderen 
actief was uitzonderlijk hoge uitgaven lieten noteren. Het lijkt er dus op dat de viering van het 
auweet, die de gewapende ambachten in al haar glorie opvoerde, bij uitstek de symbolische 
veruiterlijking was van de macht van het stedelijk particularisme en haar ambachtelijke onderbouw. 
In 1540 werd ze dan ook afgeschaft door Karel V413

. 

Onder de overige processies en feesten is de meest gekende ongetwijfeld de jaarlijkse Sint
Lievensprocessie. In tegenstelling tot beide voorgaande jaarlijkse evenementen kon deze heel wat 
minder op de actieve steun van de stedelijke overheid rekenen - getuige daarvan de diverse 
voorgeboden van de magistraat die de uitwassen ervan probeerde in te perken. Toch lijkt de grootste 
tegenstand tegen de Sint-Lievensbedevaart en bijbehorende feestelijkheden opnieuw vanuit het 
centraal gezag te zijn gekomen, wat gezien de gebeurtenissen die voortvloeiden uit het samenvallen 
van de Blijde Intrede in juni 1467 met de terugkeer van de processie uit Houtem, niet hoeft te 
verwonderen414

. De processie bestond eruit dat men elk jaar op 28 juni met de fiertel van de heilige 
Lieven vanuit het Sint-Baafsklooster naar Sint-Lieveos-Houtem trok. De volgende dag keerde men 

408 Een levendige reconstructie van een dergelijke auweet vindt men bij A. VAN WERVEKE, 'Het auweet, de 
groote parade van Half Vasten voor 1540', Bulletijn van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
te Gent, XI (1907), pp. 257-265. 
409 Zie ook BOONE, 'Geld en Macht', p. 96. 
41° FRIS, 'La restriction', p. 82, art. 68: "Item, en tant qu 'il touche les despons qui se font au my-karesme et 
lesquelz en l'an Mil CCCC soixante-cinq montèrent en diversesparties à la sommede vint et une livre, six 
solz, deux deniers et demi gros, ... " Dit bedrag stemt effectief overeen met dat uit de rekening van 1465, zie 
SAG 400/21. 
411 Het betreft hier wel de halfvasten van het voorjaar van 1477, die dus in het schepenjaar 1476177 viel, maar 
waarvan de magistraat (en dus de rekeningen) uitzonderlijk in februari vernieuwd was als gevolg van het 
overlijden van de hertog. 
412 Het is belangrijk op te merken dat de auweet nog plaats vond vóór de vrede van Sluis en de 
machtsovername van de pro-Maximiliaan strekking in de Gentse magistraat. 
413 VAN WERVEKE, 'Het au weet', p. 265. 
414 Over deze gebeurtenissen, zie: ARNADE, 'Secular charisma', passim. 
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van daaruit terug, na ter plaatse grondig te hebben gefeest415
• In de restrictie van 1468 werd een 

maximumbedrag van 2 lb.gr. (480 d.gr.) opgelegd als vergoeding voor de twee schepenen die de 
bedevaart leidden41 6

• Vanaf 1469 werd verboden dat men de lijkbaar van Sint-Lieven nog langer op 
de schouders zou dragen, en moest hij voortaan per kar naar Houtem gebracht worden417

. Voor die 
gelegenheid werd een vergulde praalwagen vervaardigd, waar naast de lijkbaar ook twee clerici op 
konden plaats nemen om van daaruit toe te zien op het devote verloop van de processie en "omme te 
belettene vele quade onghereghelthede, die de jonghers userende zijn418

." Het lijkt erop dat deze 
maatregel oorspronkelijk uitging van de stedelijke magistraat zelf en pas achteraf door de hertog 
bekrachtigd werd419

• Vanaf 1477 werd Sint-Lieven opnieuw op de schouders richting Houtem 
gedragen, zonder dat daar door de schepenen tegen werd ingegrepen420

• Het duurde tot 1486, 
wanneer opnieuw de centralistisch gestemde partij de macht in Gent in handen had, vooraleer een 
nieuw voorgebod uitgevaardigd werd tegen de al te roekeloze gang van zaken tijdens de bedevaart. 
Zo werd bijvoorbeeld verboden om de kist van de heilige reeds op te heffen vóór de middernachtmis 
in de Sint-Baafsabdij gedaan was (dit was immers het vertrekpunt van de bedevaart), mocht men niet 
langer wapens dragen tijdens de processie en was het algemeen verboden vanaf heden 
"ongemanierde manieren te doene oft te makenen421 

" . Ook al was de stadsmagistraat zelf niet al te 
happig op de ongeregeldheden die met de Sint-Lievensprocessie gepaard gingen, het waren opnieuw 
vooral de centrale staat en haar partijgangers in de stad die ze zoveel mogelijk probeerden in te 
perken en reguleren. 

Wat de andere feesten en processies betreft, vermelden we nog kort het voorkomen van 
diverse steek- en schietspelen waar de stad geregeld geld voor toestak. Op 28 juni 1469 werd 
bijvoorbeeld op kosten van de stad een groot steekspel gehouden tussen de Veebrug en de Sint
Miebielsbrug ter ere van de hertog die daarbij persoonlijk aanwezig was. Als tegenprestatie 
organiseerde de hertog meteen daarop eveneens uitgebreide feestelijkheden, ditmaal in zijn hof Ten 
Walle422

• Het meest grootschalige feest dat op het einde van de 15e eeuw te Gent gehouden werd, 
moet echter het schietspel geweest zijn dat in 1498 door het Sint-Jorisgilde georganiseerd werd423

• 

Vanwege de hertog bekwam men een octrooi voor deze feestelijkheden die van 15 mei tot 15 
augustus zouden duren en waarbij prijzen voor voetboogschieten en poëzie zouden uitgereikt 
worden. De motivatie voor het organiseren van dergelijke feestelijkheden was dat men op deze 
manier Gent uit haar armoedige en ontvolkte toestand meende te kunnen tillen424

• 

3. 7. Aalmoezen 

Over de Gentse armenzorg op het einde van de 15e eeuw werd reeds behoorlijk wat 
geschreven, zodat we ons hier tot enkele algemene lijnen kunnen beperken425

• Gemiddeld besteedde 
de stad tussen 1460 en 1495 circa 9% van haar totale gewone uitgaven aan aalmoezen. Een groot 
deel daarvan werd niet rechtstreeks aan de behoevenden uitgedeeld, maar wel via tussenkomst van 
diverse (bedel)orden, hospitalen en armenkassen van gildehuizen. Bij de efficiëntie van de 

415 GESSLER, 'De aloude bedevaart', pp. 65-73. 
416 FRIS, 'La restriction ', p. 82, art. 65. 
4 17 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 224 en VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 273 
41 8 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek' , p. 275. 
4 19 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 279. 
420 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek' , p. 302. 
42 1 SAG 108/2, f" 7v. 
422 Beide FRIS, 'Dagboek van Gent' , p. 224. 
423 Opsommingen met gebeurtenissen en prijzen vindt men bij: J. MOULIN-COPPENS, De geschiedenis van 
het oude Sint-Jorisgilde te Gent vanaf de vroegste tijden tot 1887 (Gent, 1982) en F. DE POTTER, Jaarboeken 
Sint-Jorisgilde, pp. 125-151. 
424 SAG charter 94/800. 
425 We denken onder meer aan DE VOCHT, 'Het Gentse antwoord' , pp. 3-32 en aan DE WILDE, 'De 
parochiale armenzorg '. Voorts ook van meer algemene aard: W. BLOCKMANS, W. PREVENIER, 'Armoede 
in de Nederlanden van de 14e tot het midden van de 16e eeuw: bronnen en problemen', Tijdschrift voor 
Geschiedenis, 88 (1975), pp. 501-538. 
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aanwending van deze aalmoezen kan men zich heel wat vragen stellen. De uitdelingen vanwege de 
stad zelf waren quasi uitsluitend beperkt tot turf en wijn, welke gemiddeld respectievelijk 25% en 
50% van de totale bestedingen uitmaakten426

. Wijn kan men bezwaarlijk als een levensnoodzakelijk 
goed beschouwen. De uitdelingsdagen waren bovendien weinig talrijk en vaak geconcentreerd rond 
de grote kerkelijke feestdagen of de vasten, waardoor het bijzonder moeilijk was om in een blijvend 
levensonderhoud te voorzien op basis van dergelijke uitdelingen427

. Bovendien lijken objectieve 
criteria bij het bepalen van wie in aanmerking kwam voor ondersteuning en wie niet, nauwelijks 
bestaan te hebben428

• Welke rol de stedelijke overheid in de armenzorg precies speelde, is niet geheel 
duidelijk. Ze ontleende haar betekenis wellicht vooral aan de onrechtstreekse financiering van heel 
wat onafhankelijke sociale instellingen. Dat de rechtstreekse bedelingen vanwege de stad niet in de 
eerste plaats gericht waren op de armenzorg zoals wij die vandaag de dag verstaan, wil daarom niet 
zeggen dat deze functie door andere (sociale) instellingen werd overgenomen. Onderzoek naar 
diverse sociale instituties in Gent heeft tot nu toe steeds de bemerkingen opgeleverd dat de "echte" 
armen maar al te vaak buiten de voorziene steun vielen of dat de instellingen tegen een langdurige 
crisis niet opgewassen waren429

• Naast de afzonderlijke rubriek voor de aalmoezen die als dusdanig 
in de rekeningen voorkomt, treffen we bij de dagelijkse en onvoorziene kosten ook regelmatig kleine 
uitdelingen aan. Zo was het bijvoorbeeld de gewoonte dat de schepenen wanneer ze voor een 
officiële aangelegenheid doorheen de stad reden, kleine aalmoezen uitdeelden aan de zogenaamde 
ackerzieken. Vaak gebeurde dit bijvoorbeeld naar aanleiding van een openbare executie of een 
Blijde Intrede van de vorst430

. 

Grafiek 11.2.21. Uitgaven voor aalmoezen met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde (1400-1495). 
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426 HANCKE, 'Conflict en confiscatie', p. 89. 
427 Vergelijkbaar met DE WILDE, 'De parochiale armenzorg', p. 117. 
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428 BLOCKMANS, PREVENIER, 'Armoede in de Nederlanden', pp. 510-511. 
429 Beide komen duidelijk aan bod bij DE VOCHT, 'Het Gentse antwoord', pp. 31-32 in verband met de 
godshuizen van wevers en volders, en bij DE WILDE, 'De parochiale armenzorg', passim in verband met de 
falende voorzieningen van de Heilige Geesttafels in het laatmiddeleeuwse Gent. 
430 Bijvoorbeeld: "Item reden Lievin de Pottere, Gheeraerd Goetghebuer, Lodewijc van Maercke, scepenen 
van der kuere; Jan U ten Hove, Jooris van den Moiere, meester Ghiselbrecht de Vriend, scepenen van 
ghedeele, jeghen de blijde incomste van onzer harde gheduchter vrouwen ende princessen doe zij eerst in deze 
stede quam den XXen dach van hoymaent anno LXVIII, comt met// gr. ghegheven den ackerziecken - comt 
XVIII s. VI d.gr." uit: SAG 400/21, F 297r e.v. (1467). 
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Grafiek 11.2.22. Uitgaven voor aalmoezen in zilverequivalenten (1460-1495). 
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In beide voorgaande grafieken valt duidelijk de terugval van de aan aalmoezen bestede 
middelen in 1467 op. Aangezien dat het schepenjaar is waarin de bepalingen van de restrictie van 
kracht werden, valt de oorzaak makkelijk te raden. In de restrictie worden de stedelijke aalmoezen 
effectief stevig aan de kaak gesteld en duidelijk als overdadig beschouwd. De hertogelijke 
administratie omschrijft de uitgaven ervoor als volgt: "les grandes et excessives mangeries que l'on 
pourroit faire sur les aumosnes des vins, torbes et habis qui ont monté par ci-devant annuellement à 
grandes sommes de deniers431

." Voortaan zou men enkel nog aalmoezen mogen uitdelen aan armen 
van de Kerk en andere bedelaars, volgens het goeddunken van de schepenen, de tresoriers én de zes 
nieuw aangewezen commissarissen, ten belope van maximaal 80 lb.gr. (19.200 d.gr.) per jaar. Als 
men bedenkt dat in de jaren voordien telkens ongeveer 200 lb.gr. (48.000 d.gr.) aan aalmoezen 
besteed werd, wordt duidelijk hoe ingrijpend deze maatregel was. Het resultaat was dat in 1467 de 
uitdelingen effectief de diepte ingingen, maar zelfs toen bleef men ruim 18 lb.gr. (4.320 d.gr.) boven 
de opgelegde bovengrens. De jaren nadien klommen de uitgaven voor aalmoezen geleidelijk 
opnieuw naar hun oorspronkelijke niveau. Een nieuwe daling zette zich echter in vanaf 1474. 
Vermoedelijk vormden zowel de toegenomen annuïteiten als de frequentere betalingen ten voordele 
van de vorst de aanleiding voor deze nieuwe inkrimping van het budget. 

Beschouwen we het verdere verloop van de uitgaven voor aalmoezen, dan valt voomarnelijk 
het veeleer grillige verloop vanaf 14 77 op - een vaststelling die voor dezelfde periode ook met 
betrekking tot de parochiale armenzorg gedaan werd432

. Een eerste opmerkelijke conclusie is dat de 
aan aalmoezen bestede bedragen in de eerste jaren na 1477, wanneer uitgedrukt in gram zuiver 
zilver, niet hoger liggen dan het uitzonderlijk lage bedrag dat in 1467 als gevolg van de restrictie 
verdeeld werd. Onder de regentschapsraad verbeterde de situatie niet, en na een kortstondige stijging 
in 1485 en 1486, geeft het einde van de jaren 1480 een absoluut dieptepunt te kennen. Dit ongewoon 
lage niveau van sociale bestedingen tijdens de jaren van opstand tegen Ma:ximiliaan van Oostenrijk 
staat in schril contrast met de uitgaven voor aalmoezen ten tijde van de opstand tegen Filips de 
Goede in het midden van de eeuw. Toen werden de uitgedeelde aalmoezen immers ondanks de 
zware oorlogskasten nog opgevoerd, wat toch van enige sociale bewogenheid vanwege het 
stadsbestuur zou kunnen getuigen433

• Aangezien de financiële verplichtingen die de stad bezwaarden 
ten tijde van Maximiliaan veel zwaarder waren dan tijdens de opstand tegen Filips de Goede, zou 

431 FRIS, 'La restriction ', p. 81, art. 49. 
432 DE WILDE, 'De parochiale armenzorg', p. 32. 
433 BOONE, 'Geld en macht', p. 98. 
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men de Gentse schepenen onder de regentschapsraden niet noodzakelijk een gebrek aan sociale 
bekommernis hoeven te verwijten, ware het niet dat de schepenen in de jaren 1485-1487, toen de 
centralistisch gezinde politieke netwerken de macht in Gent terug in handen kregen, er in diezelfde 
periode wél in slaagden de uitgaven voor aalmoezen op te krikken. Het is nochtans precies in de 
loop van de jaren 1480 dat de steun voor hulpbehoevenden wellicht het meest nodig was. Sedert het 
begin van het decennium waren de graanprijzen immers sterk gestegen: ten opzichte van de 
gemiddelde prijs voor rogge in de jaren 1470 was de prijs in 1481 verdrievoudigd. Nadien bleef ze 
ongeveer stabiel op het dubbele van de jaren 1470, in 1488 werd nogmaals het drievoudige bereikt 
en in 1491 betaalde men voor rogge bijna vijfmaal meer dan in de jaren 1470434

. Dat precies in deze 
periode, waarin de behoeftigheid ongetwijfeld het grootste was, de uitgaven voor aalmoezen niet 
stegen maar juist daalden, bevestigt nog maar eens het beperkte sociale karakter van deze steun435

. 

Houdt men er bovendien rekening mee dat het bevolkingsaantal op het einde van de oorlogen tegen 
Maximiliaan zo goed als zeker sterk toenam door de plattelandsvlucht uit vrees voor het 
oorlogsgeweld, dan kan men zich voorstellen dat de uitgedeelde aalmoezen qua sociaal belang 
steeds onbetekenender werden. Ook na de vrede van Cadzand werden de aalmoezen nauwelijks 
opgetrokken, ondanks de vermoedelijk aanzienlijke armoede van de Gentse bevolking op dat 
moment. Het volstaat om enkele ordonnanties uit deze periode door te nemen om zich te 
vergewissen van het aantal vermeldingen van de armoede en ontvolking die Gent had getroffen -
ook al kan men dit ook ten dele terugvoeren op een topos die de vorst toeliet verregaande 
beleidsmaatregelen te rechtvaardigen 436

• 

4. Conclusies 

In de voorgaande paragrafen hebben we telkens de diverse bestuurlijke uitgaven afzonderlijk 
behandeld en het verloop ervan proberen te verklaren. Het belangrijkste breukpunt met betrekking 
tot de bestuurlijke uitgaven in deze periode is zonder enige twijfel de restrictie van juli 1468. Geen 
enkel aspect van het bestuurlijke financiële beleid bleef erin onvermeld. Hoewel het onmiddellijke 
effect van de restrictie zeer groot was, blijkt dat al na enkele jaren heel wat maatregelen die erin 
gestipuleerd stonden niet langer gerespecteerd werden. Een algemene inschatting van de naleving 
van het document is moeilijk te maken door de verscheidenheid van de manieren waarop er in de 
jaren nadien mee omgegaan werd. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat de maatregelen in verband 
met de verloning van het politiek en administratief personeel zowat de enige zijn die tot op het einde 
van de door ons bestudeerde periode ongewijzigd werden opgevolgd. Aangezien zowat alle andere 
maatregelen die in de restrictie opgelegd werden reeds na enkele jaren volledig genegeerd werden, 
kan men niet anders dan concluderen dat de bepaling in verband met de verloning ook lang na 1468 
nog in de kaart van de politieke elite bleef spelen. Concreet kwam het verlagen (en zelfs afschaffen) 
van de pensioenen neer op een drastische verhoging van de drempel tot politieke deelname, hetgeen 
blijkbaar in het voordeel speelde van zowel de hertogelijke partijgangers als van de socio-politieke 
netwerken die na 1477 aan de macht kwamen. Vooral deze laatste vaststelling is opmerkelijk, 
vermits in februari 1477 met veel misbaar de restrictie, samen met de vrede van Gavere, publiekelijk 
vernietigd was437

• Nochtans werden zowat alle maatregelen uit de restrictie reeds lang niet meer 
toegepast, behalve deze in verband met de verloning. En net deze zouden ook na de vernietiging van 
de tekst dus toegepast blijven worden. In 1477 werd dus niet meer (maar ook niet minder) dan de 
restrictie als symbool van de vorstelijke inmenging in het stedelijke financieel beleid vernietigd. Aan 
de principes van dat beleid zelf veranderde er echter niets. 

434 Op basis van Dok/, pp. 62-64. Ook vermelding daarvan bij VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek' , p. 
525. 
435 Op een dergelijke omgekeerde correlatie tussen economische welvaart en sociale uitdelingen werd, 
weliswaar op grond van andere redenen, reeds gewezen bij BLOCKMANS, PREVEN IER, 'Armoede in de 
Nederlanden' , p. 518. 
436 Onder andere charters 785, 789, 800 en 805 in P. VAN DUYSE, E. DE BUSSCHER, lnventaire analytique 
des chartes et documents appartenant aux archives de la ville de Gand (Gent, 1867). 
437 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 250. 
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Ook op andere vlakken van het financiële beleid waren de betrachtingen van de centrale 
overheid enerzijds en van de particularistische machthebbers na 1477 anderzijds verbazingwekkend 
gelijklopend. Zowel in het uitdelen van prosenten als in enkele goed geselecteerde feesten en 
processies zagen beide groepen bijvoorbeeld manieren tot legitimatie en versteviging van hun eigen 
positie. Hoewel de druk om op de bestuurlijke uitgaven te beknotten steeds toenam als gevolg van de 
belabberde financiële situatie van de stad, bleven deze beide uitgavencategorieën dan ook zo goed 
als onaangetast. Anders was het gesteld met de uitgaven voor aalmoezen, die zowel als gevolg van 
de restrictie in 1468, als onder druk van de oorlogsinspanningen in de opstandsjaren sterk werden 
teruggedrongen. 

Wat het financiële beleid op het vlak van de bestuurlijke uitgaven betreft, blijkt er dus geen 
radicale tegenstelling te bestaan tussen de centralistisch gezinde stadsbesturen enerzijds en de meer 
particularistische van 1477-1485 en 1487-1491 anderzijds. Dat wil uiteraard niet zeggen dat op 
sommige vlakken de beleidsmaatregelen niet lijnrecht tegenover elkaar konden staan - zoals 
bijvoorbeeld bij de uitgaven voor het auweet - maar over het algemeen is de tegenstelling op 
financieel vlak niet zo scherp als men zou kunnen verwachten. Alvast voor dit onderdeel van de 
stadsfinanciën lijkt- op het vorstelijk initiatief van 1468 na- niets te wijzen op de aanwezigheid 
van een bewuste, doelmatige budgetteringsstrategie. Dat zowel de buitensporig hoge uitgaven ten 
voordele van de vorst als die voor militaire inspanningen binnen de door ons bestudeerde periode 
nauwelijks invloed hadden op het verloop van de bestuurlijke uitgaven, is niet zo verwonderlijk. 
Sinds 1453 waren de inkomsten door middel van de opgevoerde indirecte belastingen immers op 
dergelijke buitengewone uitgaven voorzien - waardoor ze in zekere zin minder "buitengewoon" 
werden. Alles wijst erop dat de marge die voor bestuurlijke uitgaven overbleef weliswaar verkleinde, 
maar niet fundamenteel aangetast werd. 

B. Openbare werken 

Vooraleer we de analyse van de uitgaven voor openbare werken aanvatten, dienen we op te 
merken dat de 'archaïsche' manier van boekhouden die de Gentse trescriers in de 15de eeuw 
gebruikten, de hierna volgende analyse naar hedendaagse maatstaven enigszins misvormt. 
Beschouwen we immers de uitgaven voor openbare werken in hun geheel, dan gaan we voorbij aan 
het onderscheid dat vandaag de dag gemaakt zou worden tussen enerzijds terugkerende 
onderhoudsonkosten, en anderzijds de investeringen in nieuwe openbare werken. Dergelijke 
investeringen horen in principe niet thuis in de 'balans' van de stedelijke financiën, waarin de 
lopende inkomsten en uitgaven tegenover elkaar afgewogen worden. De middeleeuwse manier van 
boekhouden verhindert ons hier echter de bestedingen stuk voor stuk uit te zuiveren en na te gaan in 
welke mate het investeringen betrof, dan wel onderhoudswerkzaamheden voor het in stand houden 
van de bestaande bouwwerken. 

Reeds door verschillende auteurs werd opgemerkt dat de uitgaven voor openbare werken 
doorgaans weinig beïnvloed werden door andere factoren dan de noodzaak van het ogenblik438

• Bij 
een statistische analyse op basis van de onderlinge correlatiecoëfficiënten konden we deze bevinding 
ook bevestigen voor de Gentse openbare werken tussen 1400 en 1495439

• Naast een samenhang met 
de andere onderdelen van de stadsfinanciën, valt een relatie ten opzichte van enkele externe factoren, 
zoals de evolutie van de prijs van bouwmaterialen en de lonen van arbeidskrachten in de 
bouwsector, niet uit te sluiten440

. De precieze impact daarvan valt echter moeilijk te becijferen. De 
lonen van arbeiders in de bouwsector lijken in de loop van de 15e eeuw alvast bijzonder stabiel te 

438 Voornamelijk bij BOONE, 'Geld en macht', pp. 100-101 en J.-P. SOSSON, 'A propos des "travaux 
fublics', Het openbaar initiatief, pp. 390-391. 

39 Terug te vinden inW. RYCKBOSCH, TussenGavereen Cadzand (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 
UGent, 2006), pp. 47-64. 
440 J.P. SOSSON, Les travaux publies de la villede Bruges X/Ve-XVe siècles. Les matériaux. Les hommes, 
Gemeentekrediet van België Pro Civitate, historische uitgaven in-8, nr 48 (1977), pp. 115-126 in verband met 
de prijzen van bouwmaterialen en p. 128 e.v. voor de invloed van de instellingen en arbeid in het kader van de 
bouwnijverheid. 
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zijn gebleven441
, wat dus voor weinig schommelingen in de bestedingen voor openbare werken kan 

gezorgd hebben. Wat de prijzen van bouwmaterialen betreft, beschikken we over weinig bruikbare 
informatie uit het 15e eeuwse Gent. We kunnen echter veronderstellen dat deze weinig van de 
prijzen in Brugge verschilden, waarvoor we wel enige gegevens hebben. Over het algemeen blijven 
de prijzen doorheen de 15e eeuw zeer stabiel, hoewel deze voor enkele soorten stenen en kalk vanaf 
ca. 1470 een iets grilliger verloop te kennen geven442

• De gegevens waarover we beschikken zijn 
echter te schaars om een invloed op de effectieve uitgaven te kunnen vaststellen. 

Grafiek 11.2.23. Uitgaven voor openbare werken met het vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
(1400-1495). 
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Grafiek 11.2.24. Uitgaven voor openbare werken in zilverequivalenten (1460-1495). 
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441 E. SCHOLLIERS, 'Lonen te Gent', in: Dok IJ, p. 423 e.v. 
442 SOSSON, 'Les travaux publics', grafieken 1-5, pp. 289-293. De gegevens vertonen vanaf 1467 weliswaar 
enkele hiaten vermits vanaf dat moment de gedetailleerde gegevens in verband met de stedelijke 
bouwactiviteit in afzonderlijke rekeningen opgenomen werd (aldaar, p. 15). 
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Het eerste wat uit grafiek 11.2.23 opvalt, is het scherpe contrast tussen de hoge bestedingen 
tijdens de jaren 1410-1430, en de relatief bescheiden uitgaven tijdens de rest van de 15de eeuw. We 
mogen daaruit waarschijnlijk concluderen dat de investeringen in infrastuctuur vanaf het tweede 
kwart van de eeuw sterk achterbleven - wat mogelijks bijgedragen heeft aan de economische 
verzwakking van de stad in de decennia nadien. De stijging van de bestedingen voor openbare 
werken vanaf ca. 1480 die uit grafiek 11.2.23 blijkt, wordt door het delleren (grafiek 11.2.24) 
grotendeels te niet gedaan. Op enkele uitzonderlijke jaren na blijft het niveau van de uitgaven 
ongeveer hetzelfde als dat in de decennia voordien. Tussen 1400 en 1460 namen de bestedingen 
voor openbare werken gemiddeld 14% van de totale uitgaven in beslag- van 1460 tot 1495 was dat 
nog slechts gemiddeld 4%. Dit laatste cijfer is wel bijzonder laag voor een stad met een aanzienlijke 
oppervlakte en bevolking, waar toch heel wat behoefte aan openbare werken moet bestaan hebben. 
Bestuderen we de uitzonderingsjaren zoals die blijken uit grafiek 11.2.24. in detail, dan vallen 
voornamelijk de jaren 1481-1482 en 1493 op. In beide gevallen valt de oorzaak makkelijk te duiden. 
Vanaf 1481 werd immers een nieuw gebouw toegevoegd aan het schepenhuis van de keure in de 
Hoogpoort443

• De werkzaamheden aan deze zogenaamde nieuwe camere, die het oudste nog vandaag 
overblijvende deel van het stadhuis uitmaakt, werden aangevat in maart 1482 en beëindigd in 
augustus 1484. Deze chronologie is opmerkelijk. De rekening voor de werkzaamheden werd immers 
geopend op de dag van het overlijden van Maria van Bourgondië (27 maart), het begin van de zware 
opvolgingsensis die het graafschap tot in 1492 zou beheersen444

• Er hoeft uiteraard nog geen 
rechtstreeks verband tussen beide gebeurtenissen te bestaan om te veronderstellen dat de bouw van 
een nieuw schepenhuis - of althans een grondige uitbreiding van het bestaande - nauw verband hield 
met het particularistisch streven van de toenmalige stadsmagistraat tegen Maximiliaan van 
Oostenrijk. De spanningen tussen Gent en haar vorst waren reeds tijdens de jaren vóór de dood van 
Maria gegroeid en werden enkel versterkt door de problematische opvolging en de prangende vraag 
rond de erkenning van het regentschap445

• De voltooiing van de werkzaamheden vond reeds plaats 
vóór de vrede van Sluis en de machtsovername van vorstelijk gezinden te Gent. Mogelijks was de in 
1484 door Maximiliaan ingezette militaire verovering van Vlaanderen de aanleiding voor de grote 
haast waarmee de bouw volgens Frans De Potter uitgevoerd werd446

• 

In totaal werd tussen 1482 en 1484 een som van 323.930 d.gr. rechtstreeks aan de bouw van 
het nieuwe schepenhuis besteed, en ook nadien kwamen nog enkele uitgaven onder het kapittel voor 
de openbare werken terecht die met de vervolmaking ervan te maken hadden. Deze som bedraagt 
meer dan het dubbele van wat gewoonlijk per jaar aan alle openbare werken samen besteed werd, 
maar maakt toch slechts 13% van de gemiddelde totale uitgaven van de stad tussen 1460 en 1495 uit. 
Bijzonder zwaar wogen de onkosten dan ook niet op de stadskas. Toch werden bijkomstige 
inkomsten gezocht voor de financiering van het bouwproject. Deze werden door speciaal daartoe 
aangestelde ontvangers verzameld en in een afzonderlijke rekening bijeengebracht. Elk jaar werd 
een nieuwe ontvanger aangesteld447

• Deze bijzondere inkomsten kwamen voornamelijk uit 
eenmalige operaties zoals de verkoop van een huis of stuk grond dat in handen was van de stad448

• 

443 De voornaamste inkomsten en uitgaven daartoe zijn in een afzonderlijke rekening te vinden in SAG 400/28, 
f' 163r e.v. en opnieuw vanaf f' 37lr e.v. De aankoop van een huis in de Hoogpoort dat ook voor deze 
uitbreiding van het schepenhuis bestemd was, vindt men in SAG 400/28, f' 349r (F. VAN TYGHEM, Het 
stadhuis van Gent, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en 
schone kunsten in België, Klasse der schone kunsten, 31 (1978), p. 138). 
444 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 258. Voor het openen van de rekening: SAG 400/28, f' 
163r: " ... doet ende overgheeft van alder handeling he, rnaentenancien ende beleede die hij ghehadt heeft 
binnen des en jare dat beghonste den XXVII en dach van maerte XIII~ lllfD< //ende hendende te halfougste int 
jaer Xl/I~ 1//lxx// in ontfanghe ende uutghevene also hiernaer verclaert staet." 
445 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 259-260. 
446 De Potter leidt dit af uit enkele vermeldingen in de rekeningen waaruit blijkt dat op grote schaal kaarsen 
aangevoerd werden om "bi nachte" de werkzaamheden te kunnen verder zetten. F. DE POTTER, Gent van 
den oudsten tijd tot heden (Gent, 1882), p. 198. 
447 Achtereenvolgens Joost Passcharis, Willem Doedin en Sanders van Vaemewijc. 
448 SAG 400/28, f' 163r en 163v. 
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Ook de prelaat van de Sint-Baafsabdij droeg een aanzienlijk deel van de bestedingen (36.000 d.gr.) 
bij als gevolg van de overeenkomst omtrent de accijnzen die tussen stad en abdij gesloten was449

• 

We suggereerden reeds eerder op basis van de chronologie dat er mogelijks een verband 
bestond tussen de Gentse opstand tegen Maximiliaan enerzijds en de bouw van de nieuwe kamers 
aan het schepenhuis anderzijds. Architecturale en decoratieve elementen ter legitimatie van de 
stedelijke politiek komen in deze periode veelvuldig voor. Zo werden in 1483 de muren van de 
schepenkamer beschilderd met het wapenschild van Filips de Schone450

, een duidelijk teken dat niet 
Maximiliaan als rechtmatig heerser erkend werd, maar enkel diens zoon - ook al was hij op dat 
moment slechts vijf jaar oud. Een ander voorbeeld vinden we in de zaak Willem van der Scaghe451

• 

Deze Gentenaar die tussen 1463 en 1474 quasi ononderbroken de cueillote op de transacties bij 
schepenen in het Sint-Baafsdorp inde in opdracht van de stad en in 1464 optrad als schepen van 
gedele, kwam in de eerste jaren van de regering van Maria en Maximiliaan in opspraak. Hij werd 
immers in 1479 door Maximiliaan aangesteld als herekiezer, en moest dus in samenspraak met drie 
andere herekiezers en vier stedekiezers de nieuwe schepenbanken aanstellen. Het was daarbij de 
gewoonte dat de minderheid van de kiezers zich aansloot bij de mening van de meerderheid, zodat 
men het naar buiten toe kon voorstellen alsof de welsvernieuwing in een sfeer van volledige 
eensgezindheid had plaats gevonden. Willem van der Scaghe zou deze regel naast zich neergelegd 
hebben en geweigerd hebben zich bij de keuze van de meerderheid der kiezers neer te leggen, als 
gevolg waarvan hij door de schepenen voor vijftig jaar verbannen werd uit het graafschap452

• In 1480 
duikt de man echter alweer op in Brugge, waar hij met goedkeuring van de soevereinbaljuw 
verbleef. Aangezien Gent een privilege uit 1297 bezat volgens hetwelke de schepenen van de keure 
expliciet hun toestemming moesten geven bij een rappel van banne, was dit een duidelijke inbreuk 
op de Gentse rechten453

• De zaak Willem van der Scaghe symboliseerde dus een dubbele overtreding 
van de Gentse privileges door Maximiliaan: enerzijds het niet respecteren van de kiesgewoonten 
door één van de herekiezers - wat bijzonder gevoelig lag sedert de abolitie van 1469454 

- en 
anderzijds het gedogen van een balling binnen het graafschap zonder toestemming van de 
schepenen. Toen Gent de herbevestiging van deze bedreigde privileges in 1480 inzette als pasmunt 
voor het goedkeuren van een nieuwe bede vanwege de aartshertog, had deze laatste weinig andere 
keus dan toe te geven. Willem van der Scaghe werd overgeleverd aan de Gentenaars, maar op 
voorwaarde dat hij niet onthoofd zou worden. In ruil daarvoor koos de stad voor een schandstraf: 
twee metalen hoofden, als symbool voor de doodstraf die Van der Scaghe eigenlijk verdiende, 
moesten in en aan het schepenhuis bevestigd worden. Bovendien werd in de collatiezolder een 
opschrift aangebracht dat aan de hele zaak herinnerde. Volgens de Excellente Cronike van 
Vlaenderen luidde dat opschrift als volgt: 

"Notabele personen van hoogher namen 
Gheauctorizeirt om tvermaken van der wet 
Commiteirt discrete/ie naer tbetamen 
Persoonen van eeren huyt elck let 
Om tprevilegie suuer ende net 
Tonderhoudene, en sprinchens eerZichede 

449 Zie daarover het onderdeel "vrijstellingen" in deel lil, hoofdstuk 1, D. 
450 J. VAN LEEUWEN, 'Het decor van een machtswissel. Ruimtegebruik bij de Gentse wetsvernieuwing in de 
15e eeuw', Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, LVII (2003), pp. 
51-55. Voor het nieuwe schepenhuis werden verder ook twee standaarden met de maagd van Gent vervaardigd 
door de befaamde schilderes Agnes vanden Bossche: B. BAILLIEUL, A. DUHAMEEUW (eds.), Een stad in 
of:bouw. Gent voor 1540 (Tielt, 1989), p. 189. 
4 1 Deze werd uitvoerig besproken in: J. VAN LEEUWEN, 'Didactiek in een middeleeuws stadhuis. De 
functie en betekenis van een Gents opschrift uit 1480', in: In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber 
Amicorum Raf de Keyser (2002), pp. 336-350. 
452 VAN LEEUWEN, 'Dicactiek', pp. 345-346. 
453 A.E. GHELDOLF, Coutume de la villede Gand (Brussel, 1868-1887), XXIV, 10, p. 496: "Et nous ne 
porons ne nuls de par Nous rapieler houme ne femme ki soient banni par eschevins de Gand à termine, ne à 
cheaus rendre No terre de Flandres, se che n 'est par le consent et le otroi des eschevins de Gand." 
454 Daarin was de stedelijke inspraak immers volledig teniet gedaan door het invoeren van een systeem waarbij 
enkel de hertogelijke commissarissen over de aanstelling van de schepenen beslisten. 
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Overdijnet alle saken hoe ende bet 
Hem alle dijnc voucht in eendrachtichede 
Speghelt hu hier in so heb dy vrede 
Anno M CCCC ende LXXr55

" 

Eén van de beide schandk:oppen van Willem van der Scaghe werd aan de buitenkant van het 
schepenhuis bevestigd, zodat iedereen voortdurend herinnerd kon worden aan de overwinning van 
de Gentse privileges op de pogingen tot inperking ervan vanwege Maximiliaan456

• We menen de 
grote bouwcampagne voor de uitbreiding van het schepenhuis zelf vanaf 1482 in dezelfde 
legitimerende traditie te mogen beschouwen: als een uiting van het prestige en de macht van de 
schepenbank als centrale institutie voor het bestuur van de stad tegenover de opdringerige centrale 
overheid. De schandkoppen van Willem van der Scaghe vormden de concrete veruiterlijking van de 
straf die stond op het ontwrichten van de stedelijke privileges. Geen wonder dat Maximiliaan ze na 
zijn militaire herovering van Vlaanderen en de machtsovername van zijn aanhangers te Gent zo snel 
mogelijk liet verwijderen. In het kader van de harde repressie die volgde op de strubbelingen tijdens 
zijn Blijde Intrede op 19 juli 1485, werd de stad verplicht de beide hoofden weg te halen en het 
bewuste vonnis tegen Van der Scaghe te casseren457

. 

De piek in de uitgaven voor openbare werken ten tijde van de eerste regentschapsraad valt 
quasi volledig op het conto van het nieuwe schepenhuis te schrijven. Gedurende de twee jaren 
waarin de stad opnieuw in handen was van de centralistisch gezinde partij, daalden de bestedingen 
opnieuw tot hun vroegere niveau. Vanaf 1487/88 gaan de uitgaven voor openbare werken echter 
opnieuw geleidelijk de hoogte in. Deze stijging valt alvast ten dele te verklaren door herstellingen 
aan de stadsomwallingen en de poorten vóór, tijdens en na de belegering van Gent in 1488 door 
Maxirniliaan en diens vader Frederik III, keizer van het Heilig Roomse Rijk. Aangezien de 
keizerlijke troepen in Evergem gelegerd waren, hoeft het niet te verwonderen dat voornamelijk in de 
buurt van de Muideen de Brugse poort geïnvesteerd werd in fortificaties458

• Ook hier komt weer het 
motief van uiterlijk machtsvertoon en politieke legitimatie naar voor als belangrijke impuls voor het 
uitvoeren van openbare werken. Als overwinningsmonument na de aftocht van de keizerlijke troepen 
werd in 1489-1491 immers tussen de Brugse- en Muidepooft het rabot gebouwd. Het bestond- en 
bestaat nog steeds- uit een centraal gebouw geflankeerd door twee zware torens met kegelvormige 
daken. Het werd opgetrokken onder leiding van de bouwmeesters Claes de Neve en Frans Morael459

• 

De inscriptie in de stenen maakt duidelijk dat het expliciet bedoeld was om de overwinning van Gent 
op de keizer en de roomskoning in herinnering te houden. Om het geheel te vervolledigen werden de 
torens voorzien van de Vlaamse en de Gentse wapens460

• Na de vrede van Cadzand vallen de 
uitgaven voor openbare werken opnieuw sterk terug. Het voornaamste project in deze jaren is de 
bouw van een nieuwe dijk "int Ghendsche", namelijk de Landdijk van de Vier Ambachten (dus in 
de gebieden rond Axel, Hulst en Biervliet-de kustgebieden van het Gentse kwartier). In het jaar 
1493 alleen al werd voor de werkzaamheden aan deze dijk 263.722 d.gr. besteed, 10% van de 
gemiddelde totale jaarlijkse uitgaven461

• Het gaat hier echter wel om een bedijkingsproject dat sterk 
door de centrale regering gestimuleerd werd, en waar naast Gent ook heel wat andere steden en 
kasseirijen hun steentje toe bij droegen. 

Dat de openbare werken tijdens de periode van de regentschapsraad in grote mate 
aangewend werden met legitimerende bedoelingen, is noch voor Gent, noch voor deze specifieke 
periode uniek. In het begin van de 15e eeuw bijvoorbeeld, een andere periode van sterk stedelijk 
zelfbewustzijn, gingen eveneens de uitgaven voor openbare werken sterk de hoogte in. Daarnaast 
ging te Brugge ook het machtsherstel van de ambachten na 1477 gepaard met typisch glorierijke 
bouwprojecten, zoals de inrichting van de achtkantige toren op het Belfort aldaar in 1481. 

455 Excellente cronike van Vlaenderen, f' 219v, in de druk uit 1531 van Willem Vorsterman, geciteerd uit 
VAN LEEUWEN, 'Didactiek', p. 337. 
456 SAG 9317, register G, f' 22v: het vonnis waarin de plaats van de schandkoppen gestipuleerd werd. 
457 RAG oorkonden van de graven van Vlaanderen, 835. 
458 P. CLAEYS, J. GEERTS, Les anciennesfortifications de la villede Gand, I. Le Rabat (Gent, 1886), p. 5 en 
DE POTIER, 'Gent', pp. 134-135. 
459 BAILLIEUL, DUHAMEEUW, 'Een stad in opbouw', p. 147. 
460 CLAEYS, GEERTS, 'Les anciennes fortifications', pp. 8-9. 
461 SAG 406114 (1493, ongefolieerd) en SAG 400/31, f' 240r. 
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In de stadsrekeningen wordt op het vlak van de openbare werken telkens een onderscheid gemaakt 
tussen de in regie uitgebate werken en deze welke uitbesteed werden via een soort verpachting, het 
"taswerk" genaamd. Gemiddeld nemen de via taswerk uitbestede openbare werken tussen 1460 en 
1495 circa 19% van de totale uitgaven aan openbare werken voor hun rekening. Dit gemiddelde ligt 
lager dan wat tijdens de 14e en begin 15e eeuw in Brugge gangbaar was462

, maar komt goed overeen 
met het gemiddelde tussen de 15 en 20% dat door Boone bekomen werd voor de periode 1400-1460 
in Gent463

. Grafiek II.2.25. geeft echter wel een tijdsgebonden evolutie te kennen. In de jaren 1460-
1475 wordt geregeld bijna 50% van de openbare werken via taswerk uitbesteed, terwijl dat vanaf 
1480 heel wat minder het geval is. Tegen het einde van de door ons bestudeerde periode lijkt het 
taswerk, op enkele uitzonderingen na, zelfs voortdurend minder dan 10% van het geheel uit te 
maken. Mogelijks probeerde het stadsbestuur op deze manier de misbruiken die bij de uitbesteding 
van taswerk door de erfscheiders geregeld voorkwamen, te beperken464

• Anderzijds kan men zich 
uiteraard de vraag stellen of bij het uitvoeren van openbare werken in regie er niet evenzeer heel wat 
mogelijkheden tot misbruik waren. Denken we maar aan de uitbesteding van materiaallevering aan 
wie connecties had met de betrokken administratie. 

Grafiek 11.2.25. Samenstelling van de uitgaven voor openbare werken (1460-1495). 
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Wat de openbare werken in regie betreft, vinden we in de rekeningen telkens een overzicht 
van de uitgaven per maand. Daarbij werd gerekend met dertien maanden per jaar, elk bestaande uit 
precies vier weken (wat dus in totaal 364 dagen oplevert). We gebruikten deze tijdreeks om in 
grafiek II.2.26. de maandelijkse gemiddelde bestedingen aan openbare werken weer te geven. We 
behielden de dertien maanden uit de rekeningen, wat inhoudt dat deze maanden telkens enkele dagen 
korter zijn dan de maanden in onze normale kalender, waardoor de aanduidingen in de grafiek 
slechts benaderend zijn465

• Het is duidelijk dat het verloop van de bestedingen aan openbare werken 
in regie sterk de seizoensschommelingen volgde. Zulks blijkt ook uit de gemiddelde bestedingen 
wanneer we de maanden per seizoen groeperen: 

462 SOSSON, 'Les travaux publics', p. 171. 
463 BOONE, 'Geld en macht', p. I 02. 
464 Daarover BOONE, 'Geld en macht', pp. 105-106. 
465 Ruwweg zijn de maanden als volgt: 5 januari- 1 februari, 2- 29 februari; I - 28 maart; 29 maart- 25 
april; 26 april- 23 mei; 24 mei- 20 juni; 21 juni- 17 juli; 18 juli- 14 augustus; 15 augustus- 11 september; 
12 september- 10 oktober; 11 oktober- 8 november; 9 november- 7 december; 8 december- 4 januari. 
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Tabel 11.2.5. Uitgaven voor openbare werken in regie per seizoen (1460-1495). 

Seizoen 
Winter 
Lente 
Zomer 
Herfst 

Gem. besteding openbare werken (in d.gr.VI.) 
3.398 
5.101 
9.283 
6.102 

Bron: Stadsrekeningen 1460-1495. 

Grafiek 11.2.26. Gemiddelde maandelijkse uitgaven openbare werken in regie (1460-1495). 
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Deze cijfers worden in grote mate beïnvloed door het verschil in winter- en zomerlonen, en 
weerspiegelen dus niet noodzakelijk het juiste verloop van de bouwactiviteit zelf. De wintermaanden 
van december tot februari vertonen duidelijk de laagste cijfers, waarna het langzaam in stijgende lijn 
gaat tot aan de zomermaanden van eind mei tot half augustus. De uitzonderlijk hoge piek in de 
dertiende maand van het schepenjaar, namelijk de periode vanaf 18 juli tot en met 14 augustus, 
steekt scherp af tegenover de eerste maand van het daaropvolgende schepenjaar van 15 augustus tot 
11 september. Of dit louter seizoensgebonden is, of dat ook de jaarlijkse wetsvemieuwing op 15 
augustus deze gang van zaken beïnvloedde, is moeilijk te zeggen. Probeerde de aan de macht zijnde 
schepenbank nog zo veel mogelijk werkzaamheden te laten uitvoeren in de laatste maand van haar 
bewind en werd tijdens de eerste maanden van een nieuw stadsbestuur voorzichtiger omgesprongen 
met de financiële middelen - of waren de weersomstandigheden gewoon een stuk minder gunstig na 
15 augustus? 
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DEEL 111 

DE ONTVANGSTEN 
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1 

DE FISCALITEIT 

We onderscheiden in dit hoofdstuk vier types belastingen die van de stedelijke magistraat 
uitgingen: de directe en indirecte belastingen, de issuebelasting en tenslotte de heffing op 
geldhandelaars. De indirecte belastingen waren, qua omvang, zonder twijfel de belangrijkste. 
Bovendien bieden ze een interessante inkijk op enkele sociaal-economische facetten die anders 
onderbelicht zouden blijven. Het belang van de directe belastingen valt in deze periode evenmin weg 
te cijferen, hetgeen een duidelijke breuk met de voorgaande periodes inhoudt. Bovendien vormen ze 
de basis voor het historisch onderzoek naar de sociale structuren in het laat-middeleeuwse Gent. 
Beide andere belastingen zijn qua omvang minder belangrijk in het financiële bedrijf van de stad, 
maar zijn uiteraard nog steeds een nadere analyse waard. 

A. Directe belastingen 

1. Algemeen 

Tot op het einde van de 13e eeuw was de overheersende belastingsvorm in de meeste 
Vlaamse steden de tallia: een directe heffing op vermogen, zowel op roerende als onroerende 
goederen466

• Vanaf ca. 1360, bij de geleidelijke vestiging van het regime der drie leden, werd ze in 
Gent bijna volledig vervangen door indirecte belastingen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld tijdens de benarde jaren na de dood van Jakob van Artevelde, werd de directe belasting 
terug van stal gehaald. Voor de eerste helft van de 15e eeuw werden enkel sporen gevonden van 
varianten op de tallia in 1436/37 en 1451152. In het eerste geval ging het om een uitzonderlijke 
verplichte lening voor de financiering van een veldtocht naar Kales. In het tweede geval viel de 
tallia, een "taxacie van den huusen ", te kaderen in de oorlogscomptabiliteit rond de Gentse strijd 
tegen Filips de Goede467

• Het voortschrijdende verval, maar ook de tijdelijke heropstanding van het 
regime der drie leden op het einde van de 15e eeuw, lijken een herleving van de directe belasting te 
hebben ingezet. Ook in de periode 1460-1495 vormt ze echter bijna nooit een geconsolideerd 
onderdeel van de stadsfinanciën. Telkens worden de inkomsten uit een tallia of verplichte lening 
gelegitimeerd, zo niet aangewend, voor de financiering van militaire kosten, dan wel voor betalingen 
aan de overheid (onder de vorm van bedes of boetes)- met slechts één uitzondering, tijdens de jaren 
1477-1482 (cf. infra). 

"Aan de ene zijde was de tallia, de rechtstreeksche belasting, tijdens het aristokratisch 
bewind in zwang; aan de andere overheerschte het ongeld in de demokratische 14e eeuw, alhoewel 
het dan, volgens de thans heerschende opvattingen, door zijn onrechtstreeksehen aard minder in de 
gunst had moeten staan468

. " Met dit citaat van Van Werveke wordt meteen de nadruk gelegd op de 
sociale effecten en gevoeligheden die onlosmakelijk met de fiscaliteit, in het heden zoals in het 
verleden, verweven zijn. Meer nog dan over de sociale politiek van de opeenvolgende regimes, 
waarschuwt het ons voor de vele valkuilen die verbonden zijn met een al te eenzijdige benadering 
van deze of gene belasting. Nog los van de talloze vraagtekens die we bij het democratische karakter 
van het regime der drie leden in de 14e en 15e eeuw moeten plaatsen469

, kunnen we ons enkele 
gevallen inbeelden waarbij een indirecte taxatie (bijvoorbeeld op luxeproducten) sociaal heel wat 

466 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 190 e.v. 
467 BOONE, 'Geld en macht', p. 117. 
468 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën' , p. 194. 
469 Zie daarover, als overzichtsartikel voor deze periode, met nadruk op de sociaal-politieke aspecten, op basis 
van prosopografisch onderzoek: M. BOONE, 'Gestion urbaine, gestion d'entreprises: l 'élite urbaine entre 
pouvoir d'état, solidarité communale et intérêts privés dans les Pays-Bas méridionaux à l'époque 
bourguignonne (XIVe-XVe siècle)' , in: Atti della XXII Settimana di Studi Prato, 30 aprile-4 maggio 1990 
(Prato, 1992). 
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rechtvaardiger zou zijn dan bepaalde vormen van directe belasting (bijvoorbeeld een forfaitair 
huusgeld per gezin). Het probleem moet ons inziens dan ook niet gesteld worden in termen van 
aristokratisch tegenover democratisch, of zelfs van louter regressief tegenover progressief, maar 
vooral in een denkkader van politieke en sociaal-economische machtsgroepen die de fiscaliteit als 
instrument aanwendden in de strijd om macht, invloed en economisch gewin. 

Men onderscheidt doorgaans een drietal soorten directe belastingen, op basis van hun 
organisatie en verdelingssysteem. Gewoonlijk is de keuze voor deze of gene vorm van 
evenredigheid grotendeels afhankelijk van de administratieve capaciteiten van de stad, waarbij het 
hoogtepunt van complexiteit het welbekende Italiaanse catasta-systeem vormt470

. Anderzijds 
benadrukt de Franse historicus Favier in deze context het belang van elementen als conflict en 
onderhandeling binnen de stedelijke samenleving, die uit de studie van directe belastingen blijken. 
De aangewende belastingsvorm heeft immers altijd repercussies op de proportionele bijdrage van de 
diverse sociale groepen in de samenleving471

• We be_g~rken ons _hier tot _drie algeme?e. soorten, 
ontleend aan het werk van Boone, Durnon en Reusens -: de verplichte lenmg, de forfaitaire en de 
evenredige belasting. Alle drie deze types komen in de door ons bestudeerde periode voor, en ze 
worden geregeld terzelfdertijd aangewend. Een consequente manier van organisatie of repartitie 
bestond blijkbaar niet. Dit kunnen we enerzijds wijten aan het weinig vertrouwd zijn van de Gentse 
magistraat met dit soort belasting, die enkel in periodes van hoge nood aangewend werd, en 
anderzijds aan de gebrekkige capaciteiten van een financiële administratie die voor een dergelijke 
taak niet uitgerust was473

• 

Er zijn tussen 1460 en 1495 vier belangrijke fasen waarin directe belastingen aan bod 
komen, af te bakenen. Een eerste heeft betrekking op de jaren 1476-1478 en beslaat diverse 
heffingen op de conincstavelrijen474 voor het financieren van oorlogskosten. De tweede fase volgt 
meteen daarop, namelijk van ca. 1478 tot 1482, en heeft betrekking op een vermogensbelasting voor 
het aflossen van de stadsschulden. Een derde fase betreft de directe belastingen die voor de 
financiering van de tweede Vlaamse (burger)oorlog tegen Maxirniliaan geïnd werden in de jaren 
1488-1490. De laatste fase tenslotte is veruit de best gedocumenteerde, namelijk deze vanaf 1492, 
waarin door middel van directe belastingen de benodigde liquide middelen voor het betalen van de 
boete van Cadzand aan Atbrecht van Saksen en Maxirniliaan van Oostenrijk werden verkregen475

. 

Voor we elk van deze aanslagen in detail bespreken, willen we nog wijzen op enkele 
methodologische problemen. Eén van de grootste obstakels bij de reconstructie van een beeld op de 
stedelijke financiën is het verkrijgen van volledigheid, of op zijn minst zekerheid over het al dan niet 
representatief zijn van de gegevens waarop we ons steunen. Dat de financiën door de 
stadsrekeningen niet steeds getrouw weerspiegeld worden, is een gekend probleem dat voor alle 
inkomsten en uitgaven in dit boek geldt. Het is echter a fortiori van toepassing op de directe 
belastingen, gezien enerzijds hun onregelmatig verloop, en anderzijds de grote bedragen die er vaak 
mee gemoeid waren. De nadere analyse van de diverse tallia's en verplichte leningen zal 
onmiddellijk duidelijk maken hoe verspreid de sporen van indirecte belastingen liggen doorheen de 
diverse comptabiliteiten die de stedelijke administratie rijk was. Meer nog: van alle hier besproken 

47° FA VIER, 'Finance et fiscalité' , p. 172 e.v. 
47 1 FA VIER, 'Finance et fiscalité' , p. 125. 
472 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', pp. 94-97. 
473 Zie bijvoorbeeld de bevindingen van Boone in verband met het aantal stedelijke functionarissen in de 15e 
eeuw, in M. BOONE, 'Openbare diensten en initiatieven te Gent tijdens de late Middeleeuwen (14e-15e 
eeuw)', in: L'initiative publique des communes en Belgique. Fondements historiques (Ancien Régime). Actes 
du lle Colloque international (Brussel, 1984), pp. 82-83. 
474 Voor een gedetailleerde uitleg in verband met deze fiscaal-militaire indeling, zie BOONE, DUMON, 
REUSENS, 'Immobiliënmarkt', pp. 97-102. 
475 Deze werden uitvoerig besproken in: BOONE, DUMON, REUSENS, 'lmmobiliënmarkt' , pp. 105-136. 
Ook in W.P. BLOCKMANS, 'Peilingen naar de sociale strukturen te Gent tijdens de late 15e eeuw', in: 
Studiën betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw, Standen en 
Landen, LIV (Heule, 1971). Tenslotte ook, met inbegrip van prosopografische gegevens, in: BOONE, 'De 
verplichte lening', pp. 247-305. 
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heffingen, is er slechts één waarvan melding gemaakt wordt in de stadsrekeningen zelf76
• De andere 

belastingen vinden we, vermoedelijk slechts gedeeltelijk, terug in afzonderlijke oorlogsrekeningen477 

of in afzonderlijke archieffondsen in verband met de oorlogsoitgaven van een bepaalde periode478
• 

Daarnaast zijn ook enkele bedragen terug te vinden in de renteboeken van de zogenaamde 
ghecommitteerden479

. 

Een eerste probleem bij de behandeling van deze aparte boekhoudingen is het tekort aan 
inlichtingen over de volledigheid van deze bronnen. Vermits doorgaans geen nettobedragen aan de 
centrale rekeningen overgemaakt werden, duidt niets op het bestaan van deze belastingen behalve de 
aanwezigheid van de specifieke rekeningen in het archief zelf. Als criterium voor volledigheid is de 
archiefbewaring nu niet meteen betrouwbaar te noemen, getuige daarvan alleen al de vele 
ontbrekende stadsrekeningen en renteboeken in deze periode. Men kan zich makkelijk voorstellen 
dat de noodsituaties (doorgaans oorlog of een dwangmatig opgelegde boete die zo snel mogelijk 
verzameld diende te worden) waarin de directe belastingen geïnd dienden te worden, de 
bewaringskansen van de documenten waarin ze hun neerslag vonden, niet bevorderden. Het zou ons 
dan ook enigszins verbazen indien de hier door ons gepresenteerde directe belastingen een volledige 
reconstructie van de effectieve taxatie vormen. 

Bijkomend probleem is dat van de transactie tussen de diverse fondsen. Doorgaans 
bestonden in tijden van oorlog één of meerdere oorlogsrekeningen met eigen ontvangsten, onder 
andere uit directe belastingen, naast elkaar. Kwam één oorlogsrekening te kort, dan paste de 
verantwoordelijke ontvanger doorgaans bij met middelen uit een andere comptabiliteit - zij het een 
oorlogs-, schuld-, of stadsrekening. Overschotten of tekorten werden uiteindelijk altijd, maar vaak 
met enige vertraging, vereffend met de tresorier van de stad. Een statistische benadering met 
overname van alle bedragen uit de diverse rekeningen, nog los van het gestelde probleem van 
volledigheid, zou dan ook voor heel wat dubbele tellingen zorgen. Door gebrekkig bewaarde 
rekeningen en door het niet consequent gebruiken van onderverdelingen door de tijdgenoten zelf80

, 

bleek het in een aantal gevallen onmogelijk zekerheid te verkrijgen over het al dan niet dubbele 
karakter van een boekhoudkundige operatie. We hebben naar best vermogen gepoogd de dubbele 
boekingen uit te filteren en een zo accuraat mogelijk beeld van de gehele stadsfinanciën weer te 
geven in de statistische verwerking. Voor een detailstudie van de directe taxatie op zich, lijkt het ons 
aangewezen meer te steunen op een beschrijvende analyse in de hierna volgende tekst dan op een 
louter statistische benadering. 

2. Chronologisch 

2.1. De crisis van 1477-1478 

De allereerste directe belastingen sinds 1452 treffen we aan vanaf februari 1477. De 
magistraat was wegens het overlijden van de hertog uitzonderlijk vernieuwd op 18 februari van dat 
jaar, en het nieuwe bestuur viel meteen de zware taak ten deel om bij te dragen in de 

476 Namelijk deze van 1490/91 , waarvan het karakter als directe belasting omstreden is en de opbrengst eerder 
laag is (namelijk 219 lb. Ss. gr.): SAG 400/30, :F 307r. 
477 Zoals deze uit de jaren 1476-1478 in SAG 400/25, :F 301r e.v. 
478 Dit is het geval voor de tallia's (en verplichte leningen) die geheven werden met betrekking tot de 
boetebetalingen na Cadzand, waarvan de sporen terug te vinden zijn in SAG reeks 20, nrs. 1-3 en 13-18. 
479 In SAG 406/ll en 406/12 (beide ongenummerd), waar de betalingen uit 1478-1482, 1484, 1488 en 1490 in 
terug te vinden zijn. 
480 Zo komt men in de centrale stadsrekeningen tegen dat een bepaald bedrag afkomstig was uit een specifieke 
ontvangst, of bestemd was voor bepaalde uitgaven, en waarvan we kunnen achterhalen dat deze gedeeltelijk 
geboekt werden in afzonderlijke (oorlogs)rekeningen. Doch, zonder dat dit in de betreffende stadsrekeningen 
vermeld werd. Wanneer het gaat om bedragen die verspreid over verschillende jaren, of over verschillende 
boekhoudingen, terugkomen (in casu bij de oorlogs- en restitutierekenjngen in SAG 400/25) dan bieden de 
bedragen op zich geen basis meer als aanduiding voor een transactie van de ene rekening naar de andere. De 
vermelde namen van wie men een bedrag ontving of aan wie men een som overmaakte, vormen gezien de vele 
tussenpersonen evenmin een betrouwbare leidraad. 
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landsverdediging. Deze stond immers op het spel door de invallen van de Franse koning Ladewijk 
XI, die gretig gebruik maakte van de opeenvolgende - en uiteindelijk fatale - nederlagen van Karel 
de Stoute. Daar de ordonnantietroepen, de spil van Karels leger, grotendeels in de slagen van 
Granson, Murten en Nancy waren gebleven, was het nu terug aan de edelen, vazallen en stedelijke 
milities om hun rol in de landsverdediging op te nemen481

• Vijf extra ontvangers werden door de 
schepenen aangesteld om de inkomsten en uitgaven voor de oorlogsvoering in goede banen te leiden. 
Hun oorlogsrekeningen van februari tot augustus 1477 vinden we achteraan de stadsrekeningen van 
het jaar 1476177 terug482

. Deze ontvangers kregen allen behoorlijk uitgebreide bevoegdheden en 
beschikten in twee van de vijf gevallen ook over de machtiging om voor hun uitgaven eigen 
inkomsten te zoeken door middel van directe taxatie. Rekenschap moest worden afgelegd tegenover 
de tresorier van het jaar erna483

. Problematisch bij deze directe belastingen is voornamelijk de 
concrete invulling van het begrip "koningstavels". Omdat we een grote samenhang tussen de 
verschillende oorlogscomptabiliteiten uit 1477 veronderstellen, hebben we hier alle 
oorlogsrekeningen van dat jaar gezamenlijk besproken. Ook deze die hun inkomsten niet 
rechtstreeks uit directe belastingen haalden. De onderlinge verhoudingen en relaties tussen de 
diverse comptabiliteiten biedt, ons inziens, een grotere kans om de precieze betekenis van de 
koningstavels en de belastingen erop te achterhalen. Aangezien het bestemrningsprincipe van de 
inkomsten ten opzichte van de uitgaven overheersend is, zullen we bij de volgende bespreking ook 
telkens kort de uitgaven toelichten. 

De eerste oorlogsrekening is deze van Lievin Utermeere484
, lid van de weverij 485

, 

geattesteerd lakenleverancier van de stad en in hetzelfde jaar ook tweede ontvanger van de stad. Hij 
bouwde in de tweede helft van de 15e eeuw een indrukwekkende carrière uit binnen de financiële 
administratie van de stad. Tussen 1467 en 1499 trad hij zesmaal op als ontvanger, twee maal als 
stedekiezer, eveneens tweemaal als herekiezer en was hij bovendien gedurende twee jaar secretaris 
van gedele486

• Net als de andere directe belastingen uit deze periode werd de heffing die hij inde per 
hoofd verdeeld met behulp van de koningstavelrijen. Deze territoriaal bepaalde verdelingen van de 
bevolking werden per opperkoningstavel belast. Een opperkoningstavel groepeerde onder zich 
theoretisch tien koningstavels, die op hun beurt elk tien inwoners onder zich verenigden487

• Elke 
parochie488 werd onderverdeeld in een bepaald aantal opperkoningstavels die telkens 
verantwoordelijk waren voor de inning van de bedragen van de koningstavels onder zich. De lijsten 
met opperkoningstavels en koningstavels vinden we dan ook terug in de oorlogsrekening van Lievin 
Utermeere, telkens met het verzamelde bedrag. De eerste vaststelling daarbij is dat niet elke 
koningstavel eenzelfde som bijdroeg, noch dat überhaupt door elke koningstavel bijgedragen werd. 
Uitzonderingen omwille van armoede waren veel voorkomend bij de middeleeuwse directe 
belastingen489

, en we kunnen dan ook veronderstellen dat dit hier eveneens de oorzaak van de 
opvallende onvolledigheid moet geweest zijn. Verder blijken de bijgedragen sommen wel 
grotendeels van een gelijkaardige grootteorde te zijn. We hebben dan ook wellicht te maken met een 
forfaitaire belasting, waarbij een bedrag van ongeveer 40 d.gr. per huisgezin als streefdoel werd 
genomen. Opvallend is wel de eerder korte opsomming van namen en de beperking tot vier 
parochies, met in totaal twintig opperkoningstavels. Vermits niet elke opperkoningstavel aan precies 

481 DE FOUW, 'Philips van Kleef', p. 40 e.v. 
482 SAG 400/25, f' 301 e.v. Een aantal van deze inkomsten wordt gedeeltelijk vermeld bij BLOCKMANS, 
'Peilingen ', pp. 217-218 en p. 233. 
483 Zie bijvoorbeeld SAG 400/25 315v. 
484 SAG 400/25 30lr-315v. 
485 Databank M. BOONE, I. SCHOUPS, M. VAN DEN NOORTGATE, De Gentse politieke en financiële elite 
in de Bourgondische tijd (1385-1505 ). Een prosopografische repertorium. 
486 Deze gegevens uit HANCKE, 'Conflict en confiscatie', deel 2, p. 188. 
487 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt, p. 97. Het gaat hier louter om de theoretische 
oorsprong van het begrip. De realiteit op het einde van de 15e eeuw lijkt wel enigszins af te wijken van de 
onderverdelingen in tienden en meer territoriaal gedeterrrtineerd te zijn. 
488 Er worden er slechts vier vernoemd in dit geval: de Sint Jans-, de Sint Jacobs-, de Heilige Kerst- en de Sint 
Pietersparochie. SAG 400/25, f' 30lr e.v. 
489 Zie FA VIER, 'Finance et fiscalité ', p. 149 en BLOCKMANS, PREVENIER, 'Armoede in de 
Nederlanden', p. 509 e.v. 
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tien koningstavels beantwoordt (sommige meer, sommige minder), komen we aan een totaal van 196 
koningstavels, een totaal dat ongetwijfeld veel te laag ligt om representatief te zijn voor de volledige 
belastbare bevolking van Gent490

• Deze vaststelling geeft de indruk dat Lievin Utermeere mogelijk 
niet de volledige Gentse bevolking mocht of kon belasten. We komen daar meteen, na vergelijking 
met de overige oorlogsrekeningen uit 1477, op terug. 

De taxatie op de koningstavels van Lievin Utermeere bracht in haar geheel 81.946 d.gr. op, 
of 12,4% van de totale gewone uitgaven van dat schepenjaar491

. Zijn inkomsten werden nog 
aangevuld met enkele bijkomende middelen. Zo ontving hij 14.035 d.gr. van "eenighen wijken van 
den ambacht van der weveryen commende van den butenpoorters bij den zeiven ambochte 
gheta.xeercf92

• " Waarschijnlijk gaat het hier om Gentse hagepoorters die bij het weversambacht 
stonden ingeschreven en in het kader van de militaire inspanningen van de stad afzonderlijk 
getaxeerd werden. Het is niet duidelijk of we daaruit mogen concluderen dat buitenpoorters die niet 
bij een Gents ambacht ingeschreven waren dan ook niet aan directe belastingen onderworpen 
werden. De vermelding van slechts drie namen bij de inning van deze belasting doet overigens 
vermoeden dat hier enkel een saldo overgebracht werd uit een andere rekening, die blijkbaar 
verloren is gegaan. Een derde inkomstenbron uit directe belastingen in de oorlogscomptabiliteit van 
Lievin Utermeere lijkt wél weer door eigen inning verkregen te zijn. Het gaat om een bijdrage van 
ongeveer 20 s.gr. per koningstavel (240 d.gr., of 24 d.gr. per huisgezin). Het was de expliciete 
bedoeling dat elke koningstavel daarmee vijftien dagen soldij voor twee manschappen financierde493

• 

Nergens komt het bestemmingsprincipe inzake directe belastingen zo sterk tot uiting als bij deze 
post. Ook al werden de inkomsten verzameld in één oorlogsrekening, de heffing werd expliciet 
voorgesteld alsof elke koningstavelrij op die manier twee saudeniers onderhield en zich op die 
manier "vrij" kocht van haar militieplicht. In deze context wordt duidelijk dat de koningstavelrij 
vermoedelijk een van oorsprong militaire indeling is, die echter geleidelijk aan een meer fiscaal 
karakter kreeg. Aangezien de gemeentelegers doorgaans niet alleen territoriaal georganiseerd waren, 
maar ook per stedelijk lid, dringt de vraag zich op of deze indeling ook naar de fiscaliteit via de 
koningstavels door te trekken valt. De opbrengst van deze heffing is bijzonder laag, namelijk 10.204 
d.gr494

• Dit komt overeen met ongeveer 42 koningstavels, en dus 84 saudeniers die voor 15 dagen 
betaald konden worden. Opnieuw zien we overigens dat er op een primitieve manier rekening 
gehouden werd met de financiële toestand van de koningstavels en sommige dan ook slechts voor 
één of zelfs een halve portie soldij betaalden495

• Welke koningstavels wel en welke niet in 
aanmerking kwamen voor deze belasting is ons onduidelijk, maar zeker is alvast dat de heffing niet 
beperkt werd tot de vier parochies die bij de eerder genoemde taxatie van Utermeere belast 
werden496

• 

De totale inkomsten uit directe belastingen brachten Lievin Utermeere 106.185 d.gr. op497 

(16% van de totale gewone uitgaven van het jaar 1476177). Al deze middelen werden aangewend 
voor militaire doeleinden, voornamelijk voor de expedities naar Spiere498 van de poorterij, de 

490 196 koningstavels zou immers overeen komen met 1.960 belaste gezinnen. Welke 
vermenigingsvuldigingsfactor men ook gebruikt, met dit cijfer zou men niet boven de 10.000 inwoners 
uitkomen. 
491 SAG 400/25, f" 304v. 
492 SAG 400/25, f" 310r. 
493 SAG 400/25, f" 311 V. 
494 Bij dit bedrag werd ook de aanvullende post van de "resten van diverssche conincstavelryen" toegevoegd: 
SAG 400/25, f" 313r. 
495 Zie bijvoorbeeld SAG 400/25, f" 312v: "Item van Daneet Dhauwere over zijne conincstavelrie dat meest 
alle aerme lieden zijn voor eenen saudenier." 
496 Bij de resterende bedragen worden expliciet vijf van de zeven parochies genoemd: Sint Jans, Sint Jacobs, 
Sint Niklaas, Sint Miebiels en Sint Pieters. 
497 Dit wordt nog aangevuld met 20.575 d.gr. aan overschotten van niet-uitbetaalde soldij en een toelage van 
de tresorier van de stad uit het erop volgende jaar. 
498 SAG 400/25, 315v: "Pietren de Ketelboetere als stedehoudere van den dekin van den neeringhen van 
zijnen wedden van 15 daghen dat hij oec gheleghen heeft int heer te Spiere naer !expireren van der eerster 
maend. " In Spiere brachten de legers van Loctewijk XI in juni uiteindelijk een verpletterende nederlaag toe aan 
het door Gent bijeengebrachte leger. Zie F. HUGENHOLTZ, 'Crisis en herstel van het Bourgondisch gezag, 
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weverij en de neringen499
. Lievin Utermeere nam zelf geen rechtstreekse bestedingen waar, maar 

bracht al zijn middelen over naar andere (oorlogs)ontvangers (cf. infra) die dan op hun beurt de 
concrete betalingen verrichtten. 

Een tweede afzonderlijke rekening500 uit de periode februari 1477 -augustus 1477 is deze 
van Olivier de Baenst, tegelijkertijd derde tresorier van de stad501

. Deze bastaardzoon van Roeland 
de Baenst was een telg uit een aanzienlijk adellijk geslacht met sterke bindingen met de stedelijke 
elites van Gent en Brugge en de centrale instellingen van de Bourgondische hertogen502

• Hij was 
actief in de Gentse politiek kort vóór en kort na 1477. Zijn uitzonderlijk mandaat als ontvanger van 
de inkomsten uit de koningstavelen getuigt van zijn gebondenheid aan het nieuwe stedelijk regime 
van 1477. Vanaf 1479 is hij echter, net als zijn vader, niet langer in de Gentse politiek terug te 
vinden tot na het einde van de burgeroorlogen - vermoedelijk een gevolg van de radicalisering 
binnen de stedelijke elite vanaf dat moment503

. Een eerste tallia waarvan de inkomsten in Oliviers 
rekening geboekt staan, komt sterk overeen met deze bij Lievin Utermeere. In vier parochies504 

worden opnieuw ontvangsten geboekt per opperkoningstavel, waarvan de bedragen binnen dezelfde 
grootteorde liggen als deze bij Lievin Utermeere. We vermoeden een belasting per huisgezin van 
ongeveer 40 d.gr., hoewel er opnieuw heel wat vrijstellingen en reducties wegens armoede lijken te 
zijn. Daar sommige, maar zeker niet alle, opperkoningstavels zowel in de opsomming van Lievin 
Utermeere als in deze van Olivier de Baenst voorkomen, nemen we aan dat het gaat om twee 
afzonderlijke belastingen die wel grotendeels op dezelfde personen rustten505

. Deze keer bedraagt de 
totale ontvangst uit de directe heffing 81.159 d.gr (12% van de totale gewone uitgaven in dat jaar). 
Daarnaast wordt nog melding gemaakt van een tweede taxatie, eveneens van het type van de 
forfaitaire belasting, die in totaal 129.630 d.gr. (19,7% van de totale gewone uitgaven) opbracht506

• 

Samen met enkele overschotten aan uitgekeerde soldij en toelagen vanwege de centrale 
stadsrekeningen via leningen bij derden507

, bracht dit de totale ontvangst van Olivier de Baenst op 
367.817 d.gr. Dit bedrag werd bijna volledig gespendeerd aan oorlogsuitgaven, deels voor de 
campagnes te Spiere en deels voor de militaire operaties te Nieuwendijck508

. Als tussenpersoon voor 
het uitvoeren van de uitgaven trad meestal Willem Rijm op, die daarvoor een aparte oorlogsrekening 
bijhield (dit is de derde van de vijf eerder vermelde rekeningen). Deze Willem Rijm was reeds in de 
schepenbank van augustus 1474 schepen van gedele geweest, maar zou na de dood van Karel de 
Stoute pas echt een opvallende politieke carrière uitbouwen. Op het moment dat de oorlogsrekening 
opgesteld werd, was hij schepen van de keure, een functie die hij ook in 14 79 nog eens zou 
vervullen. Bij de wetsvernieuwing van augustus 1477 werd hij als tweede ontvanger van de stad 
aangesteld en tussen 1480 en 1484 was hij pensionaris van de keure. Het jaar nadien werd hij ervan 
beschuldigd de vrede tussen Vlaanderen en Maximiliaan van Oostenrijk te hebben belet, met zijn 
onthoofding op de Vrijdagsmarkt als gevolg509

. Bij de militaire bestedingen van deze Willem Rijm is 
het opmerkelijk dat hij enkel uitbetalingen deed aan milities van het lid der poorterij , waar hij 
overigens zelf ook lid van was. 

1477-1493', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, IV (Utrecht, 1952), p. 6 en vooral VERBIST, 'Van 
Nancy tot Cadzand', pp. 28-33. 
499 Zo blijkt uit de overschotten die hij terug kreeg van te veel betaalde soldij. SAG 400/25, f' 305r. 
500 SAG 400/25, f' 31 7r- 321r. 
501 Zie SAG 400/25, f' 69v. 
502 F. BUYLAERT, 'Sociale mobiliteit bij stedelijke elites in laatmiddeleeuws Vlaanderen. Een gevalstudie 
over de Vlaamse familie De Baenst' , Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, 8 (2005), pp. 222-223. 
503 BUYLAERT, 'Sociale mobi li teit', p. 223-224. 
504 Namelijk de Sint Michiels, Sint Niklaas, Sint Pieters en Heilige Kerst parochies. 
505 Bijvoorbeeld de opperkoningslavei Lievin Goeie uit de Sint Pietersparochie komt in beide registers voor. 
506 SAG 400/25, f' 324v. 
507 Onder andere bij de Lombarden, de hoogbaljuw en Pieter de V ijle. Zie SAG 400/25, f' 339r. De 
terugbetalingen van deze bedragen zijn te vinden in de stadsrekening van februari 1477: SAG 400/25, f' 299r. 
508 SAG 400/25, f' 339v (Nieuwendijck) en SAG 400/25, f' 340 (Spiere). 
509 FRIS, 'Guillaume Rym', in: Biographie Nationale, kol. 686-689 en HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', 
band 2, p. 157. 

105 



De vierde oorlogsrekening uit 1477 die bewaard bleef, werd opgesteld door Heinric de 
Muenc510

. Deze man had een minder indrukwekkende politieke carrière op zijn conto dan beide 
voorgaande figuren. De enige attestatie van activiteit in de stedelijke politiek stamt uit 1457, toen hij 
achtste schepen vangedele was. Enigszins ironisch moest hij daarvoor precies in 1477, door toedoen 
van het nieuwe stadsbestuur, een restitutie van 3 lb.gr. betalen511

, terwijl hij tegelijkertijd toch 
aangesteld werd als buitengewoon ontvanger voor directe belastingen en oorlogsuitgaven. In de 
aanhef van zijn rekening wordt expliciet verwezen naar het financieren van de milities van de 
weverij voor de veldtocht naar Spiere512

. Blijkbaar kon Heinric de Muenc voor zijn financiering niet 
op een eigen directe belasting rekenen, maar was hij afhankelijk van de bijdragen uit andere 
stadskassen. De grootste brok van zijn ontvangsten haalde hij uit de centrale stadskas, die hem via 
niet minder dan vijf tussenpersonen een bedrag van 80.340 d.gr. toebedeelde513

• Nog eens 30.600 
d.gr. verkreeg De Muenc in Spiere zelf, vanwege Lievin Utermeere en Olivier de Baenst, dus als 
resultaat van de heffingen op de koningstavels van deze beide ontvangers514

• Het resterende bedrag 
(65.450 d.gr.) werd achteraf in de stedelijke rekenkamer bijgepast door verschillende functionarissen 
van de stad, waaronder de tresorier van het volgende jaar en de secretaris van gedele. Dit bracht de 
totale ontvangst van Heinric de Muenc op 176.390 d.gr. (26,8% van de gewone uitgaven). De 
besteding van de uitgaven was, opnieuw, volledig militair van aard. 

Een vijfde oorlogsrekening uit 1477 werd opgesteld door Zegher de Mey515
. Deze man 

doorliep een korte, maar opvallende loopbaan in de Gentse politiek vanaf 1477. Hij werd, zoals we 
verder nog zullen aanhalen, wegens een vermeend complot tegen de toenmalige overdeken, in 1482 
politiek uitgeschakeld. Vanaf februari 1477 werd hij aangesteld als de verantwoordelijke voor het 
financieren van de milities van de neringen in hun veldtocht naar Spiere516

• Net zo min als Heinric 
de Muenc, had Zegher de Mey directe belastingen ter zijner beschikking. Hij was dan ook 
afhankelijk van toelagen vanwege andere stadskassen, ten belope van 179.769 d.gr. (27,3% van de 
totale gewone uitgaven van dat jaar). 

De driedeling van de oorlogsrekeningen over de leden van de stad is ondertussen wel 
duidelijk: Zegher de Mey was verantwoordelijk voor het financieren van de milities der neeringen, 
Willem Rijm voor deze van de poorterij en Heinric de Muenc voor de weverij. De 
oorlogsrekeningen van Lievin Utermeere en Olivier de Baenst, beide tegelijkertijd ook trescriers van 
de stad vanaf februari 1477, beperkten zich daarentegen tot het ontvangen van de inkomsten uit de 
directe belastingen die uiteindelijk eveneens voor de militaire expedities bedoeld waren. Willem 
Rijm, Heinric de Muenc en Zegher de Mey stonden dan in voor de oorlogsuitgaven van de milities 
van hun lid, maar kregen dus niet de rechtstreekse controle over de inning van de directe 
belastingen. Het is, in navolging van de situatie te Brugge, goed mogelijk dat de directe belastingen 
op de koningstavels enkel betrekking hadden op het lid van de poorterij en de inkomsten ervan dan 
ook enkel naar de kas van Willem Rijm gingen - al blijven de rekeningen daarover onduidelijk. 
Wellicht konden de beide andere leden in dat geval wel rekenen op eigen interne belastingen om hun 
militaire activiteiten te bekostigen, maar eventuele rekeningen daarvan bleven in ieder geval niet 
bewaard. Het is dus niet zeker of bij dit scenario ook de weverij en de neringen hun inkomsten voor 
het bekostigen van de militaire inspanningen uit directe taxatie haalden. Een dergelijke 

510 SAG 400/25, f' 407r- 417v. 
51 1 Zie over deze restituties voornamelijk K. HANCKÉ, 'Confiscaties als politiek wapen in intern stedelijke 
conflicten, casus: Gent: 1477-1492' , Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
te Gent, XLIX (1995). 
5 12 SAG 400/25, f' 407r: "Ter eausen van den saudenieren uute gheweest in de reyse van Spiere van den lede 
van den ambachte van der weverie." 
5 13 Het bedrag van 334lb. 15 s.gr. werd uitgeschreven in de stadsrekening van februari 1477- augustus 1477 
(SAG 400/25, f' 299r), en in handen gegeven van de deken van het weversambacht, namelijk Gillis de Clerck. 
Uiteindelijk belandde hetzelfde bedrag via Olivier van Roeyen (tresorier in het voorgaande half jaar en belast 
met de uitbetaling van de soldij voor de poortersmilities), Andries Aelgoet en Lievin Goethals in de kas van 
Heinric de Muenc (SAG 400/25, f' 407r). Dergelijke gefragmenteerde operaties zijn typerend voor de 
boekhoudkundige complexiteit van de diverse parallelle rekeningen in deze periode. 
51 4 SAG 400/25 , f' 315v en f" 307r. 
5 15 400/25, f' 426r e.v. 
5 16 Zegher de Mey werd overigens hetjaar nadien (1477178) tot deken van de volders gekozen. 
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organisatiestructuur volgens de drie leden lijkt ons waarschijnlijk, aangezien ook de recrutering van 
het gemeenteleger volgens het lid gebeurde. Ook deze recrutering gebeurde overigens enkel bij de 
poorterij volgens de koningstavels, terwijl deze bij de weverij en neringen via andere indelingen 
georganiseerd werd (namelijk de wijken van de wevers en de ambachten van de neringen)517

. De 
directe belastingen waarover we hier ingelicht zijn, hadden dus waarschijnlijk enkel betrekking op 
de leden van de Gentse poorterij, en niet op de volledige stadsbevolking. 

De totale som die aan directe belastingen tussen februari 1477 en augustus 1477 opgebracht 
werd, bedraagt 316.974 d.gr. (48% van de totale gewone uitgaven in dat jaar). Vermits we, op de 
zonet geformuleerde bemerkingen na, zo goed als niets weten over de manier waarop deze belasting 
verdeeld werd en de precieze sociale groepen die erdoor getroffen werden, kunnen we de sociale 
gevolgen ervan moeilijk inschatten. Ook in het daaropvolgende schepenjaar werden nog enkele 
belastingen op basis van de koningstavels geheven518

. Een eerste aanslag bracht 49.169 d.gr. (11,1% 
van de gewone uitgaven) op, die, blijkens een afzonderlijke rekening zonder hoofding ingebonden 
bij het vorige schepenjaar, verdeeld werd over Olivier de Baenst en Heinric de Muenc voor het 
betalen van soldij 519

• Toch vermeldt de rekening van 1477178 expliciet dat deze middelen 
aangewend werden voor militaire operaties in februari 1478, dus geruime tijd na de veldtocht van 
Spiere en het verstrijken van het oorspronkelijke mandaat van De Baenst en De Muenc (dit liep 
namelijk slechts tot augustus 1477). Waarschijnlijk behielden beide ontvangers hun 
verantwoordelijkheid voor de financiering van "hun" milities, en strekken de uitgaven van de 
oorlogsrekeningen uit 1477 zich dan ook over een langere termijn uit dan vermeld staat in de 
hoofding van hun rekeningen. 

Een tweede heffing op de koningstavels in dit schepenjaar moest dienen voor de financiering 
van een veldtocht naar Pont à Saux en Pont à Vendrin520

. Voor de gedetailleerde verdeling over de 
koningstavels verwijst de stadsrekening naar afzonderlijke rekeningen, die echter niet bewaard 
bleven. Deze belasting bracht het aanzienlijke bedrag van 226.149 d.gr. (50,8% van de gewone 
uitgaven) op. Voorts werd nog een extra taks op de "poorters ende ghegoedden van dezer stede" 
geheven521

. Het ging om een verplichte betaling van 8 d.gr. per lb.gr. die een poorter jaarlijks 
ontving uit inkomsten van renten en de waarde van zijn huisbezit Dit is (voorlopig) de enige van de 
tot hiertoe besproken directe belastingen die niet rechtstreeks bestemd was voor oorlogsuitgaven. 
Vijf jaar lang vormde ze een regelmatige bron van inkomsten voor de stadskas, en we bespreken ze 
dan ook zo meteen meer uitgebreid. Om het geschetste beeld van de taxatie volgend op het 
overlijden van Karel de Stoute te vervolledigen, vermelden we echter dat ze in 1477178 de som van 
147.803 d.gr. (33,2% van de gewone uitgaven) opbracht. 

We willen hier tenslotte nog melding maken van een afzonderlijk bewaard inningsregister 
van een koningstavelbelasting uit 1477522

• Het heeft enkel betrekking op de Sint-Jansparochie, en 
maakt bovendien geen melding van eigen uitgaven. Blijkbaar betreft het hier louter een kladrekening 
waarvan de netto-bedragen achteraf overgemaakt werden aan (één van) de stadskas(sen). Een 
controlenota geeft aan dat deze overdracht gebeurde in juli 1479. Vermits de stadsrekening uit dit 
schepenjaar (1478179) niet bewaard bleef, beschikken we niet over een totaalbedrag voor de 
volledige stad. Laten we dus volstaan met op te merken dat ons geschetst beeld van de directe 
heffingen in de periode 1477-1479 noodgedwongen niet exhaustief is. 

Aanschouwen we nu de volledige periode volgend op de dood van Karel de Stoute, van 
februari 1477 tot augustus 1478, dan bekomen we een totaalsom van 740.095 d.gr. aan ontvangsten 
uit directe belastingen. Hoewel dit op zich een aanzienlijk bedrag is en hoger ligt dan de totale 
gewone uitgaven van om het even welkjaar in de door ons onderzochte periode, ligt het, gelet op de 
uitzonderlijke omstandigheden en de vele administratieve beslommeringen die ermee gepaard 
gingen, nog aan de relatief lage kant. De indirecte belastingen brachten tijdens normale jaren (vóór 

517 Daarover: VEREIST, 'Van Nancy tot Cadzand', p. 192 e.v. 
518 SAG 400/26, f" 20r en verder. 
519 Zie SAG 400/25, f" 403r en f" 407r. 
520 SAG 400/26, f" 21 V. 
521 SAG 400/26, f" 21r. 
522 SAG 20/1. 
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1477) immers gemakkelijk het dubbele of zelfs drievoudige van dit bedrag op523
• Wellicht was het 

wegvallen van een deel van deze inkomsten uit de indirecte belastingen - door de afschaffing van de 
meeste cueilliotes - meteen ook één van de voornaamste redenen voor het instellen van de (directe) 
heffingen op de koningstavelrijen. De financiële nood van 1477 vond haar oorzaak rechtstreeks in de 
terugval van de inkomsten, veeleer dan in een toename van de uitgaven. Weliswaar drukten de 
militaire kosten in de oorlog tegen Frankrijk zwaar op de uitgaven, ze overstegen alvast niet de 
uitgaven die de stad zich in de jaren voorheen diende te getroosten voor beden van de hertog. 

2.2. De bezitsbelasting op poorters (1477 -1482) 

We vermeldden reeds de directe belasting van 8 d.gr. per lb.gr. (3,33%) op renten en huizen 
van poorters en gegoeden van de stad. In verscheidene bronnen wordt naar deze belasting verwezen 
met de benaming "pondgeld, " naar analogie met de gelijkaardige belasting in andere steden zoals 
Leuven524

• Men moet daarbij een duidelijk onderscheid maken ten opzichte van de accijns op invoer 
door de stadspoorten, die eveneens onder de benaming pondgeld voorkomt, maar waar ze verder 
geen enkele overeenkomst mee heeft. Gedurende vijf jaar (van 1477178 tot en met 1482) treffen we 
deze belasting aan, aanvankelijk in de centrale stadsrekeningen, nadien in de rentenboeken van de 
ghecommitteerden. Drie belangrijke eigenschappen onderscheiden deze belasting van de vorige 
directe heffingen die we bespraken. Allereerst werd ze niet via de koningstavels geïnd. Ze lijkt voor 
alle poorters tegelijk, ongeacht de woonplaats te gelden. Ten tweede hebben we hier te maken met 
een evenredige belasting, in tegenstelling tot de forfaitaire heffingen op de koningstavels. Ten derde 
wordt deze belasting gekenmerkt door een zekere mate van consolidatie: ze beantwoordt niet aan het 
zuivere bestemmingsprincipe en wordt gedurende enkele jaren systematisch geïnd. Aangezien de 
directe belastingen in de voorafgaande anderhalve eeuw steevast gekoppeld werden aan bepaalde 
uitzonderlijke (militaire) noodtoestanden, is dit laatste toch enigszins opmerkelijk. Ofwel was de 
magistraat er voor het eerst sinds de vestiging (en het herstel) van het regime der drie leden in 
geslaagd om een directe taxatie aan de regelmatige inkomsten van de stad toe te voegen. Ofwel 
beschouwde men de vijf jaar na 1477, al dan niet uit legitimerende overwegingen, als een 
permanente noodsituatie525

. In tegenstelling tot vele andere directe belastingen die we in dit 
hoofdstuk bespreken, kreeg deze heffing op de poorters in het onderzoek naar de Gentse 
stadsfinanciën tot op heden bijzonder weinig (of liever: geen) aandacht- vermoedelijk doordat ze 
vanaf 1479 enkel nog in de rentenboeken ingeschreven staat, en ze in de centrale stadsrekeningen 
zelf niet langer aan bod komt526

. Overigens zou het deel van de belasting dat op de inkomsten uit 
renten betrekking heeft ook als een indirecte belasting kunnen beschouwd worden. Wij hebben er 
hier voor gekozen ze in haar geheel bij de directe belastingen onder te brengen aangezien ze 
duidelijk bedoeld was het vermogen te treffen, veeleer dan de consumptie of nijverheid. 

Nadat sinds het midden van de 14e eeuw slechts sporadisch directe belastingen gehanteerd 
werden en dan nog op een zeer rudimentaire wijze527

, is het enigszins verwonderlijk dat men er 
vanaf augustus 1477, schijnbaar probleemloos, in slaagde een evenredige belasting op poten te 
zetten - doorgaans geen eenvoudige administratieve taak. Deze belasting was dan ook niet geheel 
zonder precedenten. Ze vertoont immers grote gelijkenissen met de cueillote op inkomsten uit 
transacties bij schepenen die in 1453, na de vrede van Gavere, ingevoerd werd (cf. infra). Mogelijk 
liet de magistraat zich daar gedeeltelijk door inspireren, maar er waren ook andere voorbeelden 
voorhanden, zoals de vermogensbelasting die Brugge eveneens in 1477 invoerde528

. Over de 
precieze manier waarop de inningen gebeurden, hebben we weinig informatie. In 1478 liet de 

523 Cf. infra. 
524 VAN UYTVEN, 'Stadsfinancien en ekonomie', p. 136. Daar wordt ook melding gemaakt van het 
voorkomen van een pondgeld met dezelfde betekenis in Brugge in 1430. 
525 Verderop in dit boek zullen we verscheidene argumenten aandragen ter bevestiging van de eerste 
hypothese. 
526 Zie SAG 406/9 (ongefolieerd). 
527 BOONE, 'Geld en macht', pp. 117-119. 
528 FRIS, 'Het oproer te Gent in 1479', Tijdschrift van het Willemsfonds (1903), p. 4. 
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magistraat door de trompetters van de stad bekend maken dat zij die "gheconsenteert" hadden zich 
aan de belasting van 8 gr. per lb.gr. te onderwerpen, hun geld moesten "bringhene up de 
rekencamere of onder eenighe persoonen daer toe gheordineert529

." We beschikken over de namen 
van drie van deze ontvangers: Lievin D'hoghe, Lievin Waes en Janne de Coninc530

• Afzonderlijke 
boekhoudingen van deze ontvangers moeten zeker bestaan hebben, maar zijn blijkbaar alle verloren 
gegaan. In ieder geval lijkt het ons aannemelijk in deze taxatie de directe voorloper te zien van 
enkele van de eveneens op vermogen gebaseerde belastingen na 1492531

• Het verloop van de 
inkomsten uit deze vermogensbelasting vindt men in tabel 111.1.1. 

Tabel III.l.l. Inkomsten uit het pondgeld op bezit, vanwege de poorters (1477-1481). 

Jaartallen Opbrengst Belaste waarde Belaste waarde in 
(in d.gr.) (in d.gr.) jaarlonen532 

1477 147.803 4.434.090 1.534 

1478 170.408 5.112.240 1.775 

1479 166.080 4.428.800 1.538 

1480 144.000 4.320.004 1.500 

1481 25.919 777.577 270 

Bron: stadsrekening aug 1477 en renteboeken 1478-1481. 

Ook de buitenpoorters werden aan een gelijkaardige belasting onderworpen, zij het pas 
vanaf 1479 en slechts voor een periode van vier jaar. Deze heffing hanteerde wel hetzelfde tarief als 
dat voor de inwonende poorters, maar had enkel betrekking op de inkomsten uit rentebezit, en niet 
op de waarde van huizen. We confronteerden deze cijfers met het geschatte aantal geregistreerde 
buitenpoorters op basis van het poortersgeld533

• 

Tabel III.1.2. Inkomsten uit het pondgeld op bezit, vanwege de buitenpoorters (1479-1482) 534 

Jaartallen Opbrengst Belaste Aantal Belasting per Belaste 
(in d.gr.VI.) waarde buitenpoorters buitenpoorter waarde per 

(in d.gr.) buiten~oorter 

1479 34.927 1.047.820 I 
1480 29.945 898.351 1.150 26 d.gr. 781 d.gr. 
1481 30.637 919.111 1.207 25 d.gr. 761 d.gr. 
1482 3.658 109.740 1.613 2 d.gr. 68 d.gr. 

Bron: renteboeken 14 79-1482 en tabel 111.4.1. 

Het mag uit bovenstaande tabel meteen duidelijk zijn dat de opbrengst in 1482 niet in 
proportie stond met het aantal buitenpoorters in dat jaar. Wellicht werd de inning reeds in de loop 
van het schepenjaar stop gezet. Over de manier waarop de directe belasting op de poorters "gezet" 
werd, en dus hoe de "weerdde van den huusinghen" geschat werd, hebben we geen informatie. Wel 
weten we dat enkel huizenbezit binnen de stad in rekening gebracht werd, waardoor de elite met 
grondbezit op het platteland grotendeels buiten schot bleef. Of ook het huizenbezit binnen de stad 
enkel per parochie in rekening gebracht werd, zoals in 1492 soms het geval was, is onduidelijk. Wel 
kunnen we uit de rekeningen opmaken dat er in 1478 vier ontvangers belast waren met de inning van 

529 Deze post onder de dagelijkse en onvoorziene kosten van dat jaar: SAG 400/26, f" 117r. 
530 Aldaar: "item betaelt den voorn. Janne de Coninc over hem zeiven in den name van Lievin Dhoghe ende 
Lievin van Waes over haerlieder moyte die zij ghehadt hebben int gaderen ende ontfaen vanden VliJ gr. van 
den pontghelde naer tverclaers van der cedulle, actum XXV' juni anno LXXVIII." 
531 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', pp. 105-136 en BLOCKMANS, 'Peilingen', passim. 
532 Het gaat hier om een geschoold metselaar, die 12 d.gr. per dag verdiende. Het jaarloon werd berekend op 
basis van 240 werkdagen. 
533 Deze bespreken we in deel lil, hoofdstuk 4, B.l. 
534 We schrijven hier 1482 gezien in datjaar nog voor de laatste maal achterstallen van hetjaar tevoren geïnd 
werden. Officieel liep de belasting echter slechts tot 1481 . 
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deze heffing; in 1479 slechts twee535
, wat betekent dat er alvast niet met een afzonderlijke ontvanger 

per parochie gewerkt werd. Kijken we naar het verloop van de opbrengst uit de poortersbelasting, 
dan valt meteen het uitzonderlijk lage bedrag in 1481 op - hetgeen wellicht net als bij de 
buitenpoorters te wijten was aan een vroegtijdige afschaffing in de loop van dat schepenjaar. Verder 
moet erop gewezen worden dat in 1479 het gehanteerde tarief uitzonderlijk 9 d.gr. per lb.gr. (3,75%) 
bedroeg in plaats van 8 d.gr. per lb.gr536

• Nochtans blijft, zelfs met dit lichtjes verhoogde tarief, de 
opbrengst onder die van het jaar ervoor. Indien men dit bedrag om zou rekenen naar het tarief van 8 
d.gr. per lb.gr., dan verkrijgt men 147.626 d.gr., vergelijkbaar met de opbrengsten uit 1477 en 1480. 
Onverklaarbare uitschieter is dus de uitzonderlijk hoge ontvangst van het jaar 1478. Gemiddeld 
bedragen de opbrengsten ongeveer 150.000 d.gr., of 30% van de gemiddelde gewone uitgaven per 
jaar. 

In het Memorieboek van Gent wordt deze vermogensbelasting tweemaal vermeld. Een eerste 
keer wordt melding gemaakt van een vergadering van de collatie op 23 februari 1479, waar door de 
magistraat voorgesteld werd een verhoogde accijns op het bier (cf. infra) en een pondgeld van 8 gr. 
per lb.gr. gedurende een periode van drie jaar in te stellen om de schulden van de stad te 
verlichten537

. Hoewel de stemming in de collatie positief uitdraaide voor beide voorstellen, kwam er 
vanwege de ambachten van de smeden, tijkwevers en schoenmakers groot protest538

. De invoering 
van beide maatregelen werd uitgesteld en pas nadat in maart de wapening van deze ambachten 
neergeslagen was, werd opnieuw aan de collatie gevraagd de vermogensbelasting en de bieraccijns 
goed te keuren. De bronnen die Fris, in zijn artikel over deze kortstondige opstand, gebruikte om de 
oplossing van het conflict te reconstrueren, blijken een aantal onnauwkeurigheden te bevatten539

• Zo 
wordt onder andere vermeld dat de nieuw goedgekeurde heffingen pas vanaf het volgende 
schepenjaar in werking zouden treden, hetgeen alvast voor de accijns op het bier niet zo was (ze 
werd reeds vanaf maart geïnd door de ghecommitteerden). Ook wordt de taks aangeduid (of door 
Fris geïnterpreteerd) als een heffing op de bezitters van stadsrenten, wat fundamenteel verschillend 
is van een taks op de inkomsten uit renten, zoals die in de rekeningen omschreven wordt. Vreemd is 
wel dat de belasting, door Fris en de auteur van het Memorieboek aangehaald als één van de 
voorstellen die aan de basis lagen van het oproer van 1479, reeds sinds 1477 effectief geheven werd. 
Misschien zag men deze belasting oorspronkelijk enkel als een uitzonderingsmaatregel in het 
crisisjaar 1477, en werd dan ook voomarnelijk geprotesteerd tegen een uitbreiding van de 
inningstermijn met nog eens drie jaar. Hoe dan ook kunnen we aannemen dat het sociaal oproer bij 
de lagere sociale klassen en ambachten voornamelijk tegen de bierbelasting gericht was, en minder 
tegen de vermogensbelasting. 

In het volgende schepenjaar, 1479/80, kwam de kwestie van de vermogensbelasting opnieuw 
op de agenda van de collatie te staan: "Item, in dit jaer was by colladen ghevraecht oft elc van zyne 
rente gheven wilde van den ponden grooten de VI gr. ende insghelicx de ambachters van huerelieder 
winninghe van den ponde grootede VI gr.; maer men wilde dat niet consenteren ende was te diere 
tijt ontseyt, zy en wisten 't waer halen540

." Blijkbaar wilden een aantalleden van het stadsbestuur het 
karakter van de vermogensbelasting enigszins aanpassen. Het tarief zou licht verlaagd worden (naar 
2,5%) en van een heffing op de waarde van huisbezit was geen sprake meer. Belangrijker echter is 
de vermelding van een bijkomende heffing van 6 d.gr. per lb.gr. op de winsten van ambachtslieden 
die nu aan het pondgeld toegevoegd zou worden. Waar de oorspronkelijke belasting voornamelijk de 
gegoede poorters trof, ziet men hier duidelijk een politieke poging om ze uit te breiden naar bredere 

535 SAG 406/9 (ongefolieerd). 
536 SAG 406/9: "van Gheeraert Bosch ende Clais van Bommale, als bij scepenen ghestelt ten ontfanghe 
vanden IX gr. van eiken pont gr. die de inwonende poorters van deser stede ghestelt waren te ghevene van 
haerlieder incommender rente erjlijc ende te live, mids ghelijke IX gr. vanden pont gr. vander weerdde vanden 
huusen staende binnen deser voorn. stede binnen de sen zeiven jare" 
537 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 310. 
538 Zie FRIS, 'Het oproer te Gent', p. 6 voor een gedetailleerde bespreking van de gebeurtenissen in deze 
periode. Het valt overigens op hoe de in het memorieboek verhaalde feiten een behoorlijk andere chronologie 
hebben dan deze bij Fris. 
539 FRIS, 'Het oproer te Gent', pp. 10-11. Ook het voor het bier vermelde tarief is vermoedelijk foutief, cf. 
infra. 
540 VAN DER MEERSCH, 'Memorie boek', pp. 311-314. 

110 



lagen van de bevolking. Deze belasting zou, indien goedgekeurd door de collatie, overigens de eerste 
rechtstreekse nijverheidsbelasting te Gent geweest zijn - een aanwijzing voor de diepte van de 
financiële put van de stad. Het voorstel werd echter afgekeurd en de vermogensbelasting bleef tot de 
poorters en buitenpoorters beperkt. 

2.3. Enkele occasionele heffingen: van 1482 tot 1492 

De jaren na 1482 bleven gevrijwaard van verdere directe belastingen. De heringevoerde 
cueilloten op wijn, graan en bier volstonden blijkbaar grotendeels om de uitgaven te dragen. 
Bovendien waren de militaire onkosten weer enigszins gedaald. Nadat Maximiliaan van Oostenrijk 
in juni 1485 de overhand gehaald had op de Vlaamse regentschapsraad, vormden de quasi 
onmiddellijk daarop toegestane beden een nieuwe aanleiding om de directe belasting weer boven te 
halen. Reeds tegen kerstavond 1485 moest een eerste bedebetaling gebeuren, terwijl de stad net door 
haar voorafgaandelijke oorlogsinspanningen tegen Maximiliaan krap bij kas zat. Net als in 1477 
werd dan ook een beroep gedaan op de heffing op de koningstavels. Deze bracht 89.608 d.gr. op541

-

wat vergelijkbaar is met de inkomsten die de koningstavels in 1477 opleverden. Over de manier van 
inning hebben we geen informatie aangezien afzonderlijke rekeningen niet bewaard bleven. 

Als gevolg van de oorlogsomstandigheden op het einde van de jaren 1480 raakten de 
stadsfinanciën drastisch uit evenwicht. In navolging van de oorlogstallia's uit 1477 zouden we in 
deze periode dan ook gelijkaardige heffingen verwachten. Deze lijken grotendeels uitgebleven te 
zijn. Men moet daarbij echter de bedenking maken dat we hier opnieuw grotendeels overgeleverd 
zijn aan de gratie van de archivalische bewaring. We zijn over het bestaan van afzonderlijke 
oorlogsrekeningen met eigen inkomsten uit directe belastingen niet ingelicht, maar dat wil uiteraard 
niet zeggen dat ze niet bestonden542

• Slechts tweemaal komen we sporen van directe belastingen 
tegen in deze periode, hoewel zelfs hier de gebrekkige informatie geen uitsluitsel biedt over hun 
precieze toedracht. Een eerste geval treffen we aan in 1488, wanneer in de renteboeken van de stad 
melding gemaakt wordt van een spectaculaire ontvangst van 629.393 d.gr. (82,4% van de gewone 
uitgaven van dat jaar) "van den maendghelde cammende van den ghegoedden persoonen van deser 
stede, omme dat te bekeerne int fait van der orloghen543

." Meer uitleg verschaft de rekening niet. De 
term maandgeld werd voor verschillende soorten betalingen en vergoedingen gebruikt544

, maar de 
precieze betekenis in deze context is niet meteen duidelijk. Een eerste hypothese is dat we deze 
betaling in verband moeten brengen met de post die onder de dagelijkse en onvoorziene kosten van 
hetzelfde jaar te vinden is en waaruit blijkt dat de stedelijke trompetters de boodschap moesten 
verspreiden "dat alle weduwen, weesen ende andre bringhen huerlieder derde maendghelt in de 
hande van Francheys van Coppenhole545

• " Slaat het maandgeld dan op een vergoeding die aan 
weduwen en wezen uitgekeerd werd, en waarvan nu een deel terug opgeëist werd? Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat dit maendghelt voor de weduwen en wezen van een dergelijke omvang zou zijn 
geweest dat een gedeeltelijke terugbetaling ervan meer dan 600.000 d.gr. zou opbrengen. De term 
maendghelt werd verder ook gebruikt voor de soldij van de soldaten in de stedelijke milities. 
Misschien moeten we deze ontvangst dan ook zien als een gedeeltelijke terugbetaling van vroeger 
uitgekeerde soldij die nu op een andere wijze aangewend zou worden in de oorlogshandelingen. 
Dergelijke terugbetalingen van "resten van saudye" kwamen immers ook in de oorlogsrekeningen 
van 1477 voor wanneer veldtochten vroegtijdig afgebroken werden. Dit lijkt dan wel weer 
tegenstrijdig te zijn met de vermelding in het renteboek dat het maendghelt van "den ghegoedden 
persoonen van deser stede" afkomstig zou geweest zijn. Volgens een derde mogelijke verklaring 
zouden we te maken kunnen hebben met een afzonderlijke directe belasting op de ghegoedde 
Gentenaars. De term maendgheld slaat in dat geval niet op de oorsprong, maar wel op de 

541 SAG 406111 (ongefolieerd). 
542 SAG reeks 20 bevat verscheidene rekeningen (nrs 6-9) met oorlogsuitgaven, maar zonder eigen inkomsten. 
543 SAG 406112 (ongefolieerd). 
544 E. VERWIJS, J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek ('s Gravenhage, 1912): "geld dat bij de 
maand wordt uitbetaald, bepaaldelijk maandelijksche bezoldiging of soldij. " 
545 SAG 400/30, F IOlr. 
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bestemming van het geïnde bedrag, namelijk de besteding als soldij voor de stedelijke milities. 
Gezien de traditionele koppeling van de directe fiscaliteit aan oorlogskosten, zoals die ook in de 
fiscaal-militaire omschrijving van de koningstavels tot uiting komt, hoeft een dergelijk verband niet 
meteen te verwonderen. 

Nadat Brugge zich in november 1490 definitief aan Maximiliaan had overgegeven, kwamen 
Gent en Filips van Kleef wel bijzonder geïsoleerd te staan. De oorlogsinspanningen in het laatste 
schepenjaar van Gentse rebellie, 1491192 wogen dan ook steeds zwaarder op de stadskas. Opnieuw 
gaf dit aanleiding tot het heffen van enkele directe belastingen546

. Een eerste was van evenredige 
aard: een aanslag van 7 d.gr. per lb.gr. (2,9%) op de waarde van huizen, molens en renten binnen het 
schependom547

. De opbrengst bedroeg 133.952 d.gr. (24% van de totale gewone uitgaven van het 
jaar voordien548

). De tweede directe belasting die aan het eind van de oorlog tegen Maximiliaan 
werd ingesteld, was een heffing van 12 d.gr. per koningstavel, geïnd in het schepenjaar 1491192549

• 

De inkomsten uit deze heffing waren voornamelijk bedoeld om de oorlogsinspanningen van de 
koningstavels en de werken aan de stedelijke fortificaties mee te bekostigen. De opbrengst van deze 
belasting lag bijzonder laag (13.852 d.gr.550

), en het valt dan ook moeilijk aan te nemen dat de hele 
bevolking erdoor getroffen werd. Het lijkt wel alsof ook de stedelijke controleurs teleurgesteld 
waren in de opbrengst: "Maerc van Crombrugghe heeft ghea.ffirmeert dat dit naervolghende zijn de 
portyen die hij ontfaen heeft van de connestaverye, en heeft niet meer cunnen ghecrighen mids der 
aermoeden551

. " Dat reeds vóór de vrede van Cadzand gewezen werd op de grote armoede van de 
stedelingen wijst erop dat de vele lamentaties die na 1492 zouden volgen niet uit de lucht gegrepen 
waren met de bedoeling om toegevingen van de vorst los te weken. Het wijst er daarnaast ook op dat 
de stad economisch en financieel reeds zwaar te lijden had gehad, nog vooraleer de boetebetaling 
van Cadzand opgelegd werd. De uitgaven in de rekening zijn door deze beperkte ontvangst uiteraard 
ook veeleer bescheiden. Meer dan de helft werd aan de afbraak van het kasteel van Wondelgem 
besteed, met de bedoeling daar arduin en andere bouwmaterialen uit te halen die voor de stedelijke 
fortificaties konden gebruikt worden. Een bedrag van zo'n 5.358 d.gr. (39% van het totaal) werd 
besteed aan het ijsvrij houden van de Gentse waterlopen tijdens de winter van 1491192- wat in het 
geval van Gent eveneens broodnodig was voor de militaire verdediging van de stad. 

2.4. De diverse belastingen na Cadzand (1492 -1494) 

Gent werd na de vrede van Cadzand (29 juli 1492) belast met enkele zware boetes die reeds 
gestipuleerd waren in de vrede van Tours twee jaar eerder. In totaal moest de stad een bedrag van 
meer dan 12.053 lb.gr. (2.892.720 d.gr.) betalen, en nog eens 4.166 lb. 13s. 4d. (1.000.000 d.gr.) 
binnen de eerste vier weken. In het licht van deze zware lasten ging de stad opnieuw over tot het 
heffen van een aantal directe belastingen. Deze werden zonder al te veel zorg voor orde en structuur 
door elkaar toegepast552

• We beschikken over informatie in verband met ten minste vijf directe 
belastingen die in dit kader werden geheven tussen 1492 en 1494553

• Aangezien deze reeds 
uitgebreid behandeld werden in vroegere (sociale) historiografie554

, zullen we ons hier beperken tot 
enkele algemene conclusies en bemerkingen. We onderscheiden een verplichte lening, een 
traditionele belasting volgens de koningstavelrijen, een forfaitaire heffing per gezinshoofd en een 
evenredige belasting op vermogen. Slechts bij één van deze heffingen beschikken we over een 

546 Te vinden in 406112 (ongefolieerd). 
547 De stad en haar vrijhede. 
548 Uit het jaar 149l/92 zelf bleef immers enkel het rentenboek en niet de stadsrekening bewaard, waardoor we 
geen beeld hebben van de totale gewone uitgaven van dat jaar. Vandaar de vergelijking met hetjaar voordien. 
549 SAG 20113. Deze rekening werd reeds kort behandeld in BOONE, DUMON, REUSENS, 
'Immobiliënmarkt', pp. 134-136. 
550 SAG 20/13, CO 25r. 
551 SAG 20/13, CO 2r. 
552 BOONE, 'De verplichte lening', pp. 253-254. 
553 Zie SAG 20/14-20/18. 
554 BLOCKMANS, 'Peilingen', passim. BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', pp. 94-136. De 
verplichte lening van 1492 werd volledig gepubliceerd in BOONE, 'De verplichte lening', pp. 263-305. 
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rekening die ons inlicht over de geïnde sommen uit de volledige stad555
. De documenten die voor de 

andere heffingen bewaard bleven, hebben doorgaans slechts betrekking op één parochie of enkele 
wijken. Dit maakt ze voor onze studie van de stadsfinanciën in hun geheel heel wat moeilijker 
bruikbaar. Bovendien is ook het renteboek van het jaar 1492/93, waarin we de boeking van netto
bedragen uit deze rekeningen zouden verwachten, verloren gegaan, waardoor een overzicht van de 
totaal geïnde directe belastingen onmogelijk is. Gezien een kwantitatieve benadering buiten bereik 
blijft, beperken we ons hier tot een veeleer beschrijvende. 

Een eerste fiscaal register betreft een evenredige heffing op huizenbezit in twee extra muros 
wijken, buiten de Dendermondse poort en buiten de Sint-Jorispoort556

, vermoedelijk uit 1493. Dit 
register wordt algemeen aangeduid als het "conestable bouc." De belasting bedroeg minimaal 60 
d.gr. en liep verder op in veelvouden van vijf, tot maximaal 1.920 d.gr.557 In totaal bracht deze 
heffing 443.412 d.gr. op, een bedrag dat op zich al 15% van de totaal opgelegde boete van Cadzand 
uitmaakte, en bijna de helft van het bedrag dat na de eerste vier weken betaald diende te worden. Dit 
lijkt wel een bijzonder hoge som te zijn voor slechts twee buitenwijken van de stad. Uit eerder, heel 
wat diepgaander, onderzoek, met een vergelijking tussen het register van de verplichte lening uit 
1492 (cf. infra) en een topografische situering door middel van de schepenregisters, bleek reeds dat 
de beide genoemde wijken tot de rijkste van de stad behoorden558

• Welke stadsgedeelten echter 
precies onder dit belastingsregister vielen, is bijzonder moeilijk te achterhalen. Op basis van de 
verplichte lening werden dertig opperkoningstavels geïdentificeerd en topografisch gesitueerd, 
waarvan één (deze van Omaer Veldeman) in de wijken buiten de Sint-Jorispoort en Dendermondse 
poort. Het is dan ook vreemd dat het conestable bouc in dezelfde topografische omschrijving gewag 
maakt van vijf opperkoningstavels. Het is uiteraard mogelijk dat enkel die opperkoningstavels in de 
verplichte lening opgenomen werden waarvan men vooraf een relatief hoge opbrengst verwachtte. 
Maar slechts één op vijf in een geografische omschrijving waar (blijkens het conestable bouc) heel 
wat geld te rapen viel, lijkt ons bijzonder weinig. Een andere verklaring kan zijn dat we het 
conestable bouc toch ruimer moeten situeren dan enkel deze twee extra muros wijken, hetgeen 
meteen zou verklaren waarom de omslag van het register gewag maakt van de "costerie van Sent 
Janshuus in de Sente Jacobsparochie." Deze costerie (er waren er zes in Gent) omvatte immers ook 
zowat de gehele Sint-Jacobsparochie559

. Een derde verklaring zou kunnen luiden dat de omvang van 
de opperkoningstavels variabel was naar gelang de functionaliteit. In dat geval kon het dus zijn dat 
men de indeling ·van de koningstavels herzag naar gelang de intensiteit die voor de inning van een 
bepaalde fiscale heffing noodzakelijk was. Dit zou meteen ook de schijnbare onvolledigheid van de 
belastingsregisters uit 1477 verklaren. 

Nader onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de geldigheid van deze hypotheses. Zo 
lang blijft een schatting naar de ontvangst uit deze directe belasting voor de gehele stad een grote 
sprong in het duister. Volgen we onze laatst geopperde verklaring, dan zou het belaste gebied uit het 
conestable bouc ruwweg samenvallen met de opperkoningstavel van Omaer Veldeman uit de 
verplichte lening van 1492. Deze stond bij deze lening in voor 4,7% van het totaal geleende bedrag. 
Een extrapolatie van de opbrengst in het conestable bouc naar de volledige stad op basis van dit 
percentage zou een bedrag van 9.434.298 d.gr. opleveren - meer dan driemaal de volledige boete 
van de vrede van Cadzand. Daarbij dient opgemerkt dat de verplichte lening, doordat ze minder de 
sociale ladder afdaalde560

, een oververtegenwoordiging van de rijkere bevolkingslagen laat zien die 

555 Namelijk de verplichte lening van 1492 (SAG 20/14). 
556 SAG 20/15. Deze werd uitvoerig statistisch geanalyseerd in BOONE, DUMON, REUSENS, 
'Immobi1iënmarkt', pp. 116-134. 
557 BLOCKMANS, 'Peilingen', p. 232. 
558 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', pp. 192-195. Specifiek kan verwezen worden naar de 
opperkoningstavel van Omaer Veldeman. De mediaanwaarde van de bijdragen in deze opperkoningstavelrij bij 
de verplichte lening van 1492 bedroeg 99 d.gr., hetgeen 19 d.gr. boven de algemene mediaan ligt. 
559 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', p. 117. Zie ook GHELDOLF, 'Coutume de la villede 
Gand', deel I, p. 683. 
560 De rekeningen doen alvast uitschijnen dat de bepaling "verplichte" niet aan de realiteit beantwoorde en het 
een zuiver vrijwillige lening betreft waar de enige verplichting van sociale aard was. Getuige daarvan 
bijvoorbeeld een post onder de "dagelijkse en onvoorziene kosten" uit de stadsrekening van 1492/93 (SAG 
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waarschijnlijk resulteert in een te groot aandeel van de rijkere wijken zoals deze buiten de Sint-Joris
en Dendermondse poort. Het conestable bouc, als verplichte belasting, kent deze 
oververtegenwoordiging niet, waardoor het aandeel van de rijkere wijken erin waarschijnlijk kleiner 
is dan het aandeel van deze wijken in de verplichte lening. Onze schatting ligt dan ook vermoedelijk 
aan de lage kant. Hoe dan ook achten we dit nauwelijks een realistisch cijfer. Allereerst lijkt het 
weinig waarschijnlijk dat de stad in staat zou geweest zijn zonder problemen het drievoudige van de 
haar opgelegde boete in één keer te innen. Maar ook wanneer we deze som per capita betrekken, lijkt 
het resultaat behoorlijk onaannemelijk. Nemen we als approximatieve waarde van de Gentse 
bevolking op dat moment 45.000 inwoners561

, nemen we voorts in aanmerking dat doorgaans slechts 
de helft van de huisgezinnen zich boven de armoedegrens bevond en kon betalen562 en aanschouwen 
we als doorsnee fiscale eenheid een gezin van vier personen. Dit levert ons het resultaat dat elk 
betalend gezin gemiddeld 1.680 d.gr. moest bijdragen, een bedrag waar zelfs een goed betaald 
metselaar 140 dagen voor moest werken563

. Een belasting die in één klap een half jaarloon opslokte, 
dat zou- tot in de 20ste eeuw- ongezien zijn. Vermoedelijk strekt het hier belaste gebied zich dan 
toch verder uit dan enkel de wijken buiten de Sint-Jorispoort en Dendermondse poort. 

Het lijkt ons dan ook het meest aannemelijk om te veronderstellen dat, ondanks de 
misleidende hoofdingen in de rekeningen zelf, en de analyse in de studie van Boone, Durnon en 
Reusens, het hier effectief om het totale gebied van de "costerie van Sent J anshuus in de Sen te 
Jacobsparochie" gaat. Een zeer ruwe extrapolatie zouden we in dit geval krijgen door een 
vermenigvuldiging van de opbrengst uit deze costerie met een factor zes (er waren 6 costeriën) om 
een totaal voor de volledige stad te verkrijgen. Het resultaat is een opbrengst van 2.660.472 d.gr. 
Aangezien deze extrapolatie geen enkele rekening houdt met de verschillende afmetingen en 
bevolkingsdichtheid van de diverse costeriën, noch met de topografische verdeling van welvaart in 
de stad, blijft het een bijzonder ruwe schatting. Opvallend is wel hoe dicht (92%) ze reeds de totale 
boetebetaling benadert. Zou in de gegeven financieel-politieke context dit totaalbedrag niet sowieso 
als streefdoel voor ogen gehouden zijn? We opperen deze schatting enkel als suggestie voor de 
grootteorde van deze heffing, maar laten ze verder voor wat ze is. In ieder geval moge duidelijk zijn 
dat deze belasting alle andere directe heffingen uit de 15e eeuw ver overtrof. Opgelegd aan het einde 
van een zware economische en politieke crisis, kan het effect ervan op de financiële toestand, noch 
op het moreel van de Gentse tijdgenoot moeilijk overschat worden. 

Een tweede directe belasting uit deze periode dateert van 1492. Het betreft een evenredige 
belasting op huizen en renten, waarvan een register met betrekking tot de Sint-Jacobsparochie 
bewaard bleef564

• In haar opzet verschilt deze belasting weinig van het hierboven behandelde 
conestable bouc, maar in de praktische uitvoering en het eindresultaat vertoont ze toch heel wat 
verschillen. Zo werd bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen wereldlijke en geestelijke 
betalers en vinden we geen onderverdeling volgens opperkoningstavels terug. Op elk gehuurd huis 
moest de tiende penning (10%) betaald worden, op elk eigendom slechts de twintigste (5%). De 
totale opbrengst uit deze heffing (voor de Sint-Jacobsparochie) bleef bijzonder bescheiden, namelijk 
18.691 d.gr565

. De totale opbrengst voor de volledige stad berekenen op basis van de gegevens uit 
één van de zeven parochies, lijkt ons niet opportuun. Wel zouden we de uitzonderlijkheid van deze 
belasting enigszins willen relativeren door te verwijzen naar het eerder besproken pondgeld dat 
tussen 1477 en 1481 gedurende vijf jaar systematisch geheven werd. Ten opzichte van dat pondgeld 

400/31) voor de vergoeding van de stadstrompetters "dat zijgheboden dat alle de ghone die eeneghe 
penninghe belooft hebben te leenene thulpen den penning vande paeyse ... " (eigen benadrukking). 
561 Gebaseerd op BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 241-254 en DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', p. 68 en 
98. 
562 BLOCKMANS, PREVENIER, 'Armoede in de Nederlanden', p. 512 en BOONE, DUMON, REUSENS, 
'Irnmobiliënmarkt', p. 234. 
563 Een metselaar kreeg gemiddeld 12 d.gr. per dag betaald. SCHOLLIERS, 'Lonen te Gent (XVe-XVIe 
eeuw)', in: Dok IJ, p. 423 e.v. 
564 SAG 20118. Deze bron werd uitvoerig behandeld in BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 219-232 en pp. 236-
239. We achten het hier niet nodig alle bevindingen die op het vlak van de sociale geschiedenis reeds uit deze 
registers werden gehaald te herhalen. We beperken ons dan ook tot de louter financiële aspecten ervan. 
565 SAG 20118, fO 56r. Er werden ook nog enkele achterstallige betalingen vermeld, maar niets wijst erop dat 
deze uiteindelijk ook effectief betaald werden. 
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bemerken we een verlaging van de aanslagvoet van de ge penning (12,5%) in de periode net na 
1477, naar de IOe (10%) en 20e (5%) penning in 1492. Opvallend is wel dat die verlaging veel groter 
is voor de bezitters van huizen, een doorgaans meer gegoede groep, dan voor de huurders. De 
evenredige belasting van 1492 lijkt ons hoe dan ook een heel wat asocialer karakter gehad te hebben 
dan deze uit de periode net na 14 77, hetgeen volledig strookt met de conclusies die ook Blockmans 
en Boone reeds trokken in verband met de heffingen na Cadzand566

. 

Enigszins eigenaardig aan dit fiscaal register over de Sint-Jacabsparochie is dat het ook 
eigen uitgaven bevat. Veruit het grootste bedrag (13.860 d.gr.) werd op bevel van de schepenen 
overgemaakt aan "Jan Utenhove, commissaris, ter stede behou/67

." Deze Jan komt in de 
stadsrekeningen van de voorgaande, noch van de volgende jaren als ontvanger van stedelijke 
financiën voor568

. Het is uiteraard niet uitgesloten dat hij aangesteld was als ontvanger van de 
inkomsten van deze vermogensbelasting uit de diverse parochies van de stad. Daarnaast kan het ook 
zijn dat Jan Utenhove één van de drie stedelijke ghecommitteerden was in 1492, een jaar waarvan 
het renteboek ontbreekt. In de stadsrekeningen, noch in de renteboeken vanaf 1493, vinden we enige 
opbrengst uit deze heffingen geboekt. 

Rest ons nog de bespreking van twee onvolledige fiscale registers uit deze periode. In beide 
gevallen gaat het om een zelfde belasting: een forfaitaire heffing van één gulden (40 d.gr.) per 
huisgezin uit 1492569

, waarvan de registers slechts bewaard bleven voor de Sint-Michiels570
- en de 

Sint-J acobsparochie571
• Beide rekeningen werden pas in februari 1494 overgemaakt aan de centrale 

ontvangers. Opvallend is dat ze opnieuw niet in de stadsrekeningen werden ingeschreven, maar wel 
overgemaakt werden aan Willem Snellaert, waarvan we eerder al een rekeninguittreksel 
bespraken572

• We kunnen alleen maar vermoeden dat hij de inkomsten uit de verschillende parochies 
moest verzamelen en aanwenden voor de boetebetalingen aan de centrale overheid. In het geval van 
de Sint-Miebielsparochie bracht de heffing 14.365 d.gr. op. Pikant detail: deze belasting werd geïnd 
door niemand minder dan Heinric de Muenc, de man die in 1477 een van de oorlogsrekeningen 
bijhield voor de financiering van de Gentse militaire expedities tegen Ladewijk XI (cf. supra). Een 
aanwijzing dat de polarisatie tussen het particularistische en het centralistische kamp zich in 1477 
nog niet duidelijk had afgetekend, of eerder dat deze polarisatie niet tot in de financiële administratie 
van de stad doordrong? Hoe dan ook, dezelfde belasting bracht in de Sint-Jakabsparochie een 
vergelijkbaar bedrag van zo'n 13.525 d.gr. op. Een totaalbeeld voor de ontvangst uit de volledige 
stad blijft alweer buiten beeld. 

De enige rekening die voor de gehele stad gold, betreft de verplichte lening van 1492. Dit 
register bestaat uit vijf afzonderlijke delen en de totale geboekte ontvangst erin bedraagt 458.712 
d.gr573 (100% van de totale gewone uitgaven in dat jaar). Niet alle inkomsten betreffen zuivere 
leningen bij particulieren, deze beliepen 'slechts' 346.723 d.gr. en werden in de loop van de daarop 
volgende jaren quasi volledig terugbetaald. Over de precieze besteding van deze inkomsten hebben 
we geen informatie. Vreemd genoeg werden wel bijvoorbeeld de kosten voor de trompetters die de 
taxatie moesten aankondigen in de stadsrekeningen geboekt, maar de inkomsten of uitgaven met 

566 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', p. 197-198. 
567 SAG 20/18, fO 56r. 
568 P. ROGGHE, 'Gent in de XIVeen XVe eeuw. De Gentse politiek en politici', Appeltjes van het 
Meetjesland, XIX (1968), pp. 231-232 telde niet minder dan zeven Jan Utenhove's die actief waren in de 
Gentse administratie in de late middeleeuwen. Vermoedelijk betreft het hier dezelfde persoon die als 
leverancier van onder andere hout en strijpte lakens in de jaren 1494 en 1497 optrad (SAG 400/32, fO 83v en 
400/33, fO 132r). Mogelijk gaat het ook om dezelfde Jan Utenhove die in 1477 verbannen werd (SAG 941729: 
charter van 8 augustus 1482). De familie Utenhove werd in ieder geval regelmatig in dienst van de vorstelijke 
administratie ingeschakeld. 
569 Daarvan wordt ook melding gemaakt in de stadsrekening van 1492 (SAG 400/31): "gheboden ende lasten 
de upperconincstavels ende onderconincstavels van deses stede omme te gane van huuse te huuse ende 
vercrighen van elcken maynage, huushouden, etc. een guldenen, achtervolghendeden slote van collacien daer 
up ghehouden; comt actum XX.Vlf septembre. " 
570 SAG 20/17. 
571 SAG 20/16. 
572 Deel 11, hoofdstuk I, A.3. 
573 BOONE, 'De verplichte lening', p. 258. 
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betrekking tot de geïnde bedragen niet - tenzij ze zich in het ontbrekende renteboek van 1492/93 
zouden bevinden. We kunnen er in ieder geval wel veilig van uitgaan dat de ontvangst integraal 
aangewend werd voor het betalen van de boetes aan de centrale overheid. Aangezien ze als dusdanig 
niet in handen van de stedelijke magistraat bleef, was het rechtstreekse belang voor de stadsfinanciën 
wellicht beperkt. Onrechtstreeks had ze uiteraard wel belangrijke gevolgen. De verplichte lening 
moest ook weer afbetaald worden, hetgeen in de volgende jaren relatief zwaar op het financiële 
evenwicht van de stad woog, maar verbazingwekkend genoeg succesvol afgerond werd. Een ander 
gevolg valt veel moeilijker te meten, namelijk de verminderde welvaart en koopkracht van de 
zwaarder belaste, en tegelijkertijd verminderde, bevolking. De klachten over armoede in deze 
periode zijn legio en de inkomsten uit alvast sommige accijnzen lijken een gedaald 
consumptieniveau en/of grootschalige stadsvlucht te suggereren (cf. infra). Ook dit zal op langere 
termijn de stadskas onder druk gezet hebben. De enige verlichting in deze situatie werd gebracht 
door de verhoogde en nieuw ingestelde accijnzen, voornamelijk op levensmiddelen. Deze bron van 
inkomsten was schijnbaar de enige die de stad nog min of meer financieel gezond kon houden eens 
de directe belastingen vanaf 1493 terug werden opgeborgen. 

De fragmentarisch bewaarde bronnen voor de directe belastingen uit 1492-1493 maken een 
globaal beeld moeilijk bereikbaar. In totaal vinden we sporen terug van een verplichte lening, twee 
evenredige belastingen op huis- en rentebezit en een forfaitaire huisbelasting. We weten met 
zekerheid dat uit deze diverse heffingen, waarvan de rekeningen bewaard bleven, 948.705 d.gr. 
geïnd werd. Aan verdere extrapolaties wensen we ons niet te wagen, maar het is duidelijk dat de 
totale opbrengst hoog zal gelegen hebben. Vergelijken we de bekomen opbrengsten met de jaarlijks 
betaalde aandelen in de boete die we in deel II van onze verhandeling berekenden, dan blijkt dat 
zowat de hele boetebetaling uit de directe belastingen zal gekomen zijn. In 1492/93 werd 
vermoedelijk 1.223.150 d.gr. betaald voor deze boetes574

• De inkomsten uit directe belastingen die 
we met zekerheid vaststelden bedragen reeds 77,6% van dit bedrag. Dat men tot zoveel diverse 
soorten directe belastingen moest overgaan en daarbij behoorlijk laag de sociale ladder afdaalde om 
de benodigde middelen te vergaren, bewijst de financiële noodtoestand waarin de stad zich bevond. 
Deze buitengewone directe belastingen hebben ongetwijfeld onmiddellijke gevolgen gehad voor het 
financiële en economische wel en wee van de stedelingen, die voor de historicus heel wat moeilijker 
te kwantificeren zijn dan louter de verstoring van het financiële evenwicht van de stad zelf. 

3. Besluit 

In grafiek III.l.l. worden de inkomsten uit directe belastingen voor de gehele bestudeerde 
periode aangeduid. Tussen 1460 en 1477 komt geen enkele directe belasting voor. Het juiste bedrag 
voor 1492 en 1493 weten we, zoals gesteld, niet. We kozen ervoor om enkel het met zekerheid 
geïnde bedrag af te beelden, hoewel de totale ontvangst in werkelijkheid verschillende malen hoger 
zal gelegen hebben. Op basis van de grafiek stellen we vast dat de momenten waarop grote directe 
belastingen georganiseerd werden telkens net na een regimewissel vielen. Het eerste breukmoment 
valt te onderscheiden in februari 1477 wanneer de oorlog met Frankrijk aanleiding gaf tot 
verschillende heffingen op de koningstavels en een evenredige belasting op onroerende goederen. 
Na verloop van tijd greep het stadsbestuur echter terug naar de meer geconsolideerde praktijk van de 
indirecte belastingen. Het volgende breukmoment werd in 1485 ingeluid toen, na het beëindigen van 
de eerste regentschapsraad, een nieuw stadsbestuur van hertogelijk gezinde strekking in Gent 
geïnstalleerd werd. Ditmaal waren niet de oorlogsinspanningen, maar wel de bedebetalingen aan de 
overheid de (expliciete) reden voor het instellen van de directe heffing. In 1488, bij de 
heropflakkering van de (burger)oorlog tegen Maximiliaan, vormden alweer de militaire 
inspanningen van de stad een reden om tot directe belasting over te gaan. De modaliteiten van deze 
heffing blijven ons echter onduidelijk. Na een lage directe belasting op het einde van de 
burgeroorlog, werd de Gentse bevolking in 1492-1493 geconfronteerd met de zwaarste heffing tot 
dan toe- ditmaal voor de boetebetalingen aan Maximiliaan en Albrecht van Saksen. 

574 Zie tabel II.l.2. 
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Grafiek 111.1.1. Opbrengst directe belastingen, in d.gr.VI. (1460-1495) 

Telkens wanneer een nieuw regime greep kreeg op de stedelijke politiek, wendde het deze 
macht blijkbaar aan om zo snel mogelijk middelen te verzamelen met behulp van directe 
belastingen. Eens de regimes meer geconsolideerd raakten, kon men zich blijkbaar meer op andere 
middelen beroepen om aan de acute noden tegemoet te komen. 

We kunnen ons de vraag stellen waarom de frequentie van het aantal directe belastingen zo 
drastisch toenam vanaf 1477. In de driekwart eeuw ervoor kwam een directe belasting immers 
slechts tweemaal voor, en dan nog met heel wat bescheidener ontvangsten tot resultaat dan deze die 
we hier bespraken575

. Niet alleen zien we na de dood van Karel de Stoute veel meer directe 
belastingen voorkomen, ook worden sommige voor het eerst (namelijk bij het zogenaamde pondgeld 
tussen 1477 en 1482) losgekoppeld van een onmiddellijke militaire noodzaak. Deze vaststellingen 
zijn des te opmerkelijker aangezien het regime der drie leden, dat geacht werd in haar 
oorspronkelijke vorm hersteld te zijn vanaf 1477, zo resoluut voor de indirecte heffing gekozen had. 
Het doet alvast vermoeden dat de financiële organisatie in hetna-Gaverse Gent ook na 1477 op zijn 
minst gedeeltelijk verschilde van die tijdens het oorspronkelijke regime der drie leden. Een terugkeer 
naar de situatie van vóór 1453, zonder cueillotes én zonder directe belastingen was financieel 
onmogelijk geworden. De zware rentelast en voortdurende militaire inspanningen van de steeds 
machtiger wordende staten die Gent omringden en omvatten, waren daar ongetwijfeld de 
voornaamste oorzaken van. Elk nieuw regime in het laatste kwart van de 15e eeuw zag zich dan ook 
genoodzaakt directe belastingen te organiseren om aan haar financiële verplichtingen te kunnen 
voldoen - zij het voor de betaling van beden, voor de renteschuld of voor militair verweer. Dat na 
Cadzand, in tegenstelling tot na Gavere, een beroep gedaan werd op directe belastingen, lag dan ook 
volledig in de lijn van de precedenten uit de voorgaande jaren. 

575 BOONE, 'Geld en macht', pp. 117-118. Het betreft onder andere een verplichte lening in 1436/37 en een 
"taxacie van den huusen" in 1451/52 die slechts 35.051 d.gr. opbracht. 
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B. De issuebelasting 

De issue, of exuwe, was een heffing op alle goederen die uit de macht van de schepenen 
gevoerd werden576

• Gemiddeld bracht deze taxatie 3% van de totale jaarlijkse ontvangsten van de 
stad op. Dit is beduidend minder dan tijdens de eerste helft van de 15e eeuw, maar dat hoeft gezien 
de grote toename van het aantal buitengewone ontvangsten in deze periode niet te verwonderen. 
Men zou kunnen verwachten in de gegevens van de issuebelasting een relatief betrouwbare indicator 
voor economische en demografische factoren te vinden. De twee belangrijkste aanleidingen voor het 
innen van een issuebelasting werden immers bepaald door emigratie en mortaliteit. Concreet vonden 
we issue-inningen in de volgende zes gevallen: (1) wanneer een niet-poorter erfgenaam was van een 
overleden Gentse poorter, (2) bij het huwelijk van een poorteres met een niet-poorter, (3) bij 
emigratie van poorters, (4) als een poorter bepaalde bezittingen aan niet-poorters schonk, (5) 
wanneer iemands poorterschap door langdurige afwezigheid verviel en tenslotte (6) als gevolg van 
qualic poorterscepe. De beide laatste categorieën komen in de door ons bestudeerde periode quasi 
nooit voor. Het niet altijd gelijk evolueren van deze diverse oorzaken bemoeilijkt een eenvoudige 
interpretatie. Een verhoogde mortaliteit gaat in periodes van crisis immers niet steeds samen met een 
verhoogde emigratie. 

Grafiek lll.1.2. Opbrengst issuebelasting met vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde (1400-1495). 
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576 BOONE, 'Geld en macht', pp. 119-122 en VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 195. 
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Grafiek 111.1.3. Aantal betalers in de issuebelasting (1463-1495). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Jaartallen 

Het aantal betalers in de issuebelasting bedroeg tussen 1460 en 1495 gemiddeld 185 
personen, maar schommelde sterk van jaar tot jaar. Gemiddeld genomen stond elke betaler een som 
van 485 d.gr. aan de stadskas af, wat neerkomt op ongeveer 49 daglonen van een geschoold 
ambachtsman. Het tarief voor de issue werd tussen 1286 en 1540 vermoedelijk onveranderd gelaten 
en lag op 15% van de waarde van roerende goederen en 12% van de waarde van onroerende577

• 

Ruwweg komt dit er dus op neer dat de gemiddelde waarde van goederen die door issuebetalers uit 
de macht van de schepenen gevoerd werden ongeveer 3.231 d.gr. bedroeg578

• Op het eerste zicht 
mag dit een bijzonder hoog bedrag lijken, maar als men er rekening mee houdt dat ook de 
onroerende bezittingen van de getaxeerde personen in acht werden genomen, blijkt het nog vrij 
gematigd. De normale verkoopprijs van een huis bedroeg op het einde van de 15e eeuw immers 
gemiddeld tussen de 4.000 en 5.000 d.gr579

. De issuebelasting werd dus duidelijk niet alleen op 
omvangrijke onroerende goederen geheven, maar ook op kleinere zaken580

• Deze vaststelling strookt 
volledig met de moeite die de Gentse administratie zich getroostte om deze belasting grondig te 
innen: er waren vier lagere financiële ambtenaren in dienst van de stad die specifiek met de inning 
van deze heffing belast waren581

. Doorgaans gebeurde de organisatie van deze inning dus in regie, 
behalve in het jaar 1476 toen ze gedeeltelijk verpacht werd582

• Ook in het midden van de 14e eeuw 
had men reeds op verschillende momenten een verpachting van het issuerecht geprobeerd, maar 
sindsdien waren de inkomsten voortdurend in regie opgehaald583

. De verpachting was overigens 
slechts op een deel van het issuerecht van toepassing, namelijk op de gevallen waarbij goederen uit 
de macht van de schepenen gevoerd werden als gevolg van het overlijden van een poorter. Het 
issuerecht bij onder andere emigratie, huwelijk van poorteressen en qualic poorterscepe bleef in 
regie door de stad zelf uitgebaat worden. De pacht werd in handen gegeven van Jacob van den Hane, 

577 GHELDOLF, 'Coutume de la villede Gand', pp. 413-415. 
578 Gerekend aan een tarief van 13%, aangezien men wel mag veronderstellen dat de gemiddelde waarde van 
onroerende goederen een stuk hoger lag dan deze van roerende. Het blijft uiteraard een ruwe schatting -
~edetailleerder onderzoek zou nodig zijn om het precieze cijfer te berekenen. 
79 DEGREVE, SCHOUPS, 'Vijf jaar aanvulling', p. 32 en BOONE, DUMON, REUSENS, 
'Immobiliënmarkt', pp. 61 -62. 
580 Aangezien de gemiddelde waarde van aan issue onderworpen goederen slechts % bedroeg van een 
~emiddelde huisprijs. 

81 BOONE, 'Geld en macht', p. 120. 
582 SAG 400/25, F 6r en SAG 400/25, F 83v. 
583 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 196. 
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die in datzelfde jaar tevens de cueillotes op graan en wijn in pacht hield584
• Vreemd genoeg was een 

Jacob van den Hane tussen augustus 1476 en februari 1477 ook zesde schepen van de keure585
, wat 

een inbreuk op het verbod op de combinatie van een schepenambt met het pachten van de stedelijke 
inkomsten zou betekenen - tenzij we hier uiteraard met een naamgenoot te maken hebben. 

Waarom in 1476 door de schepenen beslist werd om de ontvangsten uit de issue gedeeltelijk 
in pacht te geven, is niet meteen duidelijk. Uit grafiek m.1.2. blijkt wel dat de inkomsten uit het 
issuerecht sedert de vrede van Gavere sterk gekelderd waren, maar vanaf circa 1463 leken ze toch 
opnieuw aan een geleidelijke opgang bezig. De gedeeltelijke verpachting bracht de stadskas in ieder 
geval geen windeieren op. Jacop van den Hane betaalde niet minder dan 96.000 d.gr. voor het 
issuerecht op overlijdens586

, wat bijna het dubbele was van wat het volledige issuerecht in de jaren 
voordien opgebracht had. Om een ontvangst uit het recht op overlijdens te vinden dat boven deze 
pachtsom uitkwam, moeten we teruggaan tot 1452, en daarvóór tot de jaren 1430587 

- telkens 
periodes van politico-militaire troebelen die waarschijnlijk met een verhoogde mortaliteit 
samengingen. Blijkbaar verwachtte J acob van den Hane uit dit issuerecht heel wat meer te kunnen 
puren dan de stad in regie kon. Of hij daarin ook slaagde, weten we niet, maar de omvang van de 
pachtsom (in vergelijking met de sommen uit de voorgaande en volgende jaren) doet toch 
vermoeden dat de efficiëntie van de inning in regie enigszins te wensen overliet. Zeker als men 
daarbij in gedachten houdt dat van den Hane als pachter van belangrijke cueillotes en/of lid van de 
schepenbank van de keure wellicht goed op de hoogte was van de gang van zaken in de Gentse 
administratie588

• Dat de uitbating in regie op zijn minst niet bijzonder snel werkte, kunnen we 
afleiden uit het feit dat er in 1476 ondanks de verpachting toch nog enkele ontvangsten van issuen 
als gevolg van overlijdens geboekt werden. Het ging daarbij telkens om overlijdens die reeds vóór 
15 augustus 1476 plaats hadden gevonden, maar waarvan de stedelijke administratie pas in het 
volgende schepenjaar weet kreeg. Het pachtcontract met J acob van den Hane had enkel betrekking 
op de overlijdens van poorters tussen 15 augustus 1476 en dezelfde datum een jaar later589

, vandaar 
dat de stad nog aanspraak maakte op het issuegeld van overlijdens van vóór augustus 1476. Van 17 
personen werd op die manier nog in regie het issuerecht geïnd, waarvan één zelfs na februari 1477. 
Als er meer dan een half jaar tijd kon verstrijken vooraleer de issue-inners een overlijden te weten 
kwamen, is het ook niet ondenkbaar dat ze over heel wat gevallen helemaal nooit ingelicht werden. 
Aangezien deze eenmalige verpachting voor de stadskas een succes was, is het verwonderlijk dat het 
jaar nadien terug overgeschakeld werd op een volledige uitbating in regie. Had Jacob van den Hane 
dan toch niet zo'n indrukwekkende omzet kunnen realiseren en waren nieuwe kandidaat-pachters 
dan ook moeilijk te vinden? Of zaten de politieke veranderingen van februari 1477 er voor iets 
tussen? Men mag immers veronderstellen dat het verpachten van stedelijke inkomsten door de 
ambachtsmiddens en minder gegoede klassen vaak negatief bekeken werd590

• 

Bestuderen we het verdere verloop van de inkomsten uit de issuebelasting na 1476, dan valt 
op hoe sterk deze stegen in vergelijking met de jaren voordien. Zowel de nominale ontvangsten als 
het aantal betalers gingen sterk de hoogte in vanaf 14 79 - een fenomeen dat niet alleen bij de 
issuebelasting voorkwam, maar dat we ook terugvinden bij heel wat inkomsten uit de openbare 
macht van de magistraat591

. Voor zover we daarover ingelicht zijn, veranderde er nochtans niets aan 
de manier van inning van de issuebelasting. Was deze stijging het gevolg van veranderde 
demografische en economische omstandigheden en van de stijgende politieke spanningen? Om daar 
een antwoord op te geven, zou het nuttig kunnen zijn eerst wat dieper in te gaan op de herkomst van 
de verschillende issue-inkomsten. 

584 SAG 400/25, f" 2v en 3v. 
585 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 249. 
586 SAG 400/25, f" 6r. 
587 BOONE, 'Geld en macht', tabell9 (microfiche). 
588 Gezien het probleem van de homoniemen was hij mogelijk slechts óf pachter-ontvanger van enkele 
belangrijke cueillotes, óf zesde schepen van de keure, cf. supra. 
589 SAG 400/25, f" 83v. 
590 Zo werden in het Brugge van na 1477 alle accijnzen systematisch in regie uitgebaat in plaats van verpacht, 
cf. HAEMERS, 'Ende hevet tvolc', p. 262. 
591 Cfr. deel III, hoofdstuk 4. 
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Zoals reeds gezegd, werd de issue ook in andere gevallen dan bij het overlijden van poorters 
met erfgenamen zonder het poorterschap geheven. Twee soorten gevallen kwamen in de periode 
1460-1495 slechtst uiterst zelden voor. In de eerste plaats het heffen van een issuerecht wanneer 
iemands poorterschap verviel door het niet voldoende te "onderhouden." Daaronder vielen poorters 
die reeds lange tijd niet meer in Gent verbleven zonder nochtans het aparte statuut van buitenpoorter 
te hebben. Het poorterschap van zo iemand kwam te vervallen, "ter cause van dat hij den meesten 
deel van den jaere buten des er stede ghewoont heeft592

, " waardoor een issuerecht op zijn bezittingen 
in het Gentse geheven kon worden. Slechts in drie jaren noteerden we dergelijke issue-inkomsten, 
met in totaal vijftien betalers. Opvallend is vooral dat dertien van deze vijftien gevallen in het 
schepenjaar 1483 voorkwamen- de beide andere respectievelijk in 1486 en 1490. Mogelijks richtte 
de administratie zich in dat jaar specifiek op dergelijke manifestaties van vervallen poorterschap, 
terwijl het in andere jaren geen prioriteit vormde. Hoewel we onder de dertien betalers van dit 
issuerecht geen "bekende" politieke gezichten terugvinden, is het niet uitgesloten dat deze heffing 
moet gezien worden in het verlengde van de politieke troebelen en ermee gepaard gaande 
confiscaties in deze periode. 

Nog uitzonderlijker dan dit type issue-ontvangst, waren deze ten gevolge van qualic 
poorterscepe- het strafrechtelijk ontnemen van iemands poorterschap. Enkel in 1486 komen we vier 
dergelijke gevallen tegen, verder niet593

• De overige vier oorzaken voor issueheffingen kwamen veel 
regelmatiger voor. 

Tabel 111.1.3. Gemiddeld aantal jaarlijkse issuebetalers per categorie (1460-1495). 

Oorzaak 
Overlijden 
Emigratie 
Huwelijk 
Giften 

Gem. aantal betalers 
130 
37 
14 
4 

Tota~ 185 

Bron: Stadsrekeningen (1460-1495). 

In procent 
71 
20 
7 
2 

100 

De gevallen van issueheffing ten gevolge van overlijdens vormen duidelijk de grootste 
groep. We mogen dan ook verwachten dat demografische factoren in de beïnvloeding van het 
verloop van de issue-inkomsten zouden doorwegen. De gevallen van emigratie zijn evenmin te 
verwaarlozen, maar toch duidelijk minder vertegenwoordigd. Ook de issueheffing ten gevolge van 
het huwen van een poorteres met een niet-poorter is in feite terug te voeren op een vorm van 
emigratie. In grafiek III.1.4. worden de procentuele aandelen van de diverse categorieën jaar per jaar 
weergegeven. Wat meteen opvalt, zijn de diverse mortaliteitscrises waar de stad mee geconfronteerd 
werd. Een eerste opvallend hoog percentage aan overlijdensgevallen in de issue vinden we in het 
schepenjaar 1477, toen de Gentse inspanningen in de oorlog tegen Frankrijk hun hoogtepunt 
bereikten. Of deze oorlogsinspanningen rechtstreeks aan de basis van de verhoogde 
overlijdenspercentages lagen, valt moeilijk te zeggen. Het nominale aantal getaxeerden als gevolg 
van overlijden lag immers niet opvallend hoger dan in de voorgaande jaren- maar het valt wel op in 
het uitzonderlijk lage aantal totale issuebetalers in dat jaar594

. Duidelijker mortaliteitscrises treffen 
we aan op het einde van de jaren 1480. In 1488 en 1489 was telkens ongeveer 90% van de totale 
issue-inningen het gevolg van het overlijden van een poorter, en ook in nominale termen hebben we 
hier duidelijk met uitzonderingen te maken. In 1489 bedroeg het aantal overleden poorters wiens 
goederen met de issue belast werden er 356, terwijl dat in vredesjaren, zoals in de periode na 
Cadzand of in het begin van de jaren 1460, gewoonlijk tussen de 50 en de 100 lag. Wellicht zien we 
hier de rechtstreekse effecten op de Gentse bevolking van de zware oorlogsinspanningen waar de 
stad zich sedert december 1487 van kweet595

• Het is overigens opvallend dat in diezelfde jaren de 

592 SAG 400/28, f' 209r-249r (1483). 
593 SAG 400/29, f" 149r-162v (1486). Het gaat om Anthonis van den Banc, Janne van Yeghem, Pieter de Beul 
en Janne Lieve. 
594 Voor de nominale aantallen betalers per categorie verwijzen we naar bijlage G. 
595 Zie daarvoor onder andere HAEMERS, 'Philippe de Clèves', p. 22. 
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gevallen van emigratie en huwelijk niet alleen procentueel, maar ook nominaal sterk verminderden. 
Dit bevestigt de veronderstelling dat tijdens de oorlogsjaren zelf veeleer sprake was van een 
aangroei van de stadsbevolking - ten gevolge van het zoeken naar een veiliger onderkomen door de 
omringende plattelandsbewoners - dan van een stadsvlucht Een dergelijke verhoogde emigratie 
vinden we wel terug in 1483, niet toevallig de periode waarin zich een grondige radicalisering van 
de politieke stellingname voordeed in het zog van het overlijden van Maria van Bourgondië596

• 

Grafiek ll1.1.4. Procentueel aandeel oorzaak issueheffing in totaal aantal betalers (1463-1495). 
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Behalve in de jaren 1488-1489 vinden we ook een sterk toegenomen aantal genoteerde 
overlijdens in 1482 en 1483597

, wat we vermoedelijk in verband kunnen brengen met de 
hongersnood ten gevolge van twee opeenvolgende misoogsten en een terugval van de Baltische 
graaninvoer in deze jaren598

. Dat het aantal genoteerde overlijdens die voor een issueheffing in 
aanmerking kwamen een stuk lager was in 1482-1483 dan in 1488-1489 betekent niet noodzakelijk 
dat deze laatste crisisperiode daarom ook veel ingrijpender was. Bij overlijdens als gevolg van 
hongersnood en zelfs ziekte kunnen we immers een lagere sociale en economische status van de 
overleden personen veronderstellen. Aangezien de issue een erfenisbelasting is, kunnen we 
verwachten dat dergelijke overlijdens minder vaak in het kader van deze taxatie uit de sociale 
boekhouding naar voren komen. We kunnen dus wel vermoedelijke mortaliteitscrises aanduiden, 
zoals in 1482-1483 en 1488-1489, maar over hoe ingrijpend ze waren, blijven we grotendeels in het 
ongewisse. 

Laten we nu terugkeren naar de uitzonderlijke stijging van zowel het aantal betalers als de 
geïnde bedragen uit de issue vanaf 1479. Uit de procentuele verdeling van het soort betalers blijkt 
niet meteen een grote verschuiving. Proportioneel gezien nam het aantal overlijdens enigszins af, 
terwijl het aantal betalers ten gevolge van emigratie en huwelijk enigszins toenam. Het waren dan 
ook deze beide laatste categorieën die het grootste deel van de stijging voor hun rekening namen, 
maar als men kijkt naar de nominale waarden dan valt op dat ook het aantal overlijdens meer dan 
verdubbelde. De stijging was dan ook over de hele lijn zichtbaar. Mogelijks hebben we hier te 

596 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie' , pp. 259-265. 
597 Respectievelijk 280 en 261. 
598 TITS-DIEUAIDE, 'La formation ', p. 229. Zie ook de aanduidingen in verband met dit graantekort die in 
het kader van de accijnzen verderop in deze verhandeling besproken worden: deel III, hoofdstuk 1, 0.4.2. 

122 



maken met een combinatie van twee fenomenen: enerzijds een toegenomen emigratie als reactie op 
de politieke verschuivingen en de polarisatie - zowel in de interne Gentse politiek als in de houding 
van de stad tegenover het centrale gezag - en anderzijds een toegenomen aantal overlijdens ten 
gevolge van de stijgende graanprijzen en hongersnood. Toch moet ook de mogelijkheid van een 
administratieve verandering in overweging genomen worden. De financiële noden van de stad 
bereikten in 1479 een hoogtepunt doordat de afschaffing van de cueillotes in 1477 de opgebouwde 
rentelast ronduit onbetaalbaar maakte. Geconfronteerd met sociaal oproer bij elk plan tot het 
verhogen van de accijnzen599

, is het niet uitgesloten dat de magistraat op zoek ging naar bijkomstige 
inkomsten uit andere soorten belastingen, waaronder de issue. Het uitzonderlijk hoge bedrag dat 
voor de uitzondelijke en gedeeltelijke verpachting van het issuerecht in 1476 was opgebracht, laat 
immers uitschijnen dat er nog heel wat marge was om de inkomsten uit dit recht op te voeren door 
een grondiger controle of actiever opsporingsbeleid van de betalingsplichtigen. 

Vanaf 1467 vinden we een nieuwe inkomstenbron verwant met de issuebelasting terug in de 
rekeningen. Het gaat om een heffing van vier penningen per pond groten (1,7 %) op de waarde van 
de erfenis die een poorter of poorteres van de stad toekwam600

. Over de omstandigheden rond de 
instelling van deze heffing hebben we geen informatie. De invoering in 1467 doet een verband met 
de restrictie vermoeden, maar de tekst zelf maakt van een dergelijke heffing in ieder geval geen 
enkele melding601

• Over het aantal personen dat telkens door deze vierde penning belast werd, 
hebben we geen informatie. In tabel ill.1.4. vergelijken we de opbrengst van deze erfenisheffing met 
het aantal overlijdens waaruit een issuebelasting volgde. Deze gegevens uit de issuebelasting zijn 
immers de enige cijfers met betrekking tot overlijdens waarover we beschikken. Uiteraard moet men 
bij deze vergelijking voor ogen houden dat de erfenisheffing die vanaf 1467 ingesteld werd, niet op 
dezelfde overlijdens betrekking had als deze die door de issue belast werden. Eerstgenoemde 
belasting had immers enkel betrekking op erfenissen die Gentse poorters toekwamen, terwijl het bij 
de issue precies het omgekeerde betrof, namelijk effennissen van Gentse poorters die in handen van 
niet-poorters kwamen. 

Tabel 111.1.4. Erfenisheffing van 4 d.gr. per lb.gr. in vergelijking met overlijdens issue (1467-1476). 

Schepenjaar Erfenisheffing Overlijdens Schepenjaar Erfenisheffing Overlijdens 
issue issue 

1467 1.330 125 1472 1.702 124 
1468 1.399 128 1473 5.104 182 
1469 3.669 138 1474 4.748 136 
1470 3.526 196 1475 12.000 144 
1471 1.965 145 1476 12.000 I 

Bron: Stadsrekeningen 1467-1476. 

Uit tabel 111.1.4. spreekt een bijzonder onevenwichtig verloop van de inkomsten uit deze 
nieuwe heffing. Een duidelijke relatie tussen het aantal overlijdens dat door de dienaars van de issue 
genoteerd werd en de opbrengst van de nieuwe erfenisheffing blijkt niet helemaal afwezig te zijn. 
Vanaf 1475 hebben we plots met een verdrievoudiging van de inkomsten te maken, die net als bij de 
inkomsten uit de issue een gevolg is van een verpachting van de inning. Gemiddeld bracht de 
erfenisbelasting 4.744 d.gr. per jaar op. Aan het tarief van 4 d.gr. per lb.gr. betekent dit dat er 
jaarlijks een totale waarde van 279.058 d.gr. aan erfenisgoederen belast werd. Als men in 
aanmerking neemt dat in diezelfde periode gemiddeld 382.338 d.gr. aan totale waarde door de issue 
belast werd602

, valt op hoe laag de opbrengst van de erfenisheffing wel was. In principe was deze 
belasting immers heel wat algemener dan de issue en ze moet dus op meer personen betrekking 

599 Zie bijvoorbeeld de wapeninghe van februari 1479 bij FRIS, 'L'émeute', pp. 179-197. 
600 SAG 400/22, f" 120r: "Ontfanc van den viere penninghen gro. van eiken ponde gro. van den goede in 
erfachticheden ende anderssins toecammende bi versteerften up poorters ende poorterssen van dezer vors 
stede." 
601 FRIS, 'La restriction', passim. 
602 Gerekend aan het gemiddelde tarief van 13%, zie supra. 
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hebben gehad. In augustus 1477 werd de erfenisheffing opnieuw afgeschaft, wat het vermoeden 
bevestigt dat ze te kaderen was in de hertogelijke bestraffing na de opstand van 1467. 

C. Belasting op geldhandel 

Over de belasting op geldhandel verschaffen de stadsrekeningen in de loop van de 14 een 15e 
eeuw steeds minder informatie. Deze heffing had aanvankelijk een dubbele oorsprong: enerzijds 
bestond er tot op het einde van de 14e eeuw een aanslag op de wisselaars van geld, anderzijds was er 
de belasting op de pessemiers, "die ghenen die hem gheneren met ghelde om ghelt te leene603

." 

Reeds vanaf 1389/90 waren beide belastingen niet langer van elkaar te onderscheiden, en kwam 
enkel nog de post met de belasting op geldleners in de rekeningen voor. Daar waar de kredietmarkt 
aanvankelijk vrij was, en enkel beperkt werd door de verplichting om belastingen aan de stad af te 
dragen, werd ze vanaf 1441 in toenemende mate gereguleerd en beknot604

• Gevolg van deze evolutie 
was dat de lange lijsten individuele geldhandelaars die oorspronkelijk in de rekeningen 
voorkwamen, in de periode 1460-1492 vervangen werden door één forfaitair bedrag vanwege een 
niet nader gespecifieerde groep lombarden. Drijvende kracht achter deze evolutie was voomarnelijk 
de vorst. Hij trachtte immers in toenemende mate de macht van de stedelijke besturen over de 
geldhandel te verminderen en tegelijkertijd de eigen inkomsten uit de taxatie erop te verhogen. 
Belangrijke stap daarbij was het octrooi van 13 maart 1441 waarin Filips de Goede aan enkele leden 
van de Italiaanse lombardenfamilie Boba en Manuel de Quyu, een handelaar uit Piemont, een 
monopolie voor twintig jaar op de Gentse geldhandel toekende605

• In ruil verkreeg de vorstelijke 
administratie het recht op een jaarlijkse betaling van 1 lb.gr. (240 d.gr.), een verwaarloosbaar laag 
bedrag. Aangezien Gent zowat de enige Vlaamse stad was waar de hertog zijn traditionele recht op 
taxatie van de geldhandelaars606 tot dan toe niet had kunnen doen gelden, betekende het 
desalniettemin een belangrijke eerste stap om dat vorstelijke recht ook in de Afteveldestad ingang te 
laten vinden. Ondertussen betaalden de lombarden jaarlijks een som van 30 lb.gr. (7.200 d.gr.) aan 
de Gentse stadskas, ondanks de bepaling uit het octrooi van 1441 waardoor ze in principe vrijgesteld 
waren van belastingen die niet ten voordele van de centrale overheid kwamen607

• We stellen de 
inkomsten uit de stedelijke belasting op geldhandel tussen 1400 en 1490 voor in onderstaande 
grafiek. Omwille van de grote schommelingen in enkele uitzonderingsjaren rond het midden van de 
eeuw, werd voor een logaritmische schaal gekozen. 

603 De hier besproken cijfers voor de jaren 1460- 1495 komen telkens uit deze jaarlijks terugkerende post in 
de stadsrekeningen: SAG 400/19 tot en met 400/32. 
604 M. BOONE, 'Geldhandel en pandbedrijf in Gent tijdens de Bourgondische periode: politieke, fiscale en 
sociale aspecten', Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LXVI (1988), pp. 776-777. Dit artikel 
belicht reeds de belangrijkste aspecten van de geldhandel te Gent tot 1460. Zelf zullen we ons dus beperken tot 
het presenteren van enkele aanvullingen die het onderzoek van de periode 1460-1495 opleverde. 
605 W. REICHERT, Lombarden in der Germania-Romania, 3 delen, (Trier, 2003), pp. 309. 
606 J. SOMERS, 'Het laatmiddeleeuws pandbedrijf in de Nederlanden', Handelingen van de Koninklijke 
Zuidnederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis, XXXVI (1982), p. 177. 
607 BOONE, 'Geldhandel', p. 779. 
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Grafiek 111.1.5. Opbrengst belasting op geldhandel (1400-1495, log-schaal). 
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Jaartallen 

Aangezien er met forfaitaire bedragen gewerkt werd, is het ons onmogelijk op basis van 
deze opbrengstcijfers enig idee te verkrijgen van de omvang van de activiteiten die de lombarden 
tentoon spreidden. Wel is zeker dat ze althans in de tweede helft van de 15e eeuw in drie 
afzonderlijke huizen te Gent werkzaam waren: "de huusen gheheten de sterre, den pau ende in den 
clocke608

." Het in 1441 verleende octrooi verviel twintig jaar later en werd met ingang van het jaar 
1461 vervangen door een voor de vorst heel wat gunstiger regeling. Vanaf dan was de 
lombardentafel, ditmaal bij naam van Thuze Garet die een leentafel had in de Pauw609

, jaarlijks 50 
lb.gr. (12.000 d.gr.) belastingen schuldig, waarvan de helft aan de stad en de helft aan de hertog. 
Twintig jaar later, in 1481, werd het octrooi vernieuwd, en alweer aangepast: vanaf nu moest 
jaarlijks 80 lb.gr. (19.200 d.gr.) betaald worden, gelijk te verdelen over stad en vorst610

• 

Ondertussen was de vorstelijke aanspraak op het belastingsrecht op de lombarden duidelijk 
met rasse schreden vooruit gegaan. Karel de Stoute, met zijn talent voor het opsporen van nog 
onbenutte inkomstenbronnen, had in 1473 eerst alle lombardentafels geconfisqueerd, om ze enkele 
maanden nadien terug in te stellen met een collectief octrooi voor de hele Nederlanden611

• Dit moest 
hem in totaal jaarlijks 1.600 lb.gr. opbrengen. Voor de ca. 43 tafels die in 1473 in de Nederlanden 
actief waren, kwam dit dus neer op ongeveer 37 lb.gr. (8.880 d.gr.) per tafel. Van deze hele ingreep 
vinden we in de stadsrekeningen echter geen spoor. Daar liepen de betalingen van 25 lb.gr. (6.000 
d.gr.) immers zonder verandering door tot in 1481 het octrooi uit 1461 verviel. Blijkbaar was de 
hertog er, zonder aanwijsbaar protest van de schepenen, in geslaagd zijn eigen aandeel in de 
belasting op de geldhandel door middel van het collectieve octrooi te verhogen, zonder voor een 
evenredige stijging van het Gentse aandeel te zorgen. Als leentafelhouders in Gent werden in het 
nieuwe octrooi Berthelrni Besucci en Pieter de Ville (in de Sterreen de Pauw) aangeduid612

• Pieter 
de Ville werd overigens door de hertog ook als ontvanger aangesteld voor alle inkomsten uit de 

608 SAG 400/21, f' 28v. 
609 REICHERT, 'Lombarden', p. 309. 
610 E. V ANDERPOORTEN, De Gentsche stadsfinanciën in de XVe eeuw van 1400 tot 1477 (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, RUG, 1943), p. 67. Het bedrag van 40 lb.gr. duikt effectief op in de rekeningen vanaf 
1481: SAG 400/27, f' 280r: "Eerst van den lombaerden tafel houdende binnen Ghend, in de huusen gheheeten 
de Sterre, den Panne ende inde Clocke, omme deerste jaer van twintich, dat hendde te alfmaerte anno 1/11""1 
(v.st.)." Vermits het eerste octrooi verleend was op 13 maart 1441, lijkt het logisch dat de vernieuwing ervan, 
net als de betaling van de verschuldigde bedragen, telkens rond het midden van maart viel. 
611 SOMERS, 'Het pandbedrijf, p. 184. 
612 REICHERT, 'Lombarden', p. 309. 
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lombardenbelasting in de hele Nederlanden613
. Het collectief octrooi overleefde echter de dood van 

zijn bezieler niet, waardoor in 1477 teruggegrepen werd naar het oude octrooi uit 1461. 
Zoals reeds gezegd, betekende het octrooi van 1481 opnieuw een gevoelige verhoging van 

de heffing op de lombarden. Het jaarlijks verschuldigde bedrag steeg aldus op amper een kwart 
eeuw tijd van 31 lb.gr. naar 80 lb.gr., waarvoor in de eerste plaats de toenemende controle vanwege 
de centrale overheid verantwoordelijk moet gesteld worden. De verhoogde inkomsten van de stad 
(van 30 naar 40 lb.gr.) lijken volledig overgeleverd aan de gratie van de vorstelijke autoriteiten. 
Deze hadden immers quasi geruisloos het oude rollenpatroon omgekeerd: niet enkel had Gent niet 
langer het alleenrecht op de taxatie van de geldhandel binnen de stad, het was nu zelfs voor de 
bepaling van de opbrengst afhankelijk geworden van de door de vorst verstrekte octrooien. 

De Leden van Vlaanderen (en nadien de regentschapsraad) poogden daar tevergeefs 
verandering in te brengen. Op 4 juni 1482 beslisten de Leden eigenhandig dat de heffing op de 
leentafels in Vlaanderen verhoogd moest worden, en stelden de Rekenkamer, in plaats van de 
ontvanger-generaal, verantwoordelijk voor het ontvangen van de inkomsten daaruit614

• Hoewel de 
Rekenkamer reeds enkele dagen later deze beslissing bevestigde, is er van een verhoging van de 
inkomsten uit de tafels in de stadsrekeningen geen spoor te vinden. Tot 1491 bleef de lombardentafel 
te Gent hetzelfde bedrag (namelijk 40 lb.gr.) aan de stadskas overmaken. De enige uitzondering 
vormt het jaar 1483, toen naast de vaste lombardentafel ook een zekere Adriaan van der Straten 
belast werd "van dat hij hem gheneert heeft met ghelde omme ghelt te leene, 615

" voor een bedrag 
van 11 lb.gr. (2.640 d.gr.). Meer informatie over deze doorbreking van het geoctroieerde monopolie 
verschaffen de rekeningen ons niet. 

Vanaf 1491 of 1492 verdwijnt de post uit de rekeningen. Aangezien de stadsrekening van 
het schepenjaar 1491192 ontbreekt, blijft de precieze datum waarop de belasting op geldhandel 
stopgezet werd onzeker. Vast staat wel dat de ontvangst nog geboekt werd in 1490/91 en niet meer 
vanaf 1492/93. Hoewel het voor de hand ligt deze verdwijning in verband te brengen met de vrede 
van Cadzand, hoeft dat niet noodzakelijk de enig denkbare oorzaak te zijn. Het vredesverdrag zelf 
maakt alvast geen enkele melding van de belasting op geldhandel616

• Het in 1481 toegekende octrooi 
was ook nog tien jaar geldig, dus daar lag het probleem al evenmin617

• Een bijschrift van de tresorier 
in 1492/93 op de plaats waar normaal gezien de ontvangsten stonden, laat blijken dat de lombarden 
hun activiteiten te Gent hadden opgegeven: "V erelaren de voors ontfanghers dat desestede van dese 
jare gheen bate ghehadt en heeft van de XL lb.gr. die de lombaerden ta.fle houdende binnen dese 
stede jaerlicx der zelver plaghen te ghevene ende dit mids dat zij[ ... ] afghegaen hebben ende gheen 
tafele en houden618

• " Een bijkomende apostille in de marge vanwege de controleurs uit de 
Rekenkamer, spoorde de stedelijke ontvangers nogal laconiek aan de broodnodige inkomsten dan 
maar op een andere wijze te proberen verkrijgen. Bijvoorbeeld door na te gaan of de lombarden 
"niet ghehouden zijn eeneghen cheins te beta/ene wanneer zij niet en useren van leeninghen." Het 
kapittel voor de ontvangst van de belasting uit geldhandel verdwijnt vanaf het jaar erop definitief uit 
de rekeningen. De Gentse lombardentafel was niet de enige die op het einde van de 15e eeuw 
verdween. Terwijl de Nederlanden in 1473 gezamenlijk nog 43 leentafels telden, waren dat er in 
1496 nog amper drié19

• Specifiek voor Gent moeten we denken aan het stopzetten van de 
activiteiten van de familie De Ville, die onder andere de leentafels van Brugge, Gent, Antwerpen en 
Brussel in handen had620

• De dieper liggende oorzaak voor het zo plots verdwijnen van de leentafels 

613 BOONE, 'Geldhandel', p. 769. Ook SOMERS, 'Het pandbedrijf, p. 186. Over deze persoon, zie: V. FRIS, 
'Contribution à la biographie Gantoise', Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 
15 (1907), pp. 75-80. 
614 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 339. 
615 SAG 400/28, f" 200r. 
616 De vrede van Cadzand werd uitgegeven bij BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 357-368. 
617 SAG 400/27, f" 280r. 
618 SAG 400/31, F 11v. 
619 SOMERS, 'Het pandbedrijf, pp. 189-190. 
620 REICHERT, 'Lombarden', pp. 306-309. Deze familie bezat voorts ook nog de leentafels in Kortrijk, 
Oudenaarde, Herentais en Lier. Vanaf het einde der jaren 1480 zien we deze familie nergens meer als houder 
van leentafels opduiken in het naslagwerk van Reichert. 
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is wellicht veel breder en niet alleen op Gent van toepassing621
• Mogelijks had een steeds kleinere, 

meer gemarginaliseerde groep, voortaan nood aan de diensten van de lombarden, terwijl ondertussen 
nieuwe vormen van consumptiekrediet ontwikkeld werden (zoals de geschreven schuldrekening en 
de rekening-courant). Bovendien kwam vanaf het begin van de 16e eeuw het fenomeen van de 
Bergen van Barmhartigheid op in de Nederlanden. Anderzijds zullen de opgedreven belastingen en 
vorstelijke leningen die vanaf Karel de Stoute zwaar op de lombarden drukten, wellicht ook aan hun 
verdwijning bijgedragen hebben. Misschien was het wel tekenend voor de achteruitgang van zijn 
welstand dat Pieter de Ville, sinds 1462 houder van de Gentse leentafels en opvolger van Thuze 
Garet, in 1471 de cijns op het Gerard de Duivelsteen terug naar de stad liet overgaan, nadat hij deze 
in 1466 had gekocht622

. Na het overlijden van Pieter de Ville, tussen 1478 en 1480, bleef de leentafel 
aan de Pauw nog geruime tijd in bezit van zijn beide zoons. Op 16 mei 1491 werd het huis tenslotte 
overgekocht door een ander familielid, namelijk Ottonin de Villé23

. Of hij er uiteindelijk de 
leenactiviteiten nog verderzette, is niet duidelijk. Mogelijk had de stevige uitdunning van de Gentse 
bevolking, als gevolg van de pest, hongersnood en oorlogsslachtoffers, na het beëindigen van de 
burgeroorlog een daling van de vraag naar consumptiekrediet tot gevolg. Het is pas in 1538 dat 
opnieuw een octrooi toegekend werd, aan een zekere Parenty de Pogio, voor het inrichten van een 
nieuwe leentafel te Gent624

• 

De aanwezigheid van een groep actieve lombarden binnen de stad bracht naast de welkome 
belastingsbijdrage nog een ander voordeel met zich mee. Geldhandelaars beschikten doorgaans over 
een relatief ruime hoeveelheid liquide middelen waar menig machthebber in tijden van crisis graag 
gebruik van maakte. Karel de Stoute dwong de lombardentafels in zijn landen meermaals tot het 
vooruit betalen van hun jaarlijkse betalingen en legde hen in 1473 en 1476 nog bijkomende leningen 
op625

• De Gentse magistraat lijkt deze techniek heel wat minder vaak te hebben toegepast, hoewel de 
grote financiële nood van de stad in de periode 1460-1495 er nochtans de ideale aanleiding voor had 
gevormd. Het is uiteraard niet uit te sluiten dat diverse leningen op korte termijn (met afbetaling 
binnen hetzelfde schepenjaar) bij de lombarden werden afgesloten zonder dat deze daarbij hun 
neerslag hoefden te vinden in de rekeningen. Grootschalige kredietoperaties, die zo goed als zeker in 
de financiële administratie hun sporen zouden nalaten, blijken echter uiterst zeldzaam. Slechts één 
maal konden we een dergelijke transactie attesteren, namelijk in het crisisjaar 1477. De kosten voor 
het financieren van de expedities naar Spiere dwongen de tresorier om over te gaan tot een lening 
van 50 lb.gr. (12.000 d.gr.) bij de lombardentafel "houdende in de clocke binnen deser stedi26

." 

Met het geleende bedrag werd de soldij van enkele stadsmilities betaald. De verschuldigde som werd 
reeds in het volgende schepenjaar terugbetaald627

• 

D. Indirecte belastingen 

1. Aard, belang en algemeen verloop 

Voor dit specifieke soort belastingen, die geheven werden op productie, invoer en verkoop 
in de stad628 bestonden verschillende namen. Meest courant gebruikte men in Gent gedurende de 13e 
en 14e eeuw het woord ongeld, terwijl in de loop van de 15e eeuw, onder Franstalige invloed, het 

62 1 Enkele mogelijke verklaringen treft men aan inH. VAN DER WEE, 'Traditie in de ontwikkeling van de 
Europese banktechniek tijdens de 16de en 17de eeuw', in: H. VAN DER WEE (red.), De bank in Europa. 25 
eeuwen bankgeschiedenis (Antwerpen, 1991 ), pp. 117-121. 
622 Voor de afkoop van de cijns: SAG 400/23, f" 37r. Voor de aankoop in 1466: FRIS, 'Contribution', p. 76 
e.v. 
623 FRIS, 'Contribution', p. 79. 
624 SOMERS, 'Het pandbedrijf, p. 192, noot 85. 
625 SOMERS, 'Het pandbedrijf , p. 187. 
626 SAG 400/25, f" 86r. 
627 SAG 400/26, f" 111r. 
628 M. BOONE, 'Stedelijke fiscaliteit in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden', Tijdschrift voor fiscaal 
recht, 102 (1991), pp. 127. VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 219-220. 

127 



woord assize meer en meer in ornloop kwam629
. Ook de benaming cueillote komt in de hier 

beschreven periode voor, maar dan in de meer specifieke betekenis van een nieuw ingerichte taks. 
Meer bepaald gaat het daarbij om die belastingen die in het kader van de beboeting door hertog 
Filips de Goede na de vrede van Gavere (1453) voor het eerst werden ingesteld of verzwaard. 
Opstandigheid tegenover deze opgelegde cueillotes kwam meermaals voor onder het bewind van 
Karel de Stoute630

, en in 1477 deed zich de gelegenheid voor om zich er grotendeels van te ontdoen. 
Vanaf dan bleven opnieuw voornamelijk de "oude ongelden" als indirecte belastingen over. 

Amper twee jaar na de afschaffing van de cueillotes waren de twee voornaamste, namelijk 
deze op bier en wijn, opnieuw volop van kracht. Ditmaal spreekt men echter consequent van 
"nieuwe assizen" en mijdt men de term cueillote, ook al zijn ze er een duidelijke herneming van. 
Wanneer in september 1492, nauwelijks twee maand na de vrede van Cadzand, opnieuw tot de 
instelling van een aantal nieuwe assizen en een verhoging van een aantal bestaande wordt 
overgegaan, voert men evenmin het begrip cueillote opnieuw in. In de plaats daarvan heeft men het 
telkens over "nieuwe pachten ende assysen631

." In sommige gevallen, zoals bij de belasting op eigen 
geproduceerd bier, blijven de stadsrekeningen het gewoon hebben over "oud ongeld 632

," ondanks de 
gevoelige extra heffing (een stijging van maar liefst 87,5% in de aanslagvoet) die erop rustte633

• 

Waarschijnlijk had de grote impopulariteit van de door de vorst als bestraffing opgelegde cueillotes 
tussen 1453 en 1477 het begrip zodanig bezwaard dat de opeenvolgende nieuwe machthebbers het 
zoveel mogelijk meden. Tegenover deze zware heffingen staan de oude ongelden, die oorspronkelijk 
vooral rustten op de invoer en uitvoer, veeleer dan op de verkoop of productie in de stad,634 veel 
eenvormiger tarieven gebruikten dan de nieuwe accijnzen en bijzonder lage opbrengsten 
voortbrachten. Naarmate steeds meer nieuwe taksen opgelegd werden, bleek dat zij niet alleen een 
verzwaring van de bestaande heffingen inhielden, maar tevens op steeds meer economische sectoren 
en bedrijvigheden gingen rusten. De cueillotes na Gavere en de nieuwe assizen na Cadzand lijken 
zich alvast meer dan de ongelden geconcentreerd te hebben op het belasten van de "slete", de 
plaatselijke verkoop635 

- en dus de consumptie. 
Opmerkelijk in dat verband is een octrooi dat door Albrecht van Saksen, stadhouder

generaal van Vlaanderen, aan de stad verleend werd op 9 oktober 1492636
. Hoewel de vrede van 

Cadzand, en de daarmee gepaard gaande nieuwe indirecte belastingen reeds twee maanden oud 
waren, werd uitzonderlijk nog toestemming gegeven een extra heffing in te stellen, namelijk die op 
het "uutvaerende goed." De Gentse schepenen hadden, blijkens het octrooi, reeds verschillende 
malen verzocht een taks te mogen instellen op alle goederen die door de stad gevoerd werden zonder 
er verkocht te worden. Een dergelijke belasting bestond voorheen enkel voor het graan, onder de 
vorm van de zogenaamde heljlasl3 

, een heffing die in combinatie met het Gentse stapelrecht onder 
de niet-Gentse kooplieden wel enige frustraties zal opgewekt hebben. Blijkbaar wilde de Gentse 
magistraat in 1492 opnieuw een dergelijke belasting instellen, maar dan uitgebreid tot meerdere 
goederen. In het octrooi beweerde Albrecht van Saksen eerdere verzoeken te hebben afgewezen, 
omdat hij normaal gezien alleen belastingen op de verkoop binnen de stad zelf wilde toestaan. De 
uitzonderlijke financiële lasten en de grote armoede van de stad (een steeds terugkerend discours in 
de jaren 1490) brachten hem er uitzonderlijk toe toch op het Gentse verzoek in te gaan en een 
dergelijke heffing op uitgevoerde goederen te octroieren, zij het voor een termijn van slechts twee 

629 F. IRSIGLER, 'Aksize', in: Lexikon des Mittelalters, deel I (München, 1980), p. 261. 
630 Onder meer in de Gentse opstand van juni 1467 speelde het protest tegen de cueillote een centrale rol, zie 
daarover VAUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 1-40. We komen hier nog op terug. 
631 SAG, 400/31, f' 70r en ook: SAG, 400/32 f' 1 ven 400/32 f' 2v. 
632 SAG, 400/31, f' 135r. 
633 BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', p. 93. 
634 Dit is althans het geval voor de beschrijvingen in de kercroupen van 1486 en 1497 in SAG 145, m 1; 
overigens de enige tarieven van ongeld die ons bekend zijn. 
635 VERWIJS, VERDAM, 'Middelnederlandsch woordenboek, p. 1267: "verkoop in het klein, uit de hand." 
636 SAG 400/93, register G, "Swartenbouc", f' 105v. 
637 V. FRIS, 'Oorkonden betreffende den opstand van Gent tegen Philips den Goede (1450-1453)', 
Handelingen der MaatschappU van geschied- en oudheidkunde te Gent, VII (1901-1902), pp. 119-120. Daarin 
wordt het als een onderdeel van de graancueillotes beschreven. De belasting wordt geheven per 100 mudde 
granen die door de stad gevoerd worden, ongeacht of de lading daar overgeladen of gewogen wordt. 
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jaar638
• In de praktijk zien we ze trouwens slechts voor één jaar in de rekeningen verschijnen639 en 

verdwijnt ze terug na 14 augustus 1493. Algemeen menen we dit octrooi en de instelling van deze 
heffing te mogen kaderen in een evolutie van een eenvoudige taxatie op invoer bij de oude ongelden, 
naar een complexere (per soort gedifferentieerde) heffing op invoer, verkoop, productie, uitvoer en 
zelfs transit. 

Dat de indirecte belastingen een belangrijke sleutel vormen tot de Gentse stadsfinanciën, 
staat nauwelijks ter discussie. Hans Van Werveke schreef al dat het ongeld in de 14e eeuw veel 
belangrijker was dan alle andere inkomsten samen640

• Daarbij had hij het over een percentage van 
85% van de totale ontvangsten in normale jaren. Voor de eerste helft van de 15e eeuw werd dit alvast 
onderschreven door Marc Boone, waarbij bovendien gewezen werd op de sterke relatie tussen de 
ontvangsten uit de indirecte belastingen enerzijds en de totale uitgaven anderzijds. Zijn factoranalyse 
ondersteunde de hypothese dat precies deze inkomsten het middel bij uitstek vormden waarover de 
stedelijke machthebbers beschikten om hun grootste uitgaven te financieren641

• De 
onderzoeksresultaten voor wat betreft de periode 1460-1495 sluiten daar goed bij aan, maar geven 
ook een aantal eigen bijzonderheden te kennen642

. 

Grafiek 111.1.6. Ontvangsten uit de indirecte belastingen (1400-1495). 
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Het algemene verloop van de inkomsten uit het ongeld van 1400 tot 1495 wordt 
weergegeven in grafiek ill.l.6. Daarin valt meteen de drastische belastingverhoging in 1453 op, toen 
de vrede van Gavere aanleiding gaf tot de reeds genoemde cueillotes. Het breukpunt rond de vrede 
van Gavere laat toe een fundamenteel onderscheid te ontwaren op fiscaal vlak tussen de eerste en de 

638 Overigens onder de voorwaarde "dat zij vande se/ven pennynghe ghehouden zullen zijn goede ende 
duechdelicke rekeninghete doen in de camere van der rekeninghe te Rijsel." 
639 SAG 400/31 f" 2v. 
640 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 219-220. 
641 BOONE, 'Geld en macht', p. 124. 
642 De data uit de hierna aangehaalde grafieken en bevindingen zijn voor wat betreft de periode 1401-1460 
ontleend aan BOONE, 'Geld en macht', tabel I8 en tabel 20 (op microfiche). Voor de periode I46I-I495 
rusten ze op eigen onderzoek van: SAG 400/19 f" 331 r- 334r; 400/20 f" 1r- 4r; 400/21 f" 1r- 4r, f" 82r- 85r, 
f" 217r- 220r; 400/22 f" Ir- 4r, f" 107r- I07v, f" I35r- 138v; 400/23 f" Ir- 4v, f" 119r- I22v, f" 232r-
235v; 400/24 f" Ir- 4v, f" 130r- I33r; 400/25 f" Ir- 3v, f" 69r- 72r; 400/26 f" Ir- 3v; 400/27 f" Ir- 2r, f" 
135r-136r, f" 268r- 269r; 400/28 f" lr- 2r, f" I89r-190v, f" 386r- 386v; 400/29 f" Ir - 2r, f" 132r-133r, 
f" 254r- 255r, f" 299r- 300r; 400/30 f" Ir- 2v, f" I20r- I2I v, f" 272r- 273v; 400/3I f" Ir- 3r, f" 133r-
134v; 400/32 f" lr- 2v; reeks 406 n° 3- 15. 
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tweede helft van de 15de eeuw. Alle politiek en sociaal georganiseerde contestatie van de fiscale druk 
tijdens de tweede helft van de eeuw ten spijt, kon niets nog een terugkeer naar de situatie van vóór 
1453 bewerkstelligen. De zoektocht naar de oorzaken daarvoor vormen een rode draad in de latere 
hoofdstukken van dit boek. Marc Boone maakte reeds duidelijk dat de strafmaatregelen die bij 
Gavere opgelegd werden een bijzonder diepgaande invloed hadden op de Gentse fiscaliteit - en 
aangezien het doorgaans basale indirecte belastingen betrof ook op het dagelijks leven in de 
Arteveldestad643

• Uit grafiek ill.1 .6. blijkt nu ook dat deze invloed niet alleen drastisch en diepgaand 
was, maar ook bestendig en definitief. 

Dit fundamentele verschil tussen de twee helften van de 15de eeuw in gedachten houdend, 
beperken we ons in de hierna volgende analyse voomarnelijk tot de periode na de vrede van Gavere 
die in dit boek centraal staat. De kortstondige terugval van de inkomsten in 1467 en 1477 is 
opvallend. In beide gevallen vormde een stedelijke opstand en het herstel van het regime der drie 
leden slechts voor een kortstondige (en gedeeltelijke) afschaffing van de cueillotes. Aangezien de 
opstand in 1467 van korte duur was, hoeft het niet te verwonderen dat de cueillotes al snel - de 
meeste nog binnen hetzelfde schepenjaar - opnieuw ingesteld werden. Opmerkelijker is wel dat zelfs 
in 1477, toen de vorstelijke inmenging op de stadsfinanciën jarenlang zou uitblijven, niet tot een 
volledige en blijvende afschaffing van de cueillotes overgegaan werd. We zouden in principe 
verwachten dat de afschaffing van deze bij Gavere opgelegde cueillotes, tenslotte de belangrijkste 
basis van de ontevredenheid onder het bewind van Karel de Stoute, na diens dood vooraan op de 
agenda zou komen te staan. Reeds op 15 februari 1477 werd de vrede van Gavere verscheurd, die 
tenslotte de wettelijke basis vormde voor het in stand houden van de cueillotes644

• Toch was er na 
1477 geen sprake van een duidelijke terugval van de inkomsten uit accijnzen. Na een kortstondig 
verminderde opbrengst, zonder dat nochtans ook maar enigszins het niveau van vóór Gavere 
opnieuw benaderd werd, kwamen de opbrengsten vanaf 1479 weer bijna op het niveau van vóór 
1477 te liggen645

• 

Heeft het oproer in 1477 en het daaropvolgende privilege dan helemaal geen effect gehad op 
de zo gehate cueillotes? Toen de oude, nog onder Karel de Stoute aangestelde, magistraat op 18 
februari 1477 vervangen werd door een particularistische, werden tegelijkertijd een aantal van de 
cueillotes afgevoerd. Een aantal belangrijke cueillotes, zoals deze op graan, vlees, vis en op de 
transacties voor de schepenenbanken werden afgeschaft. De accijnzen op wijn en vreemd bier 
werden echter nog steeds geïnd, zij het vanaf maart 1479 in een afzonderlijke kas. Vanaf dat 
moment werden ze ingeschreven in de rekeningen van de drie ghecommitteerden die met het beheer 
van de rentekas belast waren646

• De redenering was duidelijk: vanaf heden dienden de inkomsten uit 
deze belastingen exclusief aangewend te worden voor het afbetalen van de schulden die de stad 
sedert de vrede van Gavere en onder het drukkende bewind van Karel de Stoute had opgestapeld. 
Hoezeer de hoge verbruiksbelastingen ook symbool waren geweest voor de centralistische 
overwinning in 1453 en hoe zwaar ze ook uit naam van de hertog gedrukt hadden op de stedelijke 
bevolking, toch vond de magistraat het blijkbaar noodzakelijk om een aantal van de cueillotes verder 
te laten bestaan. Het (cruciale?) verschil was dan wel dat ze ditmaal bedoeld waren voor het 
beperken van de Gentse schuldenlast, terwijl de opbrengst voorheen bestemd was voor de vorstelijke 
schatkist. De in augustus 1477 afgeschafte cueillote op het in Gent gebrouwen klein bier werd vanaf 
maart 1479 eveneens opnieuw ingesteld. 

Voor de hele periode 1460-1495 stonden de inkomsten van het ongeld in voor gemiddeld 
68% van de totale ontvangsten. Een onderscheid maken tussen normale en uitzonderlijke jaren, zoals 
Van Werveke doet647

, lijkt ons voor deze periode niet opportuun gezien het overwicht van oorlogs
en opstandsjaren in het geheel. Wanneer we ons cijfer vergelijken 'met dat uit de periode van vóór 
Gavere, merken we dat het 5% hoger ligt (dat van vóór Gavere bedraagt namelijk 63%). Het verschil 

643 BOONE, 'Geld en macht', passim. 
644 FRIS, 'Dagboek van Gent', deel II, p. 250. 
645 Dit in tegenstelling tot wat verschillende auteurs vroeger aannamen, zie bijvoorbeeld V ANDERPOORTEN, 
'De Gentsche stadsfinanciën', p. 36. De voornaamste oorzaak hiervoor is het inschrijven van de inkomsten uit 
de voornaamste assizen in de rentenboeken vanaf 1478. 
646 SAG 406/4-15. 
647 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 219-220. 
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tussen beide percentages is kleiner dan we zouden verwachten als we kijken naar de enorme 
toename van de geïnde bedragen na 1453. Het ligt dan ook voor de hand dat niet alleen de inkomsten 
uit de indirecte belastingen gestegen waren, maar ook andere inkomsten de hoogte ingingen na 
Gavere. In de eerste plaats denken we daarbij uiteraard aan de occasionele directe belastingen en 
renteverkopen. Na 1477 zakte het aandeel van het ongeld in de totale belastingen terug naar 62%. 
Ondanks het feit dat de inkomsten uit de accijnzen nog steeds een heel stuk hoger lagen dan in de 
eerste helft van de 15e eeuw, maken ze toch maximaal maar een even groot deel uit van de totale 
ontvangsten. Het belang van de indirecte belastingen voor het geheel van de financiën blijft uiteraard 
bijzonder groot, maar toch zien we dus dat de magistraat steeds meer andere inkomsten zocht. 

We hadden het eerder al over de veronderstelling dat het ongeld de hefboom bij uitstek zou 
geweest zijn om de financiën in balans te houden. Ook voor het centraal gezag waren de opbrengsten 
uit het ongeld van groot belang. Hoe meer liquide middelen de stad immers jaarlijks in handen 
kreeg, hoe groter het aandeel dat de vorst via de beden kon afromen648

• 

Grafiek 111.1.7. Opbrengst indirecte belastingen en uitgaven bedebetalingen voor vorst (1400-1495). 
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Grafiek 111.1. 7. laat duidelijk zien dat de inkomsten uit indirecte belastingen steeds 
voldoende bleven voor het betalen van de vorstelijke beden. Opvallend is daarbij dat de marge die in 
de jaren vanaf ca. 1456 overbleef tussen de inkomsten uit indirecte belastingen en de uitgaven voor 
beden, aanzienlijk groter was dan in de periode vóór de vrede van Gavere. Ondanks de verhoogde 
cueillotes die de stad een grotere financiële draagkracht verleenden, bleven de bedebetalingen tijdens 
de laatste regeringsjaren van Filips de Goede immers op een relatief gematigd niveau. Vanaf het 
begin van de regering van Karel de Stoute, en zeker na de bestraffing van de opstand van 1467, 
kwam daar verandering in. De beden stegen tot ongekende hoogtes en evenaarden de inkomsten uit 
de indirecte belastingen, ondanks de toename van deze laatste door de verhoging van de biercueillote 
in 1469. Vanaf 1480 werd de marge terug breder, aangezien Gent weigerde nog langer beden te 
betalen. Dat het tijdens deze periode toch noodzakelijk bleef om de bijzonder impopulaire accijnzen 
te innen, suggereert dat andere uitgaven dan de toelagen aan de vorst ondertussen zwaar op de 
stadsfinanciën drukten. Later in dit boek zullen we in dat verband wijzen op het toegenomen belang 
van militaire uitgaven en de rentebetalingen. Bij het machtsherstel van de Maximiliaans gezinde 
partij in 1485 werd meteen een dusdanig hoog bedrag aan de centrale staat overgemaakt dat dit, voor 
de eerste en enige keer sedert de vrede van Gavere, de ontvangst uit de indirecte belastingen 
overtrof. De vrede van Cadzand tenslotte, ging zowel met een verhoging van de belastingsopbrengst 

648 Zie ook BOONE, 'Geld en macht' , p. 125. 
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als met een, heel wat grotere, stijging van de bede- en boetebetalingen aan de vorstelijke schatkist 
gepaard. De ruime marge tussen de opbrengst uit de indirecte belastingen en de bedebetalingen 
kende daarmee een einde. Dat ondertussen deze bedebetalingen ingeschreven werden in de 
renteboeken van de ghecommitteerden, waar ook de inkomsten uit de belangrijkste accijnzen in 
geboekt werden, wijst erop dat van de oorspronkelijke saneringsopdracht van de ghecommitteerden 
nog maar weinig terecht kon komen649

• 

Grafiek 111.1.8. Opbrengst indirecte belastingen en uitgaven bedebetalingen voor vorst (1460-1495). 
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De inning van de accijnsopbrengsten gebeurde doorgaans door verpachting bij opbod. De 
procedure volgens dewelke dit gebeurde werd reeds uitvoerig beschreven - wij vermelden ze hier 
dan ook enkel bondig en pro memorie650

• In de loop van de maand juli werd in de vergaderzaal van 
de vierschaar van de keure elke nacht een wassen kaars ontstoken. Vóór de kaars opgebrand was, 
kon iedere kandidaat-pachter een bod uitbrengen. Het overtreffen van een vorig bod was aan vaste 
tarieven gebonden die per accijns verschilden. Daarna vonden drie weken lang kerkgeboden plaats 
om de voorlopige pachters en hun bod aan iedereen kenbaar te maken. Vervolgens werd opnieuw 
minstens één kaars gebrand651

, waarbij weer verhogingen op het staande bod konden uitgebracht 
worden, deze keer gebonden aan een lager minimum verhogingsbedrag. Zowel de laatste bieder 
tijdens het branden van de eerste kaars, als al diegenen die een bod uitbrachten tijdens het branden 
van de laatste kaars, hadden recht op een premie vanwege de stad. In het eerste geval bedroeg die 
1 %, in het tweede geval 20% van het geboden bedrag. Wie uiteindelijk het laatste bod uitbracht, nam 
op 15 augustus, om middernacht, de inning van de accijns over van de pachters van het vorige jaar. 

649 Zie daarover deel IV, hoofdstuk 1, B.4. en C. 
650 M. BOONE, 'Triomferend privé-initiatief versus haperend overheidsoptreden? Over pachters van indirecte 
belastingen in laatmiddeleeuwse steden', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 2 (1989), pp. 118-119 en SAG 
reeks 145, nr 1. Het hierna volgende is op deze beide gebaseerd. 
651 De cahiers van de kerkroepen voor de assizen uit 1486 en 1497 hebben het telkens over de eerste en 
anderzijds de "lesten kerssen." Mogelijks ging het er maar om twee en enkel in uitzonderlijke gevallen om 
meer kaarsen. 
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Meestal ging het daarbij niet om éénmansondernemingen, maar groepjes personen die gezamenlijk 
het benodigde kapitaal verzamelden onder één naam. Het aantal gezellen dat op die manier aan de 
pacht van een bepaalde assize mocht deelnemen, was eveneens aan beperkingen onderworpen. 
Iedere pachter moest ook over financiële borgen beschikken, die inwoners van de stad dienden te 
zijn, onderworpen aan rechtsdwang. Verscheidene andere bepalingen, die terug te vinden zijn in het 
pachtprotocol van 1486, wijzen op een grote waakzaamheid voor de mogelijkheid tot corruptie en 
fraude. Eén van de bepalingen luidde onder meer dat pachters niet tegelijkertijd met het in pacht 
houden van een accijns ook een politiek mandaat mochten uitoefenen, hoewel Marc Boone 
aantoonde dat dit verbod meermaals overtreden werd652

• 

2.2. In regie 

Wat de eerder uitzonderlijke uitbatingen in regie van de indirecte belastingen betreft, werd 
reeds door Van Werveke geponeerd dat deze inningswijze rechtstreeks in verband stond met 
uitzonderlijke omstandigheden zoals oorlog653

. De veronderstelling daarbij is dat in dergelijke 
omstandigheden de economische activiteit in de stad daalde, mede als gevolg van 
aanvoerproblemen, vernielingen en een algemeen verhoogde onzekerheid. In zulke jaren was de 
verwachte assizenopbrengst dermate onzeker dat geen kandidaat-pachters bereid waren een bod te 
wagen. 

Slechts twee schepenjaren in de door ons bestudeerde periode werden gekenmerkt door een 
hoge mate van inningen in regie: 1467/68 en 1477178, niet toevallig jaren van stedelijk oproer. Op 
15 juni 1467 was hertog Filips de Goede gestorven en nauwelijks twee weken later was naar 
aanleiding van de Blijde Intrede van Karel de Stoute oproer ontstaan in Gent. De grootste 
ontevredenheid werd ongetwijfeld veroorzaakt door de vanwege de vorige hertog opgelegde 
cueillotes654

• Getuige daarvan de slogan "Weg met de cueillote!" die de Gentenaars scandeerden 
terwijl ze de Vrijdagsmarkt op trokken, nadat ze op de Korenmarkt reeds het daar opgestelde huisje 
hadden vernield dat voor de inning van de cueillotes diende655

• Toen daags nadien Hoste Bruneel als 
vertegenwoordiger van het stedelijk oproer naar de hertog gestuurd werd om de grieven te vertolken, 
was de afschaffing van de cueillote één van de voornaamste eisen656

. In een rekening van de voor de 
rest van het jaar door schepenen (in regie) aangestelde ontvangers van het pondgeld, wordt terloops 
melding gemaakt van de woelige omstandigheden waarin zij moesten werken: "boven den voors 
termine die zijgherekent hebben van zeven weken tijts der vooren dat zij rekenden mids dadt in dien 
tijt dangereus om dienen was mins den on/eden doe zijnde up staende binnen des es stede657

" 

Blijkbaar werd het pachten van de cueillotes in deze periode als bijzonder gevaarlijk werk 
beschouwd. 

Op 29 juni gebeurt er voor de resterende anderhalve maand van dat schepenjaar een 
uitzonderlijke wisseling van pachter voor een aantal assizen, hoewel de pachtcontracten 
oorspronkelijk voor een volledig jaar waren afgesloten658

• Het kortstondige succes van de opstand 

652 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief', p. 130. · 
653 VAN WERVEKE, 'De Gentse he stadsfinanciën', pp. 212-216 en BOONE, 'Triomferend privé-initiatief', 
E· 115-116. 

54 VAUGHAN, 'Charles the Bold', p. 6 e.v. 
655 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 267 e.v.: "In dit voomoemdejaer, up SentePieters ende Sente 
Pauwels, quam grave Kaerl te Ghent, ende ontfinc 't Lant van Vlaenderen ende 's achtemoens up den zeiven 
dach was Sente Lievin van Hautem bracht, ende quamen met den sant up den corenaert daer zy worpen ende 
smeten 't caljoetenhuyus in stickengheel te nedere, ende liepen also ter maert, ende eer den avont quam 
reesser eene wapeninghe." Eenzelfde relaas vinden we in het Dagboek van Gent: "ende cammende duer de 
Veltstrate up den Coomaert, daer een huusekin ghemaect stont, an de oostzyde van der rechter strate, dwelcke 
hiet 't Quelloot huus" .... "ende braken 't terstont af totten gronde toe" (FRIS, 'Dagboek van Gent', pp. 206-
207). 
656 FRIS, 'La restriction', p. 61. 
657 SAG 458/1. 
658 SAG 400/21 f" 82r-84v en f" 103r-v. Het gaat om de heffingen op wijn, bier (zowel Gents als "vreemd" 
bier), turf en het algemene pondgeld. 
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van 1467 had een tijdelijke afschaffing van een aantal cueillotes tot gevolg gehad. Deze op 
huizen verkoop, vis, vlees en graan werden reeds in juni afgeschaft. Vanaf de wetsvernieuwing in 
augustus 1467 was eenzelfde lot ook de cueillotes op turf, Gents bier, de activiteiten van de oude 
kleerkopers en het pondgeld aan de poorten beschoren. Vanaf 19 november werden quasi al deze 
cueillotes opnieuw ingesteld, op deze op graan en bier na659

. Heel wat van de heringerichte cueillotes 
werden niet meteen terug verpacht, maar eerst geruime tijd in regie geïnd, vooraleer geïnteresseerde 
pachters gevonden werden. Dat de meeste kandidaat -pachters niet meteen storm liepen voor een 
investering van hun kapitaal in de zo sterk gecontesteerde cueillotes, hoeft uiteraard niet te 
verwonderen. Wanneer we naar de opbrengstcijfers kijken van de cueillotes tijdens de eerste 
maanden dat ze dan wel terug verpacht werden, valt op dat de (naar een jaartotaal geëxtrapoleerde) 
pachtsommen beduidend kleiner waren dan tijdens "normale" jaren. Het pondgeld bijvoorbeeld, 
bracht in het schepenjaar 1467-68, wanneer geëxtrapoleerd naar een volledig jaar, nauwelijks 48% 
op van wat in het jaar 1465-66, en slechts 38% van wat in het jaar 1468-69 geïnd werd. Ook de 
cueillote op het vlees bracht gedurende de eerste tien maanden na haar herstel 33% minder op dan 
hetjaar nadien, en wat de cueillote op vis betreft 10% minder. Waarschijnlijk moeten we deze lagere 
opbrengsten toeschrijven aan de onzekerheid van de pachter-ontvangers omtrent het pachten van de 
cueillotes die nauwelijks enkele maanden tevoren in hun voortbestaan bedreigd waren. Dat de 
zogenaamde oude ongelden in deze jaren wel zonder problemen en onveranderd verpacht werden, 
wijst erop dat deze als traditionele belastingen niet op een zelfde manier gecontesteerd werden als de 
veel recentere heffingen sinds Gavere. 

Toen men in Gent medio januari 1477 vernam dat de hertog teNancyin de slag gebleven 
was, duurde het niet lang vooraleer de opstandig gezinde netwerken in de stad zich richtten tegen de 
voor hen ongunstige bepalingen. Op 15 februari werd de vrede van Gavere in het schepenhuis 
gecasseerd, net als de door hertog Karel in 1468/9 opgelegde restrictie (en abolitie)660

• Met de vrede 
van Gavere verdween in principe ook de bestaansreden van de cueillotes. Toch werden niet alle 
cueillotes volledig afgeschaft. Deze op wijn en vreemd bier bleven immers nog doorgeïnd worden, 
zij het tot augustus 1478 wel in regie in plaats van door verpachting661

• Opnieuw ligt een 
onvoldoende garantie voor het voortbestaan van de cueillotes wellicht in het onverpacht blijven 
ervan. Heel wat inwoners van de stad hadden waarschijnlijk een volledige afschaffing van alle 
cueillotes verwacht, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de fiscaal geïnspireerde opstand van november 
1477662

. Vandaar wellicht dat onvoldoende kandidaat-investeerders gevonden werd- of er zelfs niet 
naar gezocht werd - om de gecontesteerde cueillotes op wijn en vreemd bier te pachten. 

Dat het voorkomen van belastingsinning in regie sterk gelinkt was met de zekerheid die het 
stadsbestuur ten opzichte van de pachter-ontvangers kon bieden, moge duidelijk zijn. Tussen 1461 
en 1478 kwamen ook enkele cueillotes voor die veeleer op systematische wijze in regie werden 
uitgebaat, zonder toedoen van opstanden of oorlogsomstandigheden. Het gaat daarbij in de eerste 
plaats {)m de cueillote op de huizenverkoop die na de vrede van Gavere in 1453 in het leven was 
geroepen. Deze heffing van 8 d.gr. per lb.gr. (3,33%) op elke verkoop van huizen, renten en andere 
transacties die voor de schepenen passeerden, werd gekenmerkt door een veeleer complexe inning. 
Deze gebeurde door afzonderlijke ontvangers voor de schepenbanken van de keure en gedele, met 
daarnaast nog twee andere ambtenaren, verantwoordelijk voor de inning in het Sint-Baafsdorp en het 
Sint-Pietersdorp. Reeds vanaf 1453 tot aan de afschaffing van deze belasting in 1477, werd ze 
doorlopend in regie uitgebaat663

• De reden hiervoor ligt waarschijnlijk niet in een grote onzekerheid 

659 Zie FRIS, 'La restriction', p. 69 en SAG 400/21 f" 219r-221v. Deze op graan en bier werden pas het 
schepenjaar nadien terug ingesteld: SAG 400/22 f" 1r-4r. 
660 Aldus FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 250. 
661 SAG 400/26 f" 113r: "Uutgheven ende betalinghe ghedaen den ondersereven persoonen van dat zij 
tincammen van den nieuwen assysen van den wijnen, vreemden biere, metgaders andren ouden 
onghelde onverpacht binnen desen jare ghegadert ende ontfaen hebben. " 
662 Zie daarover de remissiebrief van Maxirniliaan: SAG 94/719. 
663 Zie bijvoorbeeld SAG 400/22 f" 73r-73v (1468-1469): "Uutgheven ten beveelne van scepenen den 
naervolghenden personen van haere wedden ende diensten van dat zij eeneghe nieuwe assysen van der vors 
stede onverpacht wezende ten orbuere ende prou:ffijte van der zelver stede ghegadert ende ontfaen hebben." 
Voor de door ons behandelde periode vinden we dit terug voor de schepenjaren 1460/61, 1463/64, 1465/66, 
1466/67, 1467/68, 1468/69, 1470/71, 1471/72, 1472173, 1473/74, 1474175. 
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of een te groot risico voor kandidaat-pachters. Deze heffing stond wegens haar specifieke aard 
wellicht niet eens open voor verpachting. In het Gent van na Gavere werd deze belasting weliswaar 
als 'assize' vernoemd, maar de inningswijze verschilde grondig van de overige cueillotes. Als 
verklaring voor de gekozen inningswijze, denken we in de eerste plaats aan een organisatorische 
motivatie. Vermits het ging om een belasting op transacties die voor de schepenen passeerden, was 
een voortdurende betrokkenheid bij de activiteit van de schepenbank voor de ontvangers van deze 
heffing noodzakelijk. Wanneer we de stelling van Van Uytven en Peeters volgen dat de 
middeleeuwse stad voornamelijk overging tot verpachting om een vast inkomen te garanderen, 
zonder er de financiële last van de inning bij te hoeven dragen664

, dan valt het te begrijpen dat voor 
de belasting op de transacties voor schepenen net die inningskost minimaal was en dus geen punt 
vormde. De inning ervan kon immers in het schepenhuis zelf gebeuren, en een andere boekhouding 
dan die voor de schepenregisters zal waarschijnlijk niet eens nodig geweest zijn. De afzonderlijke 
ontvangers voor de beide abdijdorpen kunnen in dezelfde optiek verklaard worden, daar deze beide 
over eigen schepenbanken beschikten waar registraties van transacties konden gebeuren. Bovendien 
zou men kunnen veronderstellen dat bij een heffing die zo nauw verband hield met de activiteit van 
de schepenen zelf, bewust liever voor een vaste, interne, functionaris gekozen werd dan voor een 
buitenstaander. 

In de discussie over het waarom van de verpachting der indirecte belastingen, heeft men 
vaak de antithese tussen privé- en overheidsinitiatief een ideologische connotatie gegeven. Men ging 
er, in navolging van Van Werveke, daarbij van uit dat een inning door de stad minder opbracht dan 
wanneer een accijns verpacht werd aan privé-investeerders. Het voorbeeld van de cueillote op de 
transacties bij de schepenen lijkt deze stelling alvast niet te bekrachtigen. Vermits deze heffing al 
van bij haar oprichting in regie geïnd werd en er dus van een dwang onder invloed van externe 
factoren geen sprake lijkt te zijn, neigen we er eerder toe het beperken van organisatorische 
beslommeringen als voornaamste oorzaak te duiden voor de overwegende voorkeur tot verpachting. 
Waar deze beslommeringen ontbraken, zoals in het geval van de cueillote op de schepentransacties, 
werd ze dan ook in regie geïnd. Los daarvan kunnen we opmerken dat de wedden van de door de 
stad aangestelde ontvangers geenszins vast lagen. Wanneer Van Werveke stelde dat een Jachter 
meer inkomsten vergaarde door zijn uitzicht op extra winst boven de vastgelegde pachtprijs 5

, ging 
hij er daarbij van uit dat de wedden van de in regie functionerende ontvangers vast lagen. Voor de 
inningen in regie die wij aantreffen, bleek dit alvast niet het geval te zijn. We stelden daarentegen 
een min of meer vaste verhouding vast tussen de wedde van de ambtenaar-ontvanger en de 
opbrengst van de accijns. Deze verhouding lag voor de ontvangers van cueilloten op transacties bij 
de schepenbanken bijvoorbeeld telkens op ongeveer 2,5% van de totale pachtwaarde, terwijl die 
voor de ontvangers in beide abdijdorpen ongeveer 10% bedroeg666

• Wat de wedde van de ontvanger 
voor de transacties bij de schepenen van de keure betreft, week deze over een periode van 10 jaar 
nooit meer dan 0, 1% af van de vaste verhouding. Ook de pachters die in 1467 aangesteld werden om 
het pondgeld aan de poorten te innen, kre~en een percentage van hun ontvangsten als wedde 
uitbetaald, in dit geval de 12e penning (8,3%) 67

• Ook bij uitbating in regie werd het privébelang van 
de ontvanger dus ingeschakeld door hem een percentage van de totale opbrengst uit te betalen, in 
plaats van een vaste wedde. Dat jaren van inning in regie doorgaans minder opbrachten dan jaren 
waarin eenzelfde accijns verpacht werd, valt dan ook veeleer te wijten aan het feit dat dezelfde 
factoren die verantwoordelijk waren voor de terughoudendheid van kandidaat-pachters, verstorend 
werkten op de inkomsten van de ambtenaar-ontvanger. 

664 VAN UYTVEN, Stadsfinanciën en ekonomie', p. 125 en J.P. PEETERS, De financiën van kleine en 
secundaire steden in Brabant van de 12e tot het midden der 16e eeuw: het voorbeeld van Diest, Nijvel, Tienen, 
Zoutleeuw, Vilvoorde, Aarschot, Zichem, Geldenaken, Halen, Hannuit, Landen en Gemblours, 3 delen 
(Brussel, 1980), p. 650. 
665 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 225 . 
666 Op basis van steekproefberekeningen, namelijk uit: SAG 400/23 f" 4r, 400/21 f" 219r, 400/22 f" 138r en 
400/24 f" 4r. 
667 SAG 458/1: "Dats te wetene alvoorens over haerlieder wedden alzo dat bij den ghecommitteerden ter 
presencie van scepenen hemlieden belooft was, mids den eede die zij voorededen en den swaren ende grooten 
laste dadt was int solliciteren van de dese officien, den 12en penninc van al huerlieder ontfanghe." 
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Het type personen dat door de schepenen werd aangesteld om de cueillote op transacties 
voor de schepenen te innen, verschilt enigszins van wat we normaal te zien krijgen bij een 
verpachting in regie. Normaal gezien ging het immers om veeleer uitzonderlijke omstandigheden, 
waarbij de personen die de heffing in regie inden, vaak dezelfde waren die op andere tijdstippen de 
accijns in pacht hielden668

. Door het systematisch karakter van deze specifieke cueillote, krijgen we 
echter een ander beeld. V aak werd ze voor langere periodes door personen geïnd die verder niet 
actief waren op de verpachtingsrnarkt. Zo inde Laureins Boccaert zestien jaar na elkaar de cueillote 
op huizenverkopen gepasseerd voor de schepenen van de keure, en had Willern vander Scaghe negen 
jaar lang dezelfde cueillote in het Sint-Baafsdorp in pacht. Beide personen hadden nooit enige 
(andere) pacht in handen. 

Een andere accijns die regelrnatig in regie werd uitgebaat, is deze op de wijn. Vanaf 1470 tot 1478 
bleef deze taks doorlopend onverpacht en werd ze in regie geïnd669

. Een verklaring daarvoor is 
moeilijk te geven. Mogelijk viel de wijnconsumptie terug, of vreesde men althans dat dit zou 
gebeuren. Vreemd genoeg blijkt de ontvangst uit de wijnaccijns in deze periode verre van achteruit 
te gaan, zelfs hoger te liggen dan in de voorgaande jaren het geval was geweest. 

3. De belastingpachter: een prosopografische analyse 

3.1. Algemeen 

In wat hierna volgt zullen we trachten een sociale analyse op te rnaken van de pachters der 
indirecte belastingen in de periode 1460-1495. Enerzijds hopen we onze onderzoeksresultaten te 
kunnen presenteren als een aanvulling op de bevindingen van Boone voor de periode 1400-1455670

• 

Anderzijds willen we bijzondere aandacht besteden aan het specifieke karakter van de door ons 
onderzochte periode door ze in het licht van de opeenvolgende stedelijke regimeveranderingen te 
plaatsen. Onontbeerlijk als uitgangspunt is hoe dan ook een prosopografische benadering. Deze 
gebeurde op basis van een databank, samengesteld met enerzijds de stadsrekeningen voor het 
verkrijgen van de namen der pachters, anderzijds met informatie over vervulde politieke mandaten 
uit het zogenaamde Memorieboek van Gent671

. Allereerst echter een aantal methodologische 
opmerkingen. Gezien de databank samengesteld werd op basis van de namen vermeld in de 
stadsrekeningen, is de informatie per definitie onvolledig. Zoals eerder reeds aangehaald, werden de 
meeste indirecte belastingen immers door verschillende vennoten (een pachter met gezellen, soms 
zelfs tot acht personen672

) in pacht gehouden. De namen van deze gezellen zijn sporadisch terug te 
vinden tussen de voorgeboden van de stad, maar werden wegens hun onregelmatig voorkomen en 
omvang niet in de analyse betrokken. Impliciet gaan we er wel van uit dat er een hiërarchische link 
bestond tussen de verschillende vennoten, waarbij de met naam genoemde de belangrijkste was. 
Anderzijds werden in de stadsrekeningen van tijd tot tijd twee of meer namen vermeld bij één pacht. 
In dergelijke gevallen volgden we de verandersteilinS van Boone dat het daarbij ging om ontvangers 
die deze pacht op voet van gelijkheid deelden 3

• We hebben het totaal bedrag van deze 
accijnsopbrengst dan ook telkens gedeeld door het aantal pachters dat aan de pacht deelnam. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat bij deze prosopografische analyse ook de pachters van de 
belangrijkste dorneininkornsten, zoals de watermolens, gerekend werden. Dit omdat het onderscheid 

668 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief, pp. 134-135. 
669 In de jaren 1471, 1472, 1473, 1475 en 1478 werd ze telkens in regie geïnd. Het gaat daarbij om alle 
belastingen die uitstaans hadden met wijn, hetgeen er drie waren: het oude ongeld op wijn, de nieuwe cueillote 
op wijn en de extra heffing van 8 rniten per stoop. Zie bijvoorbeeld SAG 400/22 f" 137r-138v, 400/23 f" 1r-4v, 
400/26 f" 3r-v en 400/26 113r. 
670 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief' , pp. 122-134. 
671 De namen der pachters zijn afkomstig uit de stadsrekeningen SAG reeks 400, nummers 19-32. Voor het 
memorieboek: VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek'. 
672 SAG 145 nr 1 f" 2v. De assize op de wijn bijvoorbeeld, mocht door acht personen gedeeld worden: "ende 
hier an zullen moghen deelen acht personen zonder meer. " 
673 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief , p. 124. 
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tussen de verpachte renten op het domein en de oude ongelden in de eigentijdse bronnen nog 
nauwelijks gemaakt werd674 (ook naar hedendaagse normen valt het onderscheid tussen sommige 
tolrechten en ongelden in het laatmiddeleeuwse Gent moeilijk te maken), waardoor het weinig 
waarschijnlijk is dat op het vlak van de pachters er wel een wezenlijk onderscheid zou hebben 
bestaan. 

Tabel 111.1.5. Frequentieverdeling pachter-ontvangers per inningsgroep 1460-1495 (in d. gr. Vl.). 

Pachtklasse 
0- 19.999 
20.000-39.999 
40.000-79.999 
80.000- 159.999 
160.000- 319.999 
>= 320.000 
Totaal 

Aantal pachters 
132 
33 
23 
6 
14 
32 

241 

% 
55 
14 
10 
3 
6 
13 

100 
Bron: prosopografische analyse op basis van stadsrekeningen. 

Cumulatief % 
55 
69 
78 
81 
87 
100 

Tabel III.l.5. toont de frequentieverdeling van de pachter-ontvangers der indirecte 
belastingen en verpachte renten op het domein, ingedeeld volgens zes groepen op basis van het 
totaal geïnde bedrag per individu. Het gaat hier om 241 individuele, verschillende pachters, met de 
totale ontvangsten die ze in deze periode boekten. Tabel 111.1.6. toont de totaal geïnde bedragen per 
groep. Het totale bedrag beslaat 27.434.459 d.gr. Dit levert een gemiddelde op van 113.836 d.gr per 
pachter, maar een snelle vergelijking van tabellen III.l.5. en III.1.6. leert ons dat de meerderheid van 
de pachters-ontvangers dit bedrag niet haalde. Meer dan 80% van de deelnemende pachters bleef 
immers ver onder dit bedrag en pachtte voor veel lagere bedragen. De polarisatie langs beide 
uitersten is duidelijk. Bijna 55% van de ontvangers int per persoon minder dan 20.000 d.gr.Vl, 
waardoor zij allen samen slechts 3,22% van de pachting der totale assizen in ontvangst nemen. Bij 
de topregionen van de ontvangers, blijkt dan ook een omgekeerde concentratie te bestaan: een groep 
van 13% van de pachters staat in voor 73% van de totaal geïnde bedragen in deze periode. Een 
grafische voorstelling van deze ongelijke verdeling werkten we uit door middel van een Lorenz
curve (grafiek III.1.9.). 

Tabel 111.1.6. Geïnde bedragen per inningsgroep 1460-1495 (in d.gr.VI.). 

Pachtgroep Totaal gepacht bedrag In% In cumulatief % 
(in d.gr.VI.) 

0- 19.999 884.493 3 3 
20.000-39.999 958.147 3 7 
40.000- 79.999 1.348.105 5 12 
80.000- 159.999 721.060 3 14 
160.000-319.999 3.442.984 13 27 
>= 320.000 20.079.670 73 100 
Totaal 27.434.459 100 

Bron: prosopografische analyse op basis van stadsrekeningen. 

In een Lorenz-curve wordt een gelijke verdeling aangeduid door de (dunnere) diagonale lijn 
van de linker onderhoek naar de rechter bovenhoek. De dikkere lijn toont de verdeling zoals deze 
gevormd wordt voor de pachters-ontvangers. Hoe sterker de kromming, hoe ongelijker de verdeling. 
Opvallend is vooral de knik in de grafiek rond de 80% op de X-as. De conclusie is duidelijk: een 
kleine groep pachters staat in voor een bijzonder groot deel van de inkomsten van de stad. Gezien 
het veeleer oligarchisch karakter van het regime der drie leden in Gent, hoeft dit niet te 
verwonderen. Dat het voortbestaan van dit systeem emstig bedreigd werd vanaf 1453 en vanaf de 

674 Ze werden bijvoorbeeld op hetzelfde moment verpacht, en in de stadsrekeningen doorgaans onder hetzelfde 
kapittel geplaatst. 
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jaren 1480 met opeenvolgende regimewissels geconfronteerd werd, heeft aan de wezenlijke aard 
ervan blijkbaar weinig veranderd. 

Grafiek lll.1.9. Lorenz-curve van verdeling gepachte bedragen accijnzen en verpachte renten(1460-
1 

De vergelijking met de Lorenzcurve die door Boone geconstrueerd werd voor de periode 
1400-1455, bevestigt de gelijkenis tussen beide periodes675

. Het enige verschilpunt dat visueel in het 
oog springt, is de snellere stijging van de curve naar het einde toe bij onze grafiek. Dit wijst er 
mogelijks op dat een bredere elite betrokken werd bij het pachtproces. Kijken we naar de 
frequentieverdelingen, dan blijkt inderdaad dat de groep van pachters die een totaal bedrag van meer 
dan 320.000 d.gr. inde voor de periode 1400-1455 slechts 5,33% van het totaal aantal pachters telde, 
terwijl dit voor de daarop volgende periode 13,3% uitmaakte. Tegelijkertijd steeg echter ook de 
hoeveelheid van het door die groep geïnde geld, waardoor het gemiddelde bedrag per pachter van 
deze topgroep, ondanks hun groter aantal, in de periode 1460-1495 toch nog beduidend hoger lag 
dan in de periode 1400-1455676

. Kijken we naar de top 5% van de pachters, dan zien we dat deze in 
beide periodes nagenoeg dezelfde pachtsom opbrachten. Vergelijken we de top 20%, dan zien we 
wel een betekenisvol verschil opduiken tussen beide periodes, met percentages van respectievelijk 
82% en 88%. Tussen de 20ste en 5cte percentiel zien we dus een gevoelige stijging der inkomsten 
optreden in de periode 1460-1495, hoewel ze niet spectaculair te noemen is. Het voorkomen van de 
uitzonderlijk zware cueillotes tijdens voomarnelijk de tweede periode, heeft daarin waarschijnlijk 
een substantiële rol gespeeld. De veel grotere bedragen die met deze inning gepaard gingen, boden 
nieuwe kansen aan de kapitaalkrachtigen. De winst stond ongetwijfeld in gepaste verhouding tot de 
omvang van het geëngageerde bedrag. Een tweede factor die een uitbreiding van deze topgroep 
mogelijk maakte, kunnen we vermoedelijk zoeken in de vele regimewisselingen die vooral vanaf 
1482 plaatsgrepen. 

675 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief, p. 126. 
676 Respectievelijk 627.490 d.gr. en 596.973 d.gr. per pachter. 
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3.2. De politieke connectie 

We spraken eerder al over het oligarchisch karakter van zowel de stedelijke politiek in het 
laatmiddeleeuwse Gent als van de groep der pachter-ontvangers677

• Terwijl reeds door Blocicmans 
aangetoond werd dat een relatief laag gemiddeld aantal schepenambten per persoon een grote 
concentratie in handen van een beperkte elite maskeerde678

, toonden we voor de pachter-ontvangers 
hierboven het bestaan van een gelijkaardige elite aan. De vraag die daarbij rijst, is of deze beide 
elites gelijk of op zijn minst aan elkaar verwant waren. Daarvoor werden de prosopografische 
gegevens der pachter-ontvangers vergeleken met de schepen-, deken- en kiezerslijsten uit het 
Memorieboek van Gent679

. Dit bevat voor elk schepenjaar een lijst gepubliceerd met de namen van 
de 26 schepenen vankeureen gedeele, de beide overdekens, de bere- en stedekiezers. 

Van de 241 unieke pachter-ontvangers uit de periode 1460-1495, blijken er 61 één of 
meerdere politieke mandaten ingevuld te hebben. De termini van de politieke mandaten waarin 
gezocht werd, werden onbegrensd gelaten binnen wat voor een levensloop realistisch geacht werd680

. 

Dit betekent dat 25% van de pachter-ontvangers ooit een politiek mandaat uitoefende. Samen stond 
deze groep in voor een pachtsom van maar liefst 57% van het totale door verpachting opgebrachte 
bedrag. Dit lijkt er alvast op te wijzen dat de financiële elite der pachter-ontvangers voor een 
aanzienlijk deel ook politiek betrokken was, en dus verweven was met de politieke elite. Dit 
resultaat ligt overigens beduidend hoger dan het cijfer van 38% van de totale ontvangsten die de 
pachters met een politieke carrière inden in de periode 1400-1455. De groep van pachters met een 
politieke loopbaan was daarentegen nagenoeg even groot (27% voor de door Boone bestudeerde 
periode, tegenover 25% voor het daaropvolgende tijdvak)681

• Bekijken we de verbanden iets ruimer 
en gaan we na welke pachter-ontvangers familieleden hadden die ooit een politieke functie 
bekleedden, dan komen we aan 47% van alle pachters in het door ons bestudeerde tijdvak. Opnieuw 
was deze groep qua grootte vergelijkbaar met de periode van 1400-1455 (waar ze 45% besloeg). 
Deze groep pachters nam samen 73% van de totale ontvangsten voor haar rekening. Ook ditmaalligt 
dit resultaat zo'n 20% hoger dan dat voor de voorgaande periode. Bij deze analyse dient wel de 
belangrijke methodologische bedenking gemaakt worden dat het opsporen van familiebanden, of 
zelfs van de activiteiten van éénzelfde persoon, op basis van homoniemen, een riskante 
aangelegenheid is. Binnen het bestek van dit onderzoek, is het echter de enige werkwijze die ons ter 
beschikking staat - en we zullen dus met een zekere foutenmarge rekening moeten houden. 

Uit voorgaande becijferingen kunnen we in ieder geval reeds besluiten dat er een grote 
affiniteit bestond tussen het sociaal milieu waaruit de pachters-ontvangers kwamen, en dat waar de 
politieke functionarissen uit afkomstig waren. Reeds sedert 1297 was het verboden een schepenambt 
te combineren met het pachten van één van de stedelijke assizen om machtsmisbruik en fraude 
zoveel mogelijk te vermijden682

, maar blijkbaar had dit niet tot gevolg dat het financiële luik van het 
stadsbestuur daarmee volledig van het politieke (en rechterlijke) gescheiden werd. Een kwart van de 
pachters had immers een politieke loopbaan en meer dan de helft had familieleden die een politieke 
carrière uitbouwden. Kijken we naar de tien belangrijkste pachter-ontvangers (met de meeste 
inkomsten uit assizen), dan zien we dat acht van hen zelf één of meerdere politieke functies 
vervulden, en de negende had familieleden met een politieke loopbaan. De politieke betrokkenheid 
van de absolute top van de pyramide bij de pachter-ontvangers, was dus bijzonder uitgesproken. 
Kijken we even naar het soort pachten dat door deze topfiguren gehouden werd, dan valt meteen de 

677 BOONE, 'Gestion urbaine' , p. 847. 
678 Namelijk 3,3 mandaten per carrière. W.P. BLOCKMANS, 'Het wisselingsproces van de Gentse schepenen 
tijdens de 15e eeuw', Handelingen van de maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XLI 
(1987). 
679 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek'. Deze lijsten werden verwerkt tot een databank door W.P. 
BLOCKMANS, waarover wij voor dit onderzoek konden beschikken. 
680 In de praktijk stoten we enkele keren op gelijke namen van familieleden die beide politieke functies 
bekleedden. Dankzij eventuele vermeldingen van "filius", "de jonghere", of "-szone" konden we deze gevallen 
zo veel mogelijk uitzuiveren, hoewel we niet steeds volledige zekerheid konden bereiken. 
681 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief, p. 127. 
682 GHELDOLF, 'Coutume de la villede Gand', deel I, p. 499. Dit staat nog steeds ingeschreven in de 
kerkroep van 1486 (SAG 145/1 (1), f" 8r). 
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doorslaggevende aanwezigheid van de cueillotes op683
• Dit hoeft niet te verwonderen, want door de 

veel hogere tarieven van de cueillotes wogen de pachters ervan automatisch zwaarder door. Houden 
we er rekening mee dat de cueillotes, zoals eerder reeds besproken, een politiek en sociaal gevoelig 
onderwerp waren dat sterk gecontesteerd werd, dan is het niet uitgesloten dat het soort persoon dat 
dergelijke assizen pachtte, tot een specifiek sociaal-politiek milieu behoorde. Het lijkt ons 
waarschijnlijk dat een vorstelijk gezinde, politieke functionaris makkelijker tot de verpachting van 
een cueillote zou overgegaan zijn, dan een particularistisch gezind ambachtslid. Gezien sinds 1469 
de schepenambten volledig gekozen werden door de vorstelijke commissarissen, is het dan ook 
logisch dat onder hen de meest centralistisch gezinden te vinden waren. Voor deze politieke 
functionarissen boden de cueillotes meteen een mogelijkheid om hun greep op het stedelijk bestuur 
te vergroten, namelijk door grote delen van de inkomsten ervan in handen te houden. Daar waar 
onder het regime der drie leden de politieke machthebbers het rsachten van de accijnzen aanwendden 
om hun integratie in het grote stedelijke bestel te bevorderen 84

, poogde vanaf eind jaren 1460 een 
nieuwe elite van vorstelijk gezinden een gelijkaardige strategie te volgen. De cueillotes vormden 
daarbij een handig hulpmiddel om niet alleen hun economische, maar ook hun politieke macht te 
vergroten (althans tijdelijk, vermits de cueillotes tegelijkertijd ook aan de basis van hun politieke 
contestatie lagen). We zijn van mening dat het toegenomen aandeel van de politiek actieve pachter
ontvangers in de totaal geïnde bedragen uit de assizen goeddeels door die neiging tot het pachten van 
de veel zwaarder wegende cueillotes te verklaren is. 

Overigens is het niet zo dat politiek actieve pachters uitsluitend voor grote bedragen 
pachtten. Kijken we naar de verdeling van het aantal politieke functies per ontvangstencategorie van 
de pachten (grafiek III.l.l 0), dan zien we een heel gelijkmatig verloop. Politiek actieve 
functionarissen waren dus op alle niveaus van verpachting quasi even actief, waardoor ze in de 
bovenste regionen uiteraard een veel uitgesprokener aandeel hadden (gezien het geringer aantal 
pachters daarin). 

Grafiek 111.1.10. Gemiddeld aantal politieke functies per pachtcategorie (1460-1495). 

0-19999 20000 - 40000 - 80000 - 1 60000 - > • 32000 
39999 79999 1 59999 31 9999 

Gei"nde pachten (In d.gr.VI.) 

683 De bij deze steekproef gedetailleerd bestudeerde gevallen zijn die van de pachters Comelis de Bloc, Janne 
vande Poele, Pieter Snellaert, Jacop vanden Hane, Janne vander Poucke, Christiaen vander Gracht, Lievin 
Zoetamijs en Janne Witte. 
684 Deze theorie werd uitgewerkt in BOONE, 'Triomferend privé-initiatief, p. 136. 
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Wat het soort ambten betreft dat door de pachter-ontvangers uitgeoefend werd, zien we de 
volgende verdeling: 

schepenen van de keure: 42 (waaronder 2 voorschepenen) 
schepenen van gedele: 43 (waaronder 2 voorschepenen) 
overdeken weverij: 0 
overdeken neringen: 3 
herenkiezer: 13 
stedenkiezer: 16 

Daarin valt de afwezigheid op van enige overdeken van de weverij . Bij slechts negen van de 61 
politiek actieve pachters zijn we ingelicht over het lid waaruit ze afkomstig waren, hetgeen ons 
verhindert een representatief onderbouwde conclusie te trekken. Drie ervan waren afkomstig uit de 
neringen, één uit de poorterij en vijf uit het ambacht van de weverij. De gepachte bedragen lagen bij 
de uit de weverij afkomstige pachters veellager dan bij deze uit de neringen of poorterij, hetgeen de 
stelling onderschrijft dat personen uit het lid der weverij vaak minder kapitaalkrachtig waren dan 
deze uit de andere leden van de stad. 

Tot dusver hebben we ons geconcentreerd op een analyse van de rechtstreekse, persoonlijke 
band tussen de stedelijke politiek en de pachter-ontvangers. We kwamen daarbij tot de conclusie dat 
de betrokkenheid van de politiek groot was: een kwart van de pachters had zelf een politieke 
carrière, terwijl een ander kwart familieleden had met een politieke loopbaan. Nu was het 
laatmiddeleeuws politieke toneel te Gent een schouwspel met heel wat conflicten, verschuivingen en 
regimewisselingen. We kunnen ons dan ook de vraag stellen in hoeverre deze politieke 
gebeurtenissen invloed hadden op de pachting van de assizen. Om deze vraag te beantwoorden, 
deelden we de periode van 1460 tot 1500 in zeven tijdvakken in, die alle overeen komen met een 
min of meer overheersend regime685

• We brachten in onze databank elk van de pachter-ontvangers 
onder in de respectievelijke regimes, met de bedoeling te bestuderen of er noemenswaardige 
veranderingen bij de overgang van het ene naar het andere regime te bemerken waren. Vergelijken 
we eerst het door ons gevonden gemiddeld aantal pachten per persoon (3,4) met het gemiddeld 
aantal politieke functies per functionaris (1,7) in de periode 1472-1496686

, dan kunnen we alvast 
verwachten dat de pachter-ontvangers over het algemeen een grotere continuïteit zullen vertonen dan 
de politieke functionarissen uit het onderzoek van Blockmans. 

Kijken we nu naar het aantal nieuwe pachters (personen die nooit eerder een accijns of deel 
van het stedelijk domein in pacht hielden) per jaar afzonderlijk, dan stuiten we op zeer afwisselende 
resultaten van jaar tot jaar. Deze lijken enigszins de loop van de politieke gebeurtenissen te volgen, 
maar ze zijn over het algemeen te wisselvallig om uitsluitsel over een echte politieke invloed te 
bieden. Doorgaans schommelde het aantal nieuwelingen rond de 40% van het totaal aantal pachters 
per jaar, maar er zijn enkele markante uitzonderingen aan te duiden. Wanneer we aan de hand van 
het aantal nieuwe pachters per jaar de mogelijke gevolgen van het breukmoment 1477 proberen aan 
te duiden, aan de hand van vergelijking met voorafgaande en volgende jaren, krijgen we dit 
resultaat: 

Tabel 111.1.7. Het percentage nieuwe pachter-ontvangers in de jaren vóór en na 1477. 

Jaar Nieuw (in%) Jaar Nieuw (in%) 
1473 24 1479 61 
1474 15 1480 32 
1475 29 1481 38 
1476 13 1482 39 
1477 42 1483 16 
1478 

Bron: prosopografie op basis van stadsrekeningen (1473-1483). 

685 De indeling in regimes werd grotendeels ontleend aan Blockmans, die een gelijkaardig onderzoek uitvoerde 
voor wat de machtswisselingen onder het politiek personeel van Gent en Brugge betreft: BLOCKMANS, 
'Mutaties', pp. 92-103. De tijdvakken die we hier onderscheiden zijn: 1460-1466, 1467, 1468-1476, 1477-
1484, 1485-1486, 1487-1491, 1492-1495. 
686 BLOCKMANS, 'Mutaties', p. 96. 
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Grafiek 111.1.11. Percentage nieuwe pachter-ontvangers in de jaren rond 1477. 
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Het is duidelijk dat zich een piek manifesteerde tussen 1477 en 1479. Daar de rekeningen 
voor hetjaar 1478179, hetjaar waarin de meeste cueillotes afgeschaft werden en men dus de grootste 
ommezwaai zou verwachten, ontbreken, blijven we hier in het ongewisse. Toch kunnen we reeds 
voorzichtig besluiten dat een wijziging in het politieke bestuur van de stad, zoals in 1477, wel 
degelijk gevolgen kon hebben op de bezetting van de pachter-ontvangers. Uiteraard wil dit nog niet 
zeggen dat iedere pachter-ontvanger ook automatisch een politieke binding had, en daardoor 
noodzakelijkerwijs aan een bepaalde 'partij', een zekere gezindheid of regime geliëerd was. Om toch 
de binding met een bepaalde strekking van het geheel aan pachter-ontvangers te toetsen, 
analyseerden we hun optreden per tijdvak. 

Tabel 111.1.8. Continuïteit van pachter-ontvangers doorheen de regimewisselingen (1460-1495) 

Periode687 Nieuw Uit 1460- Uit1467 Uit 1468- Uit 1477- Uit 1485- Uit 1487-
1467 (1) (2) 1477 (3) 1484 (4) 1487 (5) 1491 (6) 

67 (2) 14 (50%) 14 (50%) 
68-77 (3) 47 (48,5%) 29 21 (21,6%) 

(29,9%) 
77-84 (4) 39 (40,6%) 18 (18,8%) 6 (6,25%) 33 (34,4%) 
85-87 (5) 21 (51,2%) 2 (4,9%) 1 (2,4%) 7 (17,1 %) 10 (24,4%) 
87-91 (6) 14 (25,9%) 2 (3,7%) 1 (1,9%) 8 (14,8%) 11 18 (33,3%) 

(20,4%) 
92-95 (7) 31 (50,8%) 3 (419%) 0 (0,0%) 6 (918%) 11 (18,0%) 4 (6,6%l 6 (9,8%) 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Tabel ill.l.8. toont voor elk nieuw regime vanaf 1477 of de pachters reeds in andere regimes 
en periodes actief waren. Het aantal nieuwelingen per periode schommelde steeds rond de helft, 
behalve voor 1487-1491, toen het slechts 25,9% bedroeg. Vergelijken we nu deze tabel met de 
resultaten van Blockmans' onderzoek naar de mutaties van het politiek personeel in dezelfde 
periode, dan zien we dat beide bevindingen niet meteen gelijk lopen. Bleekmans ging op een 
gelijkaardige manier na in hoeverre de schepenen reeds in vorige regimes gediend hadden, en of er 
een lijn van politieke gezindheid in hun optreden te bemerken was. Een dergelijke lijn van politieke 
gezindheid in ons eigen onderzoek zou terug te vinden zijn wanneer een groep pachter-ontvangers 

687 De jaren lopen telkens van 15 augustus van het genoemde jaar tot 15 augustus van het jaar erop. 
Schepenjaren 1476177 en 1487/88 werden echter op andere momenten gesplitst wegens de uitzonderlijke 
wetsvernieuwing die op die momenten plaatsvond. De eerste scheiding gebeurde in februari 1477, de andere in 
november 1487. 
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bijvoorbeeld systematisch in stedelijk gezinde regimes optrad, en niet in vorstelijk gezinde - of 
omgekeerd. Daarbij is het interessant om in gedachten te houden dat Blockmans bij het politiek 
personeel een kleinere "doorlaatbaarheid" vaststelde bij de overgangen van vorstelijk gezinde naar 
stedelijke regimes, dan omgekeerd. Met andere woorden: wanneer de anti-hertogelijke partijen aan 
de macht kwamen, vond er een veel uitgesprokener zuivering van het politiek personeel plaats. In 
ons geval gaat het om de overgangen naar regimes (2), (4) en (6). In tegenstelling tot wat men bij 
een grootscheepse zuivering zou verwachten, vertonen deze regimes net bijna altijd het kleinste 
percentage pachter-ontvangers dat voor het eerst optreedt. In het geval we met een consequent 
stedelijke, dan wel vorstelijke lijn zouden te maken hebben, zou er een sterkere affiniteit moeten 
bestaan tussen regimes (1), (3), (5) en (7) enerzijds en (2), (4) en (6) anderzijds. We drukten de 
cijfers die op deze verbanden slaan in het vet af in tabel lli.1.8. Bij een verhoogde affiniteit van de 
pachters voor bepaalde periodes, zouden we verwachten dat de percentages hoger oplopen in deze 
cijfers, maar dat blijkt niet het geval te zijn. In het stedelijk regime van 1487-1491 blijkt de 
meerderheid van de pachters evenzeer opgetreden te hebben in het vorige regime, dat nochtans sterk 
gecontroleerd werd door de partijgangers van Maxirniliaan. Ook wanneer het hertogelijke regime na 
1492 hersteld werd, bleek dat er meer pachter-ontvangers in dit regime actief bleven die onder de 
twee voorbije opstandige regimes gefunctioneerd hadden dan die onder de hertogelijke regimes 
actief waren geweest. De enige uitzondering was het regime 1468-1477, waarin meer pachter
ontvangers uit regime (1) dan uit regime (2) actief waren, maar dit valt ongetwijfeld toe te schrijven 
aan het feit dat regime (2) slechts één jaar ( 1467) beslaat. 

Uit voorgaand prosopografisch onderzoek kunnen we alvast drie zaken concluderen. 
Allereerst hebben we vastgesteld dat een relatief grote groep pachters (25% ), net als in de eerste 
helft van de 15e eeuw een rechtstreekse band had met het politiek bestuur van de stad. We zagen ook 
dat politieke breukmomenten, zoals deze volgend op de dood van Karel de Stoute en de afkondiging 
van het Groot Privilege, een invloed hadden op de invulling van de verpachtingen. Dit vertaalde zich 
in een groter percentage nieuwelingen ten opzichte van de voorgaande en volgende jaren. Tenslotte 
konden we geen duidelijk verband aantonen tussen het machtsoverwicht van bepaalde politieke 
strekkingen enerzijds, en de bezetting van de pachter-ontvangers anderzijds. Met andere woorden, de 
meerderheid van de pachter-ontvangers trad doorgaans op ongeacht het aan de macht zijnde stedelijk 
regime, of ongeacht de eigen politieke voorkeuren. Een regimewissel had blijkbaar geen 
grootschalige zuivering van de pachter-ontvangers in het voordeel van de "eigen" getrouwen tot 
gevolg. Dit wil uiteraard niet zeggen dat een beperkte zuivering - bijvoorbeeld van de grootste 
politieke zwaargewichten onder de pachter-ontvangers - niet toch gebeurde, maar de meerderheid 
van de pachter-ontvangers bleef er onbeïnvloed door. Gezien het gewoonlijk zeer grote aandeel van 
de indirecte belastingen in de totale ontvangsten, en dus in het volledige financiële bedrijf van de 
stad, is het toch enigszins verwonderlijk te noemen dat de politieke elite niet meer moeite deed om 
haar controle hierover te vergroten en de inning in handen van de eigen getrouwen te krijgen. 
Voorlopig bleef de controle in ieder geval beperkt tot wat men persoonlijk (hoewel niet gelijktijdig 
met een schepenambt), of door familiebanden zelf in handen had. 

Hiermee menen we de algemene lijnen van onze conclusies in verband met de 
wisselwerking tussen de politieke elite en de elite der pachter-ontvangers reeds afgebakend te 
hebben, maar ter aanvulling lichten we nog enkele concrete, vaak opmerkelijke gevallen, nader toe. 
In de eerste plaats richten we onze aandacht op enkele veel besproken fi~uren die een belangrijke rol 
speelden in de Gentse opstand tegen Filips de Goede van 1449-1453 ss. Wel moet hier gewezen 
worden op de grote problemen die het veelvuldig voorkomen van homoniemen onder de namen in 
de stedelijke administratie, opleveren. Van iemand als Daneel Sersanders (samen met Lievin de 
Pottere en Lievin Sneevoet één van de luidste proteststemmen in de Gentse opstand van 1449-1453) 
vinden we bijvoorbeeld verschillende meldingen terug die waarschijnlijk homoniemen betreffen6s9

. 

Mogelijk hebben we te maken met zijn zoon, die dezelfde naam als zijn vader droeg. Deze Daneel 
Sersanders de jongere was politiek van geen betekenis tot in het laatste jaar van opstand tegen 

688 Het is niet onze bedoeling dieper in te gaan op de omstandigheden van deze opstand of op enige 
biografische gegevens van de betrokken personen. Daarvoor verwijzen we graag naar HAEMERS, 'De Gentse 
oRstand', passim. 
6 FRIS, 'Oorkonden', p77. 
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Maximiliaan van Oostenrijk in 1491, toen hij plots optrad als voorschepen van de keure. Het valt op 
dat deze Daneel Sersanders reeds voordien optrad als pachter van enkele vleescueillotes, in 1466 en 
1470. Tijdens deze periode werden de schepenbanken aangesteld door hertogelijke commissarissen, 
dus de kansen voor personen als Sersanders (zelfs al was hij slechts "de zoon van") om nog een 
politieke functie van betekenis te spelen, zullen alvast niet groot geweest zijn. Dat niets hem in de 
weg stond om ondertussen de inning van een deel van de indirecte belastingen in handen te houden, 
bewijst mogelijks opnieuw het gebrek aan politieke controle over de groep der pachter-ontvangers. 
Anderzijds valt niet uit te sluiten dat het precies in de bedoeling van de machthebbers lag om de 
corporatieve elite door het laten uitoefenen van dergelijke administratieve, maar niet rechtstreeks 
politieke, functies aan zich te binden. Op deze manier kon men de financiële macht van die enkele 
families die waarschijnlijk toch als incontournable beschouwd werden, handig inzetten en 
tegelijkertijd deelachtig, en dus medeplichtig, maken aan de gevoerde financiële politiek. 

De carrière van Lievin de Pottere, tevens door de hertog als één van de verantwoordelijken 
voor het aanzwengelen van de Gentse opstand van 1449-1453 aangewezen, lijkt deze hypothese te 
bevestigen. Na Gavere schakelde hij zichzelf in de stedelijke administratie in als pachter-ontvanger 
van enkele der belangrijkste cueillotes. Zo hield hij onder meer de cueillotes op graan (1457) en wijn 
(1468) in handen, naast enkele kleinere accijnzen in 1459 en 1466- al kunnen we door het probleem 
van de homoniemen uiteraard niet zeker zijn of het hier telkens om dezelfde persoon gaat. 
Ondertussen bleef zijn politieke loopbaan wél heel duidelijk verbonden met het (tijdelijk) opnieuw 
aan de macht komen van de "stedelijke" fractie: eerst toen hij tijdens de opstand in 1467 tweede 
schepen van de keure werd, en vervolgens bij de revolte in 1477, toen hij de post van eerste schepen 
van de keure in handen kreeg690

. Buiten zijn activiteiten in deze opstandige regimes, kwam hij 
politiek gezien niet meer aan bod, maar wel als pachter-ontvanger. De politieke lotgevallen van deze 
persoon zijn waarschijnlijk nog een heel stuk gecompliceerder dan we hier uit dit beknopte verloop 
laten uitschijnen. Ondanks zijn eerdere dekenschap en ongetwijfeld gegoede status, wordt hij in een 
hertogelijke oorkonde van 1458 afgeschilderd als iemand zonder enig benul van de stedelijke 
financiële administratie- ook al vermeldt men tevens dat hij "maistre en ars" was691

. Volgens deze 
oorkonde had De Pottere in juli 1457 een onbezonnen en onrealistisch hoog bod uitgebracht op de 
cueillote van het graan. Toen bleek dat hij het pachtbedrag niet kon opbrengen en de ontvangst uit de 
cueillote ver onder zijn verwachtingen bleek, werden zijn goederen door de Gentse schepenen 
geconfisqueerd. De hertog kwam uiteindelijk tussenbeide en bemiddelde een soort compromis, dat 
voor De Pottere nog steeds op een grote financiële kater uitdraaide. Volgens de oorkonde had De 
Pottere impulsief en onwetend over de werking van de accijnzen gehandeld. Het door de hertogelijke 
administratie geschetste beeld is in het licht van 's mans latere carrière wel bijzonder vreemd. Voor 
iemand die reeds ambachtsdeken was geweest en in 14 77 tot eerste schepen van de keure werd 
verkozen, lijkt onwetendheid wel een bijzonder moeilijk houdbare verschoningsgrond voor een 
onbezonnen pachtbod. Bovendien trad Lievin de Pottere nauwelijks een jaar nadien opnieuw op als 
pachter van een andere accijns. Ofwel hebben we dus met een naamgenoot te maken, ofwel schuilt 
er achter de gebeurtenissen rond de pacht in 1457 veeleer een politieke afrekening dan een louter 
tragi-komische gebeurtenis. Ook al nam hij reeds sedert 1453 geen politieke functies meer waar, 
toch werd hij binnen de stedelijke administratie - mogelijks mede door zijn optreden als pachter
ontvanger- blijkbaar nog steeds als een bedreiging aanzien. 

Een derde kracht uit het netwerk rond Daneel Sersanders van de jaren 1449-1453, Lievin 
Sneevoet, trad eveneens na Gavere op als pachter-ontvanger van de accijnzen, zonder dat hij echter 
nadien opnieuw in de politiek terecht kwam. Opvallend is overigens dat de voornaamste politieke 
tegenstanders van de drie voornoemde opstandelingen uit de jaren 1450, namelijk Pieter Beys, Pieter 

690 Op basis van de levensduur van De Pottere valt het alvast niet uit te sluiten dat het hier in 1477 nog steeds 
om dezelfde persoon gaat die ook in de jaren voor Gavere een belangrijke (politieke) rol speelde. We weten 
dat hij in 1458 reeds "maistre en ars" was en dat hij "trois petiz enfans" had (SAG 94/635)- dus hij was toen 
in ieder geval mimimum 20 jaar oud. Wellicht was hij dan in 1477 reeds ouder dan 40, maar hij had dus nog 
niet noodzakelijk een leeftijd bereikt die hem van politieke activiteiten uitsloot (en dus zou betekenen dat we 
niet met dezelfde persoon te maken zouden hebben). 
691 Charter in SAG 94/635. Dit werd besproken in BOONE, 'Triomferend privé-initiatief, pp. 120-121. 
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Hueribloc en Lievin van der Pale, in de jaren na Gavere wel heel wat politieke ambten uitoefenden, 
maar quasi niet als pachter-ontvangers optraden692

. 

Dit bengt de vraag naar de aard van de revolte in 1477 opnieuw naar boven. De ongekend 
hoge belastingsdruk onder hertog Karel de Stoute als enige oorzaak voor de reactie na zijn dood 
aanhalen, lijkt moeilijk in overeenstemming te brengen met de voorgaande bevindingen. Het waren 
immers precies de mensen als Pieter Beys, Pieter Hueribloc en Jan van Poucke die weinig of geen 
accijnzen in pacht hadden gehouden, wiens hoofden tijdens de opstand het eerst rolden693

. En dat op 
aanstichten van zij die blijkbaar wél de financiële mogelijkheden en de politieke bereidwilligheid 
hadden getoond om in de voorgaande jaren geregeld grote cueillotes te pachten694

. Hield het in pacht 
nemen van de zware cueillotes zoals die op wijn dan geen impliciete goedkeuring ervan in? Hoewel 
de fiscale ontevredenheid onmiskenbaar mee aan de basis van de gebeurtenissen van 1477 lagen, 
was dit voor de politieke elite duidelijk veeleer een legitimerend instrument dan een werkelijk 
principiële keuze. Dit bevestigt in ieder geval de veronderstelling dat de opstand van 1477 te 
beschouwen was als een slag van netwerken695

: er lag een grote fiscale ontevredenheid mee aan de 
basis van de opstand, maar het bleek tegelijkertijd ook een duidelijk politiek conflict. Hoe dan ook 
staat vast dat de vooraanstaande personen binnen de opstandige beweging, gezien hun grote 
activiteit als pachter-ontvangers onder de financieel zeer vermogende inwoners van de stad mogen 
gerekend worden. 

In het licht van het voorgaande hoeft het niet te verwonderen dat bij de politieke uitzuivering 
van de stedelijke administratie in 1477 zo goed als geen maatregelen genomen werden tegen 
pachter-ontvangers. De beschuldiging van fraude en corruptie, die bij deze zuivering het 
overheersende discours vormde, werd slechts in één geval aangewend tegenover een pachter
ontvanger. De man in kwestie was Pieter Beys de oude, van wie bij de restitutie van pensioenen 
24.180 gr. geëist werd voor de pacht van wijnassizen696

. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen 
dat hij op zijn politieke functie afgerekend werd, en niet op zijn hoedanigheid als pachter zelf. 
Tegelijkertijd werd immers 4.320 gr. als compensatie voor uitgekeerde pensioenen van hem 
teruggevraagd. Bovendien blijkt uit de confiscatieopbrengsten van Jan van Melle, de stedelijke 
functionaris die in 1477 samen met kanselier Hugonet en raadsheer Humhercourt onthoofd werd 
omwille van "slecht bestuur" en fraude697

, dat Pieter Beys als borg voor hem optrad698
, en dus 

vermoedelijk tot diens politieke netwerk behoorde. De terugvordering van de wijnpacht lijkt ons dus 
eerder een exponent van de politieke eliminatie van Pieter Beys te zijn, dan een indicatie voor een 
werkelijke zuivering in de belastingsadministratie. Hancké suggereert nog dat ook Jacob van den 
Abeele, in 1457 en 1460 pachter van twee cueillotes, om die reden in 1477 tot een terugbetaling van 
20.880 gr. gedwongen wordt, maar waarschijnlijk ging het bij hem veeleer om corruptie met 
betrekking tot de aflossing van renten dan om een zaak die met het pachten van de indirecte 
belastingen te maken had699

. 

Van een systematische of gerichte uitzuivering van de administratie rond het pachten van de 
indirecte belastingen is dus geen sprake. Dit is opmerkelijk, vermits zowel fiscaliteit als corruptie, en 
a fortiori de combinatie van beide, als de belangrijkste drijfveren worden beschouwd voor de 
opstand van 1477. In Brugge werden na de opstand alle accijnzen zoveel mogelijk in regie uitgebaat, 

692 Enkel Pieter Beys trad eenmaal op als pachter van de wijncueillote in 1459, eenjaar waarin hij wel 
herenkiezer, maar geen schepen was. 
693 Hetgeen uiteraard niet wil zeggen dat hun betrokkenheid bij de fiscale politiek van de stad niet groot was. 
Jan van Poucke was immers in de jaren 1460 ontvanger van de stad, terwijl Pieter Beysen Pieter Hueribloc 
overdekens waren. 
694 Zoals bijvoorbeeld Lievin Zoetamijs, Jan van Loo en Lievin de Pottere die in de nieuwe magistraat van 
1477 als schepenen of als stede- of herekiezers optraden. 
695 Een visie die voomarnelijk ontwikkeld en geëxpliciteerd werd in HAEMERS, 'De Gentse opstand', pp. 
411-420. 
696 RAG, fonds Gent 158, f' 2r en HANCKE, 'Conflict en confiscatie', p. 203. 
697 De casus Jan van Melle wordt besproken in BOONE, 'Plus dueil que joie', p. 19. 
698 SAG 400/27 f' 133v. 
699 SAG 400/26 f' 133v: "eerst van Janne Die/man over wijlen Jacop van den Abeele ende Janne de Pape, 
zijnen borg he, die ghelt stonden over de stede te doene de lossing he van zekeren renten zoot biljet inde 
rekeninghe hendende te halfougste 1478." 
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blijkbaar om corruptie te vermijden. Dat dit in Gent niet gebeurde, kunnen we in verband brengen 
met de eerder aangehaalde vaststelling dat veel vooraanstaande opstandelingen in 1453, 1467 en 
1477 tijdens hun politiek inactieve periodes wél bijzonder actief waren als belastingpachters. 
Mogelijk wilde deze groep haar eigen economische machtsbasis vrijwaren. Telkens gaat het in deze 
afzonderlijke gevallen om personen die om de één of andere reden (tijdelijk) politiek uitgeschakeld 
waren, maar tijdens die out-time desalniettemin een grote acitiviteit als pachter-ontvangers 
vertoonden binnen de stedelijke administratie. Meer zelfs, deze personen lijken stuk voor stuk veel 
actiever geweest te zijn als pachter-ontvangers tijdens hun politieke rustperiode, dan ervoor (hetgeen 
uiteraard ook te maken zal gehad hebben met het verbod op de combinatie van een schepenfunctie 
met het houden van een pacht op de stedelijke assizen). In het licht van de eerder aangehaalde 
hypothese700 volgens dewelke politieke machtsgroepen gebruik maakten van hun functie als pachter
ontvanger om meer politieke aanvaarding te verkrijgen, kan men de voornoemde gevallen mogelijks 
interpreteren als pogingen tot het herstellen van een verloren politieke macht, eerder dan als een 
louter economisch gedreven aangelegenheid. Vermits we door het volledig ontbreken van privé
boekhoudingen van pachter-ontvangers geen enkele informatie hebben over de effectieve financiële 
voordelen die het houden van een pacht kon bieden, blijft ons gezichtspunt echter noodgedwongen 
eenzijdig. 

4. De afzonderlijke heffingen 

4.1. Onderlinge verhoudingen en verloop 

In grafiek III.1.12. brachten we de opbrengsten van de verschillende assizen samen. 
Omwille van de overzichtelijkheid werden verschillende afzonderlijke belastingen gegroepeerd 
weergegeven: de diverse soorten bierbelastingen, de diverse soorten taxatie op wijn of vis, de 
afzonderlijke nieuwe belastingen na Cadzand, etc. Een aantal eerste indrukken dringt zich op. Drie 
heffingen domineren de periode vóór 1477: deze op bier, wijn en graan. Na 1477 wordt de zware 
graancueillote afgeschaft en blijft enkel het korenongeld over, waarvan de opbrengst in het kader 
van deze grafiek zo goed als verwaarloosbaar is. Hoewel ook de opbrengst uit de bierbelasting in 
1477 een stevige deuk kreeg, werd deze nooit volledig afgeschaft en hoe dan ook na amper twee jaar 
quasi volledig terug op haar oude niveau gesteld. Over het algemeen zijn het deze bieraccijnzen die 
voor de stad de grootste winsten genereren. Enkel tussen 14 77 en 1493 komt ook de opbrengst uit de 
wijnheffingen in de buurt van het niveau van de bieraccijnzen. Gaan we op zoek naar enkele 
breukmomenten in de grafiek, dan hoeft het niet te verwonderen dat deze overeenkomen met de 
jaren van politieke verandering die doorheen deze verhandeling telkens weer opduiken: 1467/68, 
1477 en 1492. De opstand van 1467 tot 1469 tegen Karel de Stoute heeft kortstondige, maar 
desalniettemin zware gevolgen gehad voor de inning van de indirecte belastingen. Door het tijdelijk 
afschaffen van de cueillotes vertonen de ontvangsten uit ongeveer alle accijnzen een duidelijke dip
op de ontvangst uit de brandstoffentaks na. Meteen na het beëindigen van de opstand wordt de 
biercueillote sterk de hoogte ingetrokken. 

700 BOONE, 'Triomferend privé-initiatief, p. 136. 
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Grafiek 111.1.12. Aandeel van de afzonderlijke heffingen in de totale opbrengst van de indirecte 
belastingen (1460-1495). 
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Het reeds inherente asociale karakter van de indirecte belastingen werd door de na Gavere 
opgelegde cueillotes nog versterkt. De twee belangrijkste accijnzen waren immers de cueillotes op 
de meest primaire behoeften van de middeleeuwse stedeling, namelijk graan en bier. In dat opzicht 
bracht de dood van Karel de Stoute in 1477 enige verlichting. De graanaccijns verdween namelijk 
bijna volledig, terwijl de belastingen op het bier tot maart 1479 eveneens afgeschaft werden en 
nadien aan een lager tarief geïnd bleven. Anderzijds wonnen de inkomsten uit wijn sterk aan belang, 
wat kan wijzen op een meer sociaal rechtvaardige verdeling van de lasten - hoewel de tarieven 
daarover uiteraard uitsluitsel zullen moeten geven. Na 1492 krijgen we opnieuw een lichte 
verandering te zien in de grafieken, zij het veel minder uitgesproken dan men zou kunnen 
verwachten. Enkele nieuwe heffingen werden ingevoerd, maar deze droegen blijkbaar weinig bij tot 
het totaal, en sommige ervan werden al snel opnieuw afgeschaft. De wijn- en bieraccijnzen bleven 
de belangrijkste inkomsten voor de stad genereren, maar hun onderlinge verhouding werd enigszins 
aangepast door een daling van de inkomsten uit de wijnheffingen. Ook de cueillote op het graan 
werd opnieuw ingevoerd, waardoor de situatie na Cadzand sterk deze van na Gavere benaderde. 

In wat hierna volgt willen we enkele heffingen meer in detail bespreken. Dit omwille van het 
belang van de indirecte belastingen voor het totaal van de stedelijke inkomsten enerzijds, maar 
anderzijds ook omdat het ons een inkijk kan geven in enkele aspecten die het puur financieel
organisatorische overschrijden. De heffingen in de laatmiddeleeuwse steden rustten doorgaans op 
productie, consumptie en/of doorvoer. Dit heeft velen ertoe gebracht de opbrengsten uit de accijnzen 
te beschouwen als uitgelezen bron voor een studie van de economie, de demografie of de sociaal
economische omstandigheden in de steden 701

• Nochtans vormen de opbrengsten van de stedelijke 
heffingen zeker geen eenduidig interpreteerbare bron, niet in het minst omwille van hun complexe 
organisatie. We hadden het eerder al over de verpachting en het ontbreken van privé-boekhoudingen 
van pachters. Behalve bij de uitzonderlijke uitbatingen in regie beschikken we dus nooit over de 
effectieve opbrengsten van een bepaalde accijns, maar enkel over een afgesproken prijs die het 
resultaat is van verschillende factoren. Eén van die factoren is ongetwijfeld de effectieve opbrengst 
tijdens het vorige boekjaar, maar anderzijds spelen ook overwegingen van verwachte opbrengsten 
voor het beginnende jaar, angst voor verstoringen of speculatieve motieven mee. Hoewel we voor de 
jaren waarin de indirecte belastingen in regie uitgebaat werden wel ingelicht zijn over de effectieve 

701 Bijvoorbeeld in D. NICHOLAS, The metamorphis of a medieval city. Ghent in the a ge of the Arteveldes, 
1302-1390 (Lincoln-Leiden, 1987). Een voorzichtiger analyse van een stedelijke economie op basis van de 
inkomsten uit indirecte belastingen, vinden we onder andere in R. VAN UYTVEN, 'Stadsfinanciën en 
ekonomie' . 
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inkomsten, zijn deze jaren (niet toevallig, cf. supra) doorgaans uitzonderingsjaren, en dus al 
evenmin geschikt om ons een rechtstreeks representatief beeld te geven van de economische 
activiteit, productie- of consumptieniveaus in de stad. 

Deze overweging heeft ons er nochtans niet van weerhouden de pachtopbrengsten als 
approximatief aan de effectieve accijnsinning te beschouwen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat een 
correctie van de pachtprijs naar boven toe (dus wanneer een pachter een buitensporige winstmarge 
kon realiseren door een heffing tegen een te lage som in pacht te houden) vrij automatisch gebeurde 
als gevolg van de interne concurrentie tussen de pachter-ontvangers. Uiteraard hebben we het hier 
niet over een "vrije" markt - getuige daarvan de vele regels, de impliciete ongelijkheden en de 
uitsluiting van het grootste deel der samenleving- maar een zekere mate van competitie was zeker 
niet afwezig. De kosten voor het "instellen en verhogen" van de verpachte renten en taksen zoals die 
in de stadsrekeningen elk jaar voorkomen, bewijzen alvast dat er zo goed als altijd door meerdere 
personen op één en dezelfde pacht geboden werd702

. Het aantal bieders lag in werkelijkheid 
ongetwijfeld nog hoger, vermits deze vergoedingen enkel gegeven werden aan de insteller (diegene 
die het laatste bod deed tijdens het branden van de eerste kaars) en diegenen die het bod verhoogden 
tijdens het branden van de volgende kaarsen. Over het aantal personen dat een bod uitbracht tijdens 
het branden van de eerste kaars zijn we dus niet ingelicht. Hoe dan ook mag de conclusie zijn dat er 
een behoorlijke concurrentie was bij de verpachting van de accijnzen, en dat er bijgevolg voldoende 
stimulans was om de winstmarges van de pachters binnen de perken te houden. 

Anderzijds gebeurden er ook correcties naar beneden toe wanneer een bepaalde accijns het 
jaar tevoren voor een bedrag verpacht was dat niet langer overeenstemde met de realiteit van de 
opbrengst (vermeerderd met het loon van de pachter-ontvanger en de gezellen). De 
terughoudendheid van pachters om tijdens oorlogsperiodes, waarin de verwachte opbrengst laag 
was, een bod te wagen, lijkt ons daar een eerste bewijs van703

• Daarnaast was ook de magistraat zelf 
niet geneigd de pachter-ontvangers al te veel risico op verlies te laten lopen. Bovendien bleek uit 
diverse posten in de categorie dagelijkse en onvoorziene kosten in de stadsrekeningen dat regelmatig 
vergoedingen toegekend werden aan pachter-ontvangers wanneer de normale inning van het hen 
toegekende accijnsrecht tijdelijk onmogelijk of gedeeltelijk belemmerd was. Zo werd bijvoorbeeld 
in 1483 een vergoeding van 192 d.gr. toegekend aan de pachters van het oud ongeld op het koren 
omwille van het ongebruik "in tverkopen van der coorn/04

." In sommige gevallen ging dat 
behoorlijk ver. Zo werd in 1481 bijvoorbeeld 5.520 d.gr. aan schadevergoedin~en uitgereikt aan 
verscheidene pachters van de visserijrechten op de Lieve wegens wateroverlast 05

• Opmerkelijker 
nog wordt het wanneer in januari 1489 de magistraat overgaat tot het betalen van een vergoeding 
voor de pachter van de taks op turf en andere brandstoffen, "over tonghebruuc bij hem ghehadt van 
allen houte commende van den fugitiven goede706

• " Blijkbaar hadden de confiscaties ten koste van 
de hertogelijk gezinde partijgangers dusdanig veel hout in omloop gebracht dat de invoer en verkoop 
van andere brandstoffen eronder leed. Dat de magistraat er zich toe leende om zelfs deze zaken te 
vergoeden, wijst erop dat hij er allerminst op uit was een pachter met grote verliezen op te zadelen. 
Dergelijke risico' s vrij spellaten zou waarschijnlijk niet in het voordeel van de stad geweest zijn, 
gezien het toch haar bedoeling was elk jaar opnieuw de accijnzen en stedelijke rechten verpacht te 
krijgen. Het is dan ook onze overtuiging dat, wanneer zelfs voor kleine sommen (doorgaans tussen 
de 72 en 240 d.gr.) reeds schadevergoedingen uitgekeerd werden aan de pachters, er nauwelijks 
sprake kan geweest zijn van al te overdreven of sterk variërende winstmarges. 

Beide voorgaande argumenten duiden erop dat het verloop van de pachtprijzen relatief 
nauwgezet het effectieve verloop van de ontvangsten uit de accijnzen moet gevolgd hebben. Ook dat 
biedt echter nog lang geen eenduidig interpreteerbare informatie voor de economische en sociale 

702 Zie onder andere SAG reeks 400: nr 25 fl 43r-46r, fl 252v, nr 27 fl 98r- lOOv, fl 236r- 238r, 368r- 376r, 
nr 28 fl 124r- 126v, 328r- 330v, nr 29 fl 88r- 92r, fl213r- 218r, fl282r- 286r, nr. 29 fl 80r- 86r, fl213r -
217r, fl 335r - 339v, nr 32 fl 77r - 81 r. Het gemiddelde, gebaseerd op steekproeven voor de jaren 1460/61, 
1474175 en 1492/94ligt op 3,4 verhogingen van het bod tijdens het branden van de tweede kaars. 
703 Zie daarover ook reedsVAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 200 e.v. 
704 SAG 400/28 fl 136v. 
705 SAG 400/27: "dagelijkse en onvoorsiene kosten," passim. 
706 SAG 400/30 fl 93v. 
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situatie van de stad. Daarvoor moeten we nauwgezet weten wat precies belast werd en tegen welke 
tarieven. De rekeningen zelf verschaffen op geen enkel moment informatie over de tarieven, hetgeen 
de interpretatie sterk bemoeilijkt. Enkel voor de nieuwe accijnzen na Gavere en na Cadzand kunnen 
we een beroep doen op vorstelijke ordonnanties, verder blijven we aangewezen op sporadische 
vermeldingen in narratieve bronnen, in voorgeboden en in de bewaarde kercroupen van 1486 en 
1497. 

4.2. Graan 

Het verloop van de inkomsten uit indirecte belastingen op de granen tussen 1460 en 1495 
werd gekenmerkt door een grote wisselvalligheid. Behalve tijdens de onderbreking tussen 1467 en 
1469, vormt deze heffing tot 1477 de belangrijkste inkomstenbron uit indirecte belastingen op die op 
het bier na. Na 1477 vallen deze inkomsten sterk terug, om vanaf 1492 weer spectaculair de hoogte 
in te schieten. Het gaat hier om twee afzonderlijke belastingen, namelijk het oude ongeld en de 
"nieuwe" cueillote op het koren. In tegenstelling tot wat we zullen zien bij de heffingen op het bier 
en de wijn, werden beide soorten belastingen in de stadsrekeningen steeds boekhoudkundig uit 
elkaar gehouden - een enkele uitzondering niet te na gesproken 707

. Vooraleer we dieper ingaan op de 
modaliteiten en aanslagvoeten van deze heffingen, willen we even wijzen op het uitzonderlijke 
belang van graanbevoorrading en graanprijzen voor elke middeleeuwse stad. Als belangrijkste 
bestanddeel voor de basisbehoeften brood en bier, spreekt het voor zich dat de graanprijs grotendeels 
verantwoordelijk was voor het bepalen van de levensduurte. Aangezien een plots stijgende 
levensduurte een dankbare voedingsbodem kon vormen voor stedelijke opstanden, nam het 
laatmiddeleeuwse stadsbestuur dan ook voortdurend maatregelen om relatief stabiele graanprijzen en 
voldoende kwantiteit en kwaliteit van aangevoerd graan te waarborgen708

• 

Het regime der drie leden in Gent vertoonde reeds vanaf midden 14e eeuw een bijzondere 
aandacht voor de graanbevoorrading. Door een reeks ordonnanties van 1337 tot 1366 zijn we goed 
ingelicht over het tot stand komen van een heel bewuste en agressieve politiek van de magistraat om 
de aanvoer van graan uit de bovenlopen van Schelde en Leie, nadien ook vanop de Lieve en later 
ook het stroomafwaarts gelegen bekken van de Schelde, te garanderen. Deze regelgeving, met haar 
steeds grotere reikwijdte en complexiteit, draait voomarnelijk rond het stapelrecht ten aerde, de 
aanlegplaats tussen de Sint-Michiels- en Veebrug, die vandaag ingenomen wordt door het geheel 
van de Graslei, Korenlei, Hooiaard en Korenmarkt709

. In de loop van de 14e eeuw evolueerden de 
regels op de graanhandel in Gent van een rudimentaire controle op de kwaliteit van het aangevoerde 
graan, tot een duidelijke bekommernis om het drukken van de graanprijzen. Zo bepaalde de 
magistraat in 1349 voor het eerst dat al het in Gent aangevoerde graan naar de [Koren]markt moest 
gebracht worden. Nog geen tien jaar later kwam daar de regel bij dat de helft van dat graan ook daar 
ter plaatse verkocht moest worden. Op die manier ontpofte Gent zich tot de stad met de meest 
tyrannieke regels voor de graanhandel in heel Vlaanderen71 

• In de 15e eeuw was het belang van deze 
stapel allesbehalve afgenomen, zo blijkt uit enkele conflicten met Ieper en Brugge over graan dat 
niet naar Gent gebracht was om daar ten stapel gelegd te worden. Steeds meer ging Gent trouwens 
ook aanspraak maken op het stapelrecht voor alle schepen die stroomafwaarts van de stad de Schelde 
op kwamen 711

• De particularistisch gezinde strekking te Gent, met haar traditionele aanspraken op 

707 Namelijk in de jaren 1455/56 en 1456/57 werden ongeld en cueillote gezamenlijk geboekt, zie: BOONE 
M., Geld en Macht, p. 137. 
708 M.-J. TITS-DIEUAIDE, 'Le grain et Ie pain dans l'administration des villes de Brabant et de Flandre au 
Moyen Age' , in: L'initiative publique des communes en Belgique,fondements historiques (ancien régime). 
Actes du ]Je coltoque international Spa 1982 (1984), p. 460. 
709 Over dit stapelrecht, zie voornamelijk: G. BIGWOOD, 'Gand et la circulation des grains en Flandre du 
XIVeau XVIIIe siècle' , Vierteljahrschriftfür Sozial- und Witschaftsgeschichte, IV (1906), pp. 396-460. 
710 TITS-DIEUAIDE, 'Le grain et Ie pain', p. 486. 
711 J. DECA VELE, R. DE HERDT, Gentop de wateren en naar de zee (Antwerpen, 1976), p. 113. De 
handelspolitiek en daaruit voortvloeiende conflicten tussen Gent en leper tijdens de 15e eeuw werden recent 
nog geschetst in: SORTOR, 'The Ieperleet affair', pp. 1068-1100. 
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het omringende platteland en ver daarbuiten712
, aarzelde op het einde van de 15e eeuw al helemaal 

niet om het toepassingsgebied van de stapel zo ruim mogelijk te interpreteren. Zo stuurde men in 
maart 1483 een bode naar de baljuw van Warneton om hem o~ de vingers te tikken toen hij toeliet 
dat graan langs de Ieperlee passeerde zonder Gent aan te doen71 

• 

Des te vreemder is in dit verband de vaststelling dat de graanprijzen te Gent geen 
noemenswaardig ander verloop kenden dan die van de andere Vlaamse en Brabantse steden714

• Een 
afdoende verklaring daarvoor werd nog niet aangereikt. Gent onttrok voornamelijk haar graan aan 
enkele notoire Noord-Franse graanschuren: de Cambrésis, Vlaanderen Gallicant en vooral Artesië715

• 

In steden als Brugge en Ieper werd door de ontwikkeling van het Gentse stapelrecht de graanaanvoer 
bemoeilijkt, waardoor ze verplicht werden andere invoercentra te zoeken. In de eerste plaats Holland 
en Zeeland, maar ook het op dat moment sterk in belang toenemende Noord-Duitse en Baltische 
gebied. In een dergelijke context zouden we verwachten dat bijvoorbeeld de economische politiek 
van Loctewijk XI, gericht op het schaden van de Bourgondische bezittingen door een Frans 
exportverbod, een grotere impact zou gehad hebben op Gent dan op de andere Vlaamse steden. 
Bovendien vonden ook heel wat militaire confrontaties plaats in deze landbouwgebieden, die 
ongetwijfeld zware gevolgen moeten gehad hebben voor de lokale graanproductie. Stijgende 
graanprijzen kwamen hoe dan ook in de hele periode van 1460 tot 1492 bijna onafgebroken voor in 
heel Vlaanderen. Meer nog dan de Franse handelsembargo's, zijn daar waarschijnlijk de 
handelsonderbrekingen in het Balticum, de aantasting van graanvoorraden, en fluctuaties in de 
regionale productie (mede als gevolg van oorlogen) als de voornaamste oorzaken voor aan te duiden. 
Dat regionale verschillen in de graanprijzen ontbraken, wijt Tits-Dieuaide aan een reeds in grote 
mate voltrokken eenmaking van de graanmarkt in Vlaanderen en Brabant. Bovendien wijst ze er 
daarbij op dat het belang van het Artesische graan enkel is aangetoond met betrekking tot de 
graanhandel (voornamelijk in tarwe), en niet voor wat de primaire bevoorrading (voornamelijk 
rogge) van de Vlaamse steden betreft. Deze laatste schrijft ze dan voornamelijk toe aan de invoer uit 
de Baltische ruimte716

• 

Deze bevindingen volgend, moeten we dus aannemen dat het Franse graan niet van een 
overwegend belang was, terwijl men dat voor de bevoorrading van een stad als Gent toch zou 
verwachten. Een eenzijdig oorzakelijk verband tussen de verstoring van de graanaanvoer uit 
Frankrijk en de stedelijke revoltes op het einde van de 15e eeuw, valt dan ook niet meteen te leggen. 
Uiteraard doet dat niets af van het belang van de Gentse graanstapel en lokale graanhandel. Het 
maakt ons er echter wel attent op dat de moeite die de magistraat zich telkens opnieuw getroostte om 
haar stapel uit te breiden, evenzeer economische beweegredenen kan gehad hebben, als zuiver 
sociale. Dankzij de Gentse stapel was de handel in graan, waaronder het Artesische tarwe, immers 
een belangrijke handelstak op zich geworden717

, los van de bevoorrading van de stad zelf, die zich 
voornamelijk op het goedkopere rogge baseerde. Het is enigszins opmerkelijk dat zelfs onder 
Maximiliaan van Oostenrijk Gent er nog in slaagde om haar aanspraken uit te breiden en erkend te 
krijgen. In april 1486 verleende Maximiliaan immers, na uitvoerig onderzoek door twee vorstelijke 
commissarissen op kosten van de stad718

, een octrooi aan Gent dat haar het stapelrecht gaf over alle 
granen die de Schelde opkwamen: zowel stroomop- als stroomafwaarts. Bovendien gold het 
stapelrecht voor alle via het land aangevoerde granen uit de aangrenzende gebieden ("toutes 
manieres de grains venans de nottre pays de Haynau ou d'autre pays, villes, places ou cantreis de 
dehors nottre dit pays de Flandres par chariot ou autrement") 719

• Specifiek vernoemde hij daarin de 
conflicten die tussen Ieper en Gent gerezen waren over het graanvervoer langs de Ieperlee, waarbij 

712 PREVENIER, BOONE, 'De 'stadstaat' -droom', pp. 94-95. 
713 SAG 400/28 f" 97v, aangehaald in TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 146 e.v. 
714 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', grafiek 2. 
715 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 146. 
716 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 252 en 250. 
717 HOWELL, BOONE, 'Becorning early modem', pp. 311-312 en DECA VELE, 'Gent 'absoluut' getemd' , p. 
107. 
718 Blijkens een post uit de diverse en onvoorziene kosten in de stadsrekening van het schepenjaar 1485/86 
(SAG 400/29, f" 96v), alwaar twee commissarissen vergoed werden voor het inwinnen van informatie en 
opstellen van oorkonden "up tfait angaende den stapele van den coome van der voors stede." 
719 SAG 110bis/l, f" 21r-23v. Zie hierover ook DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', pp. 292-293. 
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hij het gelijk van Gent expliciet bevestigde (wat eerder reeds gebeurde door Filips de Goede). 
Moeten we deze bevestiging begrijpen als een verzoeningspoging tegenover de Arteveldestad, nadat 
de aartshertog slechts enkele maanden voordien nog het Gents privilege uit 1477 had laten 
ontkrachten en de vernederende vrede van Gavere opnieuw had ingevoerd? Het stapelrecht was een 
stedelijk privilege dat niet noodzakelijk tegen de belangen van de hertog in hoefde te werken. Ook 
hij had er uiteraard baat bij dat de graanprijzen in de stad relatief laag bleven en sociaal oproer onder 
controle bleef- zeker nadat er opnieuw een meer hertogelijk gezinde schepenbank aan de macht was 
gekomen in 1485. Bovendien werd de uitbreiding van het stapelrecht vooral voorgestaan door het 
ambacht der vrije schippers, dat traditioneel zeer vorstelijk gezind was720

. Dit ambacht had reeds 
verscheidene malen geholpen bij het onderdrukken van anti-hertogelijk oproer in de stad721

, en had 
bovendien dankzij haar gegarandeerde positie in beide schepenbanken een aanzienlijke politieke 
machtsbasis722

. Vermits de machtspositie van de hertogelijke partij in het Gent van na 1477 zeer 
zwak was, probeerde Maxirniliaan mogelijk de goodwill van een deel van de bevolking te 
verkrijgen, terwijl hij terzelfdertijd de positie van de bestaande hertogelijk gezinde groepen 
versterkte. Grootste hindernis hierbij waren wel de belangen van de kleine steden en het platteland. 
Daar waar het centrale gezag doorgaans van de repressie van stedelijke opstanden gebruik maakte 
om de juridische en fiscale aanspraken van de grote steden over het hen omringende platteland te 
breken, bevestigde Maxirniliaan Gent hier in een recht dat gedoemd was op verzet te stuiten. Dat 
verzet kwam in de eerste plaats van kleinere steden zoals Ninove, Geraardsbergen, Aalst en 
Dendermonde, die niet zonder slag of stoot wensten te verzaken aan hun eigen graanexport. Dit 
blijkt uit een tweede aansporing van Maxirniliaan in juni van hetzelfde jaar723 om deze steden ertoe 
aan te zetten het nieuwe octrooi op het Gentse stapelrecht af te kondigen, wat ze tot dan toe 
geweigerd hadden. De hertog mocht dan wel beweren dat het stapelrecht ook in het voordeel was 
van het platteland724

, toch bleef er heel wat weerstand tegen bestaan, zeker in de gebieden die net 
buiten het kwartier vielen. 

Vooral in periodes van graanduurte en voedselschaarste zien we daar duidelijke tekenen van. 
Op zulke momenten probeerden de grote steden immers een exportverbod door te voeren in het hele 
graafschap- of althàns elk in hun eigen kwartier725

. Zo vinden we bijvoorbeeld in de periode 1479-
1480, opmerkelijk genoeg vlak vóór de grote prijsstijging van 1481182, in de Gentse 
stadsrekeningen diverse betalingen terug voor zogenaamde wachtcoorens die moesten toezien op het 
naleven van het exportverbod en stapelrecht van de stad726

• We zien dergelijke personen aangesteld 
worden in onder andere het Land van Aalst, het Land van Waas en Nevele. In 1482 vinden we, in 
een voorgebod dat het hamsteren van alle mogelijke zuivelproducten buiten de stadspoorten aan 
banden probeerde te leggen, ook enkele bepalingen met betrekking tot het graangebrek. Zo werden 
alle kloosters en godshuizen van de stad verplicht om zich met buitenlands, ingevoerd graan te 
bevoorraden en niet met inlandseher grane. Deden ze dat wel, dan zou het graan door de stad 
aangeslagen en openbaar verkocht worden. Tegelijkertijd werd ook gestipuleerd dat niemand 
wagens met koren die de stad inkwamen voor zichzelf mocht houden of aanslaan vooraleer het graan 
publiekelijk verkocht werd727

. 

72° F. CORRYN, 'Het schippersambacht te Gent (1302-1492)', Handelingen der Maatschappij van 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, I (1944), pp. 165-204. 
721 Onder andere in 1436 en opnieuw bij de opstand tegen Karel de Stoute in 1467. Zie daarover ook 
DECA VELE, DE HERDT, 'Gent op de wateren', pp. 348-349. 
722 BOONE, 'Gent en de Bourgondische hertogen', p. 37. 
723 SAG llObis/1, f" 23v en SAG 9317, register G, f" 46v. 
724 SAG 9317, register G, f" 46r. "Non seulement pour le bien utilité et prouffit de ma ditte ville comme dit est 
mais aussi de touttes autres villes et chastellenies situéez a lenviron. " 
725 Een gelijkaardige politiek werd ook bijvoorbeeld voor Dordrecht vastgesteld, waar het stapelrecht telkens 
strenger en stringenter toegepast werd in periodes van crisis en slechte conjunctuur: H. NUSTELING, 'Het 
stapelrecht beknot, de zeehandel ingeperkt', in: W. FRIJHOFF, et al. (red.), De Geschiedenis van Dordrecht 
(Hilversum, 1998), p. 137. 
726 In SAG 400/27, f" 106v: " ... van zijnen dienste daer innen ghedaen ter bewaernesse van den grane van 
halfougste anno LXXIX toot halfougste anno LXXX te /lil gr. sdaechs." 
727 SAG 93/26, register BB, f" I v. 
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Ook al was het precies Maximiliaan die een vernieuwde legitimiteit aan de Gentse stapel 
verschafte, het bleef desondanks een belangrijk symbool van de dominantie van de stad over haar 
kwartier (en zelfs daarbuiten), dat vooral onder de particularistische regimes van de beide 
regentschapsraden sterk uitgedragen werd. De erkenning van Maximiliaan duidt ofwel op een 
ultieme verzoeningspoging, ofwel op een erkenning van het gevaar dat al te hoge graanprijzen met 
zich mee bracht voor sociaal geïnspireerde revoltes. Nochtans bleken de aartshertog en zijn 
Bourgondische voorgangers op fiscaal vlak heel wat minder rekening te houden met de sociale 
gevoeligheid van de graanprijzen. Na de vrede van Gavere werd ook op de invoer en verkoop van 
graan een nieuwe, verzwaarde belasting geheven - de cueillote - die bovenop het traditionele ongeld 
kwam728

• Hoewel we over de tarieven van vóór 1453 in het ongewisse blijven, valt uit de 
gemiddelde opbrengsten af te leiden dat deze na Gavere vele malen hoger moeten gelegen hebben. 
Grafiek 111.1.13. geeft het verloop weer van de opbrengsten uit enerzijds de cueillotes en anderzijds 
de oude ongelden op het koren in de periode 1453-1495. Allereerst valt het grote contrast op tussen 
het bijzonder stabiele verloop van het ongeld tegenover het sterk schommelende verloop van de 
cueillote. Het is een bemerking die bij zowat alle bestudeerde ongelden terug komt, waarover dus 
later meer. Het zeer sterk variërende verloop van de inkomsten uit de graancueillote is anderzijds 
toch bijzonder te noemen. Al snel na de instelling van de taks in 1453, dalen de inkomsten in 
1460/61 drastisch tot bijna de helft van hun vroeger niveau. Opvallend breukmoment is 1467, 
wanneer de graancueillote afgeschaft werd en pas in de loop van het schepenjaar erop, namelijk op 
20 april 1469, terug werd ingesteld729

. Daarmee was de taks op het graan de laatste van de cueillotes 
die na het oproer rond de Blijde Intrede van Karel de Stoute heringericht werd. In november 1467 
werden immers alle andere cueillotes reeds opnieuw van kracht, ruim zeventien maanden vóór de 
herinstelling van de korencueillote730

. Denken we bovendien terug aan de vermelding in het dagboek 
van Gent dat de opstandige ambachtslieden het cueillotehuisje op de Korenmarkt vernield hadden, 
dan lijkt aannemelijk dat vooral deze zware cueillote op het graan hevige weerstand opriep en mee 
aan de basis lag van de sociale en politieke ontevredenheid die in 1467 tot uitbarsten kwam. 
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Grafiek 111.1.13. Opbrengst cueillote en ongeld op graan (1453-1495). 
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Toch werd in 1469 de heffing op het graan aan hetzelfde tarief opnieuw ingesteld, hetgeen 
behoorlijk typerend is voor het karakter van compromisloze bestraffing dat de restrictie en abolitie in 

728 BOONE, 'Geld en macht', p. 137. 
729 SAG 400/22 f" 4r. 
73° FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 209 en 222; VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 275-280. 
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1468-1469 kenmerkte. In 1477 kon de korencueillote dan eindelijk opnieuw verdwijnen. Van de drie 
voornaamste heffingen uit de periode 1453-1477 (die op het bier, op wijn en op graan), bleven dus 
enkel die op wijn en bier voortbestaan om de schulden van de stad te helpen afbetalen, terwijl die op 
graan volledig afgeschaft werd. Niet omdat de inkomsten overbodig waren- dat bewijst het instellen 
van een geheel nieuwe belasting, namelijk het pondgeld op inkomsten uit onroerende bezittingen en 
renten (cf. supra)- wel omdat het protest ertegen al te groot en symbolisch geladen was. Samen met 
de heffingen op bier, behoorde ze immers tot de meest sociaal onrechtvaardige belastingen, gezien 
haar onontbeerlijkheid voor het voorzien in de primaire levensmiddelen. Na de vrede van Cadzand 
in juli 1492 deed de assize op het koren opnieuw haar intrede in de Gentse stadsfinanciën, waarna ze 
meteen haar vroegere rol als één van de voornaamste inkomstenbronnen voor de stadskas terug 
opnam. Bij haar herinvoering in 1492 wordt de nieuwe accijns op het graan overigens niet in de 
stadsrekeningen, maar wel in de renteboeken ingeschreven 731

. 

We spraken tot nu toe steeds over de granen, hoewel ook andere producten onder dezelfde 
belasting vielen, zoals peulvruchten (voornamelijk bonen en erwten), vitsen en in vroeger tijden ook 
zout732

• Voor wat het zout betreft, geldt dit waarschijnlijk enkel voor het oud ongeld, en niet voor de 
cueillotes. Geen enkele van de tariefaanduidingen voor de cueillotes maakt immers enige melding 
van een tarief voor zout, en bovendien werd in 1492 naast de heringevoerde belasting op het graan, 
ook een nieuwe, afzonderlijke, heffing op zout ingevoerd733

• Graan op zich is ook geen eenduidig 
goed. In de bronnen worden verschillende types onderscheiden, zoals tarwe, mesteluin (een mengsel 
van tarwe en rogge), rogge, witte haver, bruine haver, boekweit en ruwe haver. Onder deze diverse 
soorten werden doorgaans een drietal categorieën van kwaliteit onderscheiden waarvoor het tarief 
onderling verschilde. Omdat we geen aanduidingen hebben over de hoeveelheden van elk type graan 
dat ingevoerd of verkocht werd, bemoeilijkt dit wel enigszins de interpretatie van de 
pachtinkomsten. Niet alleen is het ons daardoor immers onmogelijk om de precieze hoeveelheid 
verhandeld graan vast te stellen, maar door de veranderlijkheid van de onderlinge verhoudingen 
wordt ook de interpretatie van het algemene verloop een heel stuk moeilijker. De consumptie van het 
type granen werd namelijk sterk beïnvloed door de onderlinge verhouding van de graanprijzen zelf, 
en was bovendien onderhevig aan de wet van Labrousse734

• Deze stelt dat de amplitude van 
cyclische variaties groeit volgens de mate waarin de vraag constant blijft. Met andere woorden, hoe 
inelastischer de vraag, hoe sterker de prijsstijging tijdens crisisperiodes. Voor wat het middeleeuwse 
Vlaanderen betreft, heeft dit voor gevolg dat vooral rogge de sterkste prijsstijgingen te kennen geeft, 
haver de zwakste. Bovendien is er een zekere mate van inwisselbaarbeid tussen deze granen. Zo kon 
een kleine daling van de prijs van tarwe leiden tot een overschakeling van heel wat gebruikers van 
het goedkopere rogge naar het kwalitatief betere tarwe. Vermits tarwe zwaarder belast werd, zouden 
we in dat geval een stijging van de globale inkomsten te zien krijgen, terwijl het verbruik in feite 
gelijk bleef. 

We stelden in tabel III.1.9. een schematisch overzicht samen van de tarieven die op de 
invoer en verkoop van verschillende soorten graan rustten in de periode 1453-1497. Het gaat hier 
enkel om de zogenaamde "nieuwe assizen", dus niet om het oude ongeld. Vermits de Gentse 
stadsrekeningen nergens melding maken van enig tarief, werden de gegevens uit verscheidene 
bronnen bij elkaar gebracht. Het gaat daarbij uiteraard telkens om momentopnames waarvan we 
slechts met behulp van de opbrengstcijfers hun toepassingsperiodes kunnen veronderstellen. 

731 Waardoor de aanwezigheid van deze heffing Johan Dambruyne ontgaan is, hetgeen wel enige invloed heeft 
op zijn interpretatie van de opbrengsten van de overige graanbelastingen vanaf 1489, in: DAMBRUYNE, 
'Mensen en centen', pp. 298-306. 
732 Van W erveke had het er reeds over dat ook het zout onder de belaste producten van het korenongeld viel, 
hetgeen door Boone bevestigd werd. VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 207 en BOONE, 
'Geld en macht', p. 137-138. 
733 Zie bijvoorbeeld SAG 400/32 f' 3r. 
734 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p.38. 
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Tabel m.1.9. Tarieven van de accijnzen op de verkoop van koren (in d.gr. per halster). 

Jaar Tarwe Rogge Gerst I witte Ruwe Bonen & 
haver haver erwten 

1453 3 2 2 1 3 
1469 736 2 1 3 

1492 737 6 4 3 2 6 
1494 738 4 2 3 2 3 
1497 739 3 1,5 2 1,5 2,5 

1540 740 2 1 2 

Daarbij willen we eerst en vooral opmerken dat het tarief van 1469 niet "nieuw" blijkt te zijn 
als we afgaan op het verloop van de inkomsten van de pacht. De overgang van de gehanteerde 
tarieven van 1453 naar die van 1469 lijkt ons eerder te situeren in het schepenjaar 1460/61741

• 

Vergelijken we eerst de onderlinge verschillen tussen de diverse soorten graan, dan valt op dat tarwe 
en peulvruchten veruit het zwaarst belast waren - niet verwonderlijk vermits het ook de duurste 
goederen waren. Rogge en gerst waren de goederen die door de lagere stedelijke klassen het meest 
verbruikt werden, zowel voor brood als voor bier. De ruwe haver werd vermoedelijk enkel gebruikt 
als dierenvoeder742

, was het goedkoopst en werd dan ook veruit het minst belast. Het is opvallend dat 
verhoudingsgewijs de rogge tenopzichte van het tarwe zwaarder belast werd tijdens zowel de eerste 
jaren na Gavere als net na Cadzand. Zowel bij de nieuwe instelling in 1453 als bij die in 1492 
bedroeg de verhouding tussen beide twee op drie. In beide gevallen werd dat reeds na enkele jaren 
(waarschijnlijk respectievelijk rond 1460 en 1495) terug gebracht tot een verhouding van één op 
twee. We menen dit te kunnen toeschrijven aan de druk van de ambachten, en aan een bewustere 
sociale politiek van de heersende elites. Terwijl de instellingsakten van deze cueillotes doorgaans 
gekenmerkt waren door een uitgesproken asociaal karakter, niet vreemd aan de hele vorstelijke 
bestraffingspolitiek waarbij vooral de ambachten geviseerd werden, voegde men blijkbaar enkele 
jaren nadien toch telkens deze 'correctie' door waarbij de heffing op rogge verlaagd werd. In tabel 
III.1.10. berekenden we telkens het percentage van de heffing ten opzichte van de prijs van 
respectievelijk tarwe en rogge van dat jaar. 

Tabel 111.1.10. Procentueel aandeel belasting ten opzichte van de prijs. 

Jaartallen 
1453 
1469 
1492 

Tarwe 
24,2% 
15,3% 
30,9% 

1494 20,6% 
1497 15,7% 

Gemiddeld 21,3% 

Bron: tabel III.l.9. en Dok I, pp. 36-38. 

Rogge 
22,5% 
9,1% 

29,0% 
14,5% 
15,2% 

18,1% 

Als we de evolutie doorheen de tijd bekijken (op basis van grafiek ID.1.13.), dan moet de 
eerste belangrijke vaststelling uiteraard het volledig ontbreken van deze belasting tussen 1477 en 
1492 zijn; een bemerking die op basis van voorgaande tabellen nog onvoldoende aan bod kwam. 

735 FRIS, 'Oorkonden', p. 119. 
736 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 222. 
737 SAG 93/8, register G, f' 102-103. 
738 SAG 425bis, f' 1r. 
739 SAG 145/1 (3), f' 8v. 
740 DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', p. 310. 
741 Gezien we dan ook in de inkomsten quasi een halvering krijgen. Zie daarvoor tabel23 in BOONE, 'Geld en 
macht' (op microfiche). 
742 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p.36-37. 
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Een tweede vaststelling is dat het tarief bij de vrede van Cadzand, althans voor tarwe en rogge, 
dubbel zo hoog lag als dat van 1453. Dit bleek echter niet houdbaar, en al bijna meteen werd het 
tarief sterk afgezwakt. Afgaande op de opbrengsten (grafiek III.1.13.) lijkt het ons zelfs 
onwaarschijnlijk dat het hoge tarief van 1492 ooit echt gehanteerd werd. De evolutie van het tarief 
van 1492 tot 1497 laat duidelijk zien dat er een geleidelijke aanpassing was van het tarief van 
Cadzand naar wat men blijkbaar als een meer aanvaardbare heffing beschouwde. Van wie het 
initiatief tot deze opeenvolgende tariefverlagingen uitging, kunnen we moeilijk nagaan, maar hoe 
dan ook spreekt er een zekere bekommernis uit voor de sociale gevoeligheden in het stedelijke 
weefsel. Een bekommernis die in de tarieven van onmiddellijk na de overwinning van het centraal 
gezag op de opstandige stad veel minder aanwezig was. Ter aanvulling geeft grafiek III.1.14. de 
evolutie van de Gentse prijzen voor tarwe en rogge weer doorheen de volledige 15e eeuw743

• Vooral 
de buitengewoon hoge graanprijzen op het einde van de jaren 1480 zijn voor onze analyse 
belangrijk. 
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Grafiek III.1.14. Graanprijzen te Gent (1400-1500). 
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Jaartallen 

We laten de cueillote op het graan nu even voor wat ze is, en richten ons op het stabielere 
oude ongeld, ook wel het muddegeld genaamd. In tegenstelling tot de cueillote betreft het hier een 
belasting op de invoer van graan via alle land- en waterwegen. De opbrengst van het oud ongeld op 
koren is het enige ongeld op een basisconsumptieproduct dat we doorlopend en afzonderlijk 
genoteerd vinden in de rekeningen (de andere ongelden, zoals die op bier en wijn, werden in de 
rekeningen telkens bij deze van de cueilloten geteld). Het is dus ook het enige ongeld waar we 
mogelijk enige demografische en conjuncturele conclusies uit kunnen trekken. 

Beschouwen we eerst de lange-termijn evolutie aan de hand van tabel III.1.11. Ze bevat de 
tienjaarlijkse gemiddelden van de opbrengsten uit het ongeld op het koren tussen 1400 en 1568. 
Onmiddellijk blijkt dat de jaren 1480-1500 een absoluut dieptepunt vormen op het vlak van de 
graaninvoer te Gent. 

743 Op basis van Dok/, pp. 36-38. 
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Tabel 111.1.11. Opbrengst pacht op het oude ongeld van het koren (tienjaarlijkse gemiddelden), 1400-
1568. 

Periode Pachtsom (in Index 
d.gr.VI.) 

1400-1410 28.352 100 

1410-1420 25.175 89 
1420-1430 31.505 111 

1430-1440 30.761 108 

1440-1450 36.245 128 
1450-1460 30.277 107 

1460-1470 29.600 104 

1470-1480 27.294 96 
1480-1490 19.040 67 

1490-1500 21.173 75 

1500-1510 25.333 89 
1510-1520 25.830 91 

1520-1530 22.500 79 

1530-1540 25.088 88 
1540-1550 23.821 84 

1550-1560 29.766 105 

1560-1568 32.247 114 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495; BOONE, 'Geld en macht', tabel III-25-A; 
DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', bijlage 11, pp. 400-401. 

Uit grafiek ill.l.15. blijkt dat al vanaf 1472 een dalende lijn werd ingezet. Een eerste 
mogelijke verklaring zou natuurlijk een aanpassing van het tarief kunnen zijn. We beschikken 
slechts over twee tariefaanduidingen: één uit 1486 en één uit 1497744

, die het beide hebben over een 
heffing van 5 s.gr. per 100 mud ingevoerd graan. In de periode tussen deze beide tariefaanduidingen 
bleef de ontvangst uit het ongeld stabiel, terwijl de grootste daling van de curve plaatsvond tussen 
14 72 en 1481. Uitsluitsel over een veranderd tarief dat aan de basis van deze daling zou gelegen 
hebben, krijgen we niet. Het lijkt er echter sterk op dat de tarieven voor de ongelden 
gewoonterechtelijk bepaald werden en dus zeer lang stabiel bleven. Het gelijkmatige 
opbrengstniveau vanaf het begin van de 15e tot aan het einde van de 16e eeuw bevestigt het 
vermoeden dat tariefwijzigingen in de ongelden zo goed als nooit voorkwamen. Vermoedelijk 
moeten we de oorzaken voor de dalende opbrengst van het korenongeld tussen 1470 en 1481 dan 
ook elders zoeken. 

We moeten allereerst nog eens de bedenking herhalen dat we hier steeds met 
pachtopbrengsten te maken hebben, die uiteraard zelf ook conjunctureel bepaald konden zijn. In 
welke mate dit voor een vervorming van de gegevens zorgt, blijft onduidelijk, maar vormt wellicht 
geen fundamenteel bezwaar tegen een sociaal-economische analyse op basis van deze cijfers. Twee 
onderliggende factoren kunnen mogelijks verklaringen opleveren voor deze gedaalde graaninvoer 
vanaf het laatste kwart van de 15e eeuw: enerzijds een demografische achteruitgang en anderzijds 
een verminderde graanhandel. Een demografische verklaring kan immers verondersteld worden op 
basis van de inelasticiteit van de graanconsumptie: een stad met een bepaalde bevolkingsomvang 
heeft nu eenmaal een bepaald minimum aan graan nodig om haar bevolking te voeden, zonder dat 
daar substitutiemogelijkheden voor beschikbaar zijn. Een verklaring in het kader van een 
teruggelopen graanhandel volgt anderzijds uit de aanwezigheid van de Gentse graanstapel: de 
graaninvoer in de stad was immers niet enkel bedoeld voor het voeden van de eigen bevolking, maar 
werd ook op grote schaal vanuit Gent verder verdeeld en verhandeld. 

744 Beide komen uit SAG 145, no 1, resp. (1) en (3). 
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Grafiek 111.1.15. Opbrengst ongeld op graan (1460-1495). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mmmmmmmmmm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
o~Nw~~m~~~o~Nw~~m~~~o~Nw~~m~~~o~Nw~~ 

Jaartallen 

Op demografisch vlak valt een achteruitgang van de bevolking vanaf 1472 niet uit te sluiten. 
In maar liefst zes verschillende jaren tussen 1470 en 1495 treffen we onder de "dagelijkse en 
onvoorziene kosten" van de stadsrekeningen meldingen aan van de pest of de haestigher ziecte die in 
de stad heerste 745

. Of het daarbij ging om de ziekte veroorzaakt door de pestbacil, dan wel om syfilis 
of de pokken, doet daarbij niet meteen ter zake. Daarnaast mag men er ook van uitgaan dat de 
hongersnood en de talrijke krijgsverrichtingen die de stad zelf ondernam vanaf 1477 het 
bevolkingsaantal van de stad aantastten. Wellicht droeg de demografische achteruitgang dan ook 
minstens gedeeltelijk bij tot de achteruitgang van de graaninvoer. Tijdens de tweede fase van de 
burgeroorlog trad vermoedelijk een omgekeerd effect op, namelijk een omvangrijke 
plattelandsvlucht naar de stad als gevolg van de door de oorlogsterreur bemoeilijkte 
levensomstandigheden op het platteland. Velen zochten hun toevlucht tot de veiligheid binnen de 
stadsmuren. Als men voor ogen houdt dat circa 85% van de landbouwgronden in het kwartier van 
Gent in 1490 onbewerkt bleef, kan men ervan uitgaan dat het aantal tijdelijk uitgeweken personen 
niet gering was746

. Dambruyne schatte dat de bevolking van Gent hierdoor tussen 1487 en 1492 met 
een kwart toegenomen was747

• Deze bevolkingstoename als gevolg van immigratie valt alvast niet uit 
de grafiek van het korenongeld af te leiden, wel integendeel: 1488 en 1492 vormen telkens een 
absoluut dieptepunt op het vlak van graaninvoer. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat de 
graanduurte in deze jaren ongekende hoogten bereikte en dat er naast epidemieën ook hongersnood 
heerste. Het is dan ook in deze periode dat de magistraat overging tot de aankoop van stadsgranen 
die openbaar verkocht konden worden (cf. infra). Dat de graaninvoer zich na het beëindigen van de 
oorlogen in 1492 nauwelijks herstelde, kunnen we vermoedelijk wel weer aan de oorlogsmigratie 
toeschrijven. Vermoedelijk viel het bevolkingscijfer van de stad in deze jaren terug tot minder dan 
40.000 inwoners, hetgeen uiteraard ook de minimumbehoefte aan graan verminderde. Dit stemt in 
ieder geval overeen met de veelvuldige vermeldingen van Gent als een stad die "dépeuplee et [ ... ] 
devenue déserte et inhabitee" was geworden op het einde van de 15e eeuw748

. 

745 De jaren zijn 1470, 1471, 1483, 1488, 1489, 1492 en 1494. Dit komt relatief goed overeen met de 
'gekende' pestjaren voor Vlaanderen in het algemeen: 1466-1472, 1481-1485 en 1487-1490: BLOCKMANS, 
'The social and economie effects', pp. 835-863. 
746 THOEN, 'Oorlogen en platteland', p. 366. 
747 DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', p. 72. Hij leidde dit deels af uit de gegevens in BOONE, DUMON, 
REUSENS, 'lmmobiliënmarkt', p. 184. 
748 Dit concrete citaat uit: VAN DUYSE, DE BUSSCHER, 'Inventaire analytique', n° 805. Deze vermelding 
komt regelmatig voor in de charters en ordonnanties over Gent uit het einde van de jaren 1490, onder andere 
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Demografische factoren kunnen dan wel een deel van het plaatje ophelderen, voor een 
analyse van de Gentse graaninvoer moeten uiteraard meerdere factoren in rekening gebracht worden. 
Het hier bestudeerde korenongeld meet immers enkel de invoer en niet de consumptie van graan. Als 
gevolg van het stapelrecht was een belangrijk deel van deze invoer, tenminste in de jaren wanneer er 
geen hongersnood heerste, bedoeld voor de uitvoer. Een terugval van de Gentse graaninvoer kan dan 
ook mogelijks verklaard worden vanuit veranderingen in de graanhandel die de Arreveldestad niet 
ten gunste kwamen. In plaats van een aantasting van de vraag naar graan, zou het dus ook kunnen 
gaan om een vermindering van het aanbod. In de eerste plaats kan daarbij gedacht worden aan een 
graantekort als gevolg van misoogsten. In 1481 en 1482 vonden inderdaad dergelijke opeenvolgende 
misoogsten plaats, die vermoedelijk mee aan de basis lagen van de hongersnood en het algemene 
graantekort in deze jaren749

• Aanwijzingen voor deze problemen met de voedselbevoorrading vinden 
we niet alleen in de lage opbrengst van het korenongeld, maar ook in allerhande andere bronnen uit 
de stedelijke administratie. Zo werd in 1480/81 bijvoorbeeld geordonneerd dat men geen graan 
mocht inkopen terwijl men er thuis nog in voorraad had, duidelijk met de bedoeling speculatie te 
vermijden en de prijzen zodoende laag te houden750

• Enkele maanden later moest men zich zelfs 
kunnen identificeren alvorens graan te kunnen kopen (wat dus wijst op een rantsoenering) en werd 
het uitvoeren van graan, meel of brood uit het Gentse kwartier op straffe van 50 jaar verbanning 
verboden751

• Het zal wel niet toevallig zijn dat in de stad ongeveer terzelfdertijd een processie 
"omme te biddene omme schoone ghetijdich wedere" georganiseerd werd752

• Dat zelfs Gent in 
dergelijke mate te lijden had onder de graanschaarste wijst niet alleen op de zwaarte van de crisis, 
maar vermoedelijk ook op een moeizame en afbrokkelende naleving van het stapelrecht van de stad. 
Maximiliaan van Oostenrijk lijkt daar in eerste instantie niet veel aan verholpen te hebben, wel in 
tegendeel. In februari 1482 zou hij een mandement uitgevaardigd hebben dat de vrije uitvoer van 
graan in heel Vlaanderen, zelfs door vreemde kooplieden, toeliet753

• De woedende reactie van de 
Gentse schepenen bleef niet uit. Ze verzochten de Raad van Vlaanderen om het mandement te 
vernietigen en de verdere publicatie ervan te verhinderen, terwijl ze hun exportverbod 
bekrachtigden. Lag het in Maxirniliaans bedoeling om Vlaanderen, en dan vooral Gent, in een tijd 
van diepe crisis op de knieën te krijgen nadat Gent zich in de voorbije maanden al te weerspannig 
gedragen had met betrekking tot de bedeonderhandelingen? Nadat in maart 1482 hertogin Maria 
overleden was en Maxiruiliaan voor de erkenning van zijn regentschap gedwongen werd een 
welwillender houding tegenover de Leden aan te nemen, was een dergelijke inbreuk op de Gentse 
privileges in ieder geval niet meer aan de orde. Hoe dan ook lijkt de stapel in het begin van de jaren 
1480 sterk te zijn afgebrokkeld, waardoor de uiteindelijke bevestiging ervan door Maxiruiliaan in 
1485 geïnterpreteerd kan worden als een poging om de Gentse graanhandel uit een bestendige crisis 
te halen. 

Niet alleen de binnenlandse politieke situatie en misoogsten hadden een invloed op de 
Gentse graaninvoer, maar vermoedelijk ook het ruimere politieke toneel. We denken daarbij 
voornamelijk aan de verschillende embargo's vanwege Loctewijk XI op de graanuitvoer naar de 
Bourgondische gebieden. Gezien haar geografische ligging op Leie en Schelde en de grote 
afhankelijkheid van de invoer van Frans graan, kan men vermoeden dat de gevolgen hiervan voor de 
Gentse graaninvoer aanzienlijk moeten geweest zijn. Een dergelijk embargo werd voor het eerst 
afgekondigd in 1470 en bleef minder dan eenjaar van kracht754

• Op basis van grafiek ill.l.15. lijkt 

naar aanleiding van het grote toemooi dat men toen inrichtte voor het economisch herstel van de stad. We 
sluiten anderzijds ook niet uit dat het ten dele een retorische stijlfiguur betreft om het ongelukkige lot van een 
al te opstandige stad te benadrukken na haar nederlaag tegen het centraal gezag. 
749 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 124. 
750 SAG 400/27, f" 239r-255v (1480/81). Onder andere een betaling om de trompetters van de stad te laten 
bekend maken "dat niement ten aerde comme ende zoude omme graen te caopene die graen thuus of inde 
muelne hadde. " 
751 Beide in: SAG 400/27, f" 377r-390r (1481182): "dat zijgheboden achter de stede dat niement graan 
caopen en zoude ten ander hij en brochte in ghescrifte zijnen name van zijnen conincstavele actum IIIr 
decembris lllfXI." 
752 Onder de "dagelijkse en onvoorziene kosten" in SAG 400/27, f" 377r-390r (1481182). 
753 SAG 93/3, register C, gheluwen bouck, f" 78r. 
754 TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 243 e.v. 
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dit alvast geen effect te hebben gehad op de graaninvoer. In 1475 en 1482 werden opnieuw 
dergelijke uitvoerboycots opgelegd vanwege de Franse koning, terwijl in 1472, 1475 en 1477 de 
vele troepenbewegingen in Noord-Frankrijk en Artesië voor een grondige verstoring van de 
graanproductie aldaar zorgden. Alvast voor wat 1475 betreft zou dit mogelijk de uitzonderlijk lage 
invoer in Gent kunnen verklaren. Aangezien heel wat verschillende factoren werkzaam waren, is het 
moeilijk om het precieze effect van deze maatregelen op de graanimport in te schatten, maar wellicht 
kunnen we de vele opeenvolgende moeilijkheden in de graanhandel met Frankrijk tussen 1472 en 
1482 toch zeker gedeeltelijk verantwoordelijk stellen voor de opvallende terugval in de opbrengst 
van het Gentse korenongeld. 

Dat de graaninvoer ook in de jaren nadien bijzonder laag bleef, heeft waarschijnlijk veel te 
maken met de troebele politieke en militaire situatie die op de dood van Maria van Bourgondië in 
1482 volgde. De grootschalige plattelandsvlucht tijdens de tweede fase van de burgeroorlog 
verhoogde niet alleen de vraag naar graan in de stad, maar bracht tegelijkertijd het aanbod ervan 
sterk naar beneden. Over het algemeen werd de aanvoer en bevoorrading wellicht sterk bemoeilijkt 
door de aanhoudende plunderingen en troepenbewegingen in deze periode. 

Omdat we het best ingelicht zijn over de graantarieven van na 1486, beperken we een 
verdere analyse van de gegevens tot die periode alleen. Vermits deze jaren, zoals gesteld, net 
gekenmerkt werden door een bijzondere graanduurte, en er in 1491/92 nog een bijkomstige 
bevoorradingsensis volgde als gevolg van een exportverbod in het Balticum755

, weerhielden we 
1495/96 als steekproefjaar756

. Voor datjaar konden we op basis van het tarief van het korenongeld 
een totale invoer van 37.600 mud graan berekenen. Op basis van enkele ruwe schattingen voor wat 
het minimum verbruik per persoon per dag betreft, komen we uit op een minimum bevolkingsaantal 
van 42.203 personen die van deze hoeveelheid graan zouden kunnen leven757

• Uiteraard is dit geen 
representatief beeld van de Gentse bevolking op dat moment, aangezien enerzijds heel wat 
bevoorrading uit de omringende regio op de Gentse markt plaats vond, en er anderzijds ook groepen 
waren die vrijsteld bleven van accijnzen758

• We kunnen veronderstellen dat op dit moment de 
uittocht uit de stad in de jaren na het herstel van de rust op het platteland, reeds volop aan de gang 
was. 74% van de door Thoen bestudeerde domeinen in het Gentse kwartier werden op dat moment al 
opnieuw verpacht759

. Geconfronteerd met de cijfers die door Dambruyne geschat werden, namelijk 
circa 50.000 inwoners vóór en ongeveer 40.000 ná Cadzand, lijkt het door ons berekende cijfer dit 
grotendeels te bevestigen. Het cijfer van 45.000 inwoners dat door Blockmans voorgesteld werd 
voor de periode 1492-1493 valt daarbij aan de hoge kant uit, maar dat kan mogelijk te wijten zijn 
aan het feit dat de emigratiebeweging op dat moment nog niet volledig op gang gekomen was760

. 

Een maximumgrens van 40.000 à 42.000 inwoners op het einde van de 15e eeuw lijkt ons in ieder 
geval een geloofwaardige benadering te zijn . 

In de rekeningen worden we geconfronteerd met nog een derde soort belasting op het koren, 
naast de cueillotes en de ongelden: de zaemcooperie. Deze heffing had betrekking op de makelaardij 
van de handel in koren761

• Opnieuw beschikken we enkel over de tarieven uit 1486 en 1497762
, die 

het beide hebben over een heffing van drie miten per mud ingevoerd graan voor een 'vreemde' 
koopman en twee miten per mud voor een poorter. Vermits de nominale opbrengsten van de pacht 
op de zaemcooperie en het oude ongeld niet met elkaar overeen komen, rijst natuurlijk de vraag naar 
het verschil tussen beide heffingen. Voor steekproefjaar 1495/96 komen we op basis van de 

755 Op basis van TITS-DIEUAIDE, 'La formation', p. 234. 
756 Dat jaar werd een opbrengst van 22.560 d.gr. genoteerd; te vergelijken met het rekenkundig gemiddelde 
van 25.179 d.gr voor de periode van 1460-1495. 
757 We gingen uit van de veronderstelling dat er met 100 liter graan zo'n 70 kg brood kan gebakken worden, op 
basis van SOSSON, 'Corporation et paupérisme', pp. 559-560. Voorts werd er uitgegaan van een consumptie 
van 1,1 kg brood per dag per persoon, in navolging van BOONE, 'Geld en macht', p. 171. 
758 Zie bijvoorbeeld voor de bevoorradingsstrategie van een Gentse patriciërsfamilie: M. BOONE, 'De discrete 
charmes van het burgerbestaan in Gent rond het midden van de vijftiende eeuw: het financieel handboek van 
Sirnon Borluut (1450-1463)', Bijdragen tot de Geschiedenis, 81 (1998). 
759 TH OEN, 'Oorlogen en platteland', p. 370. 
760 DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', p. 72 en BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 241-254. 
761 VAN WERVEKE, 'De Gentse stadsfinanciën', p. 176 en BOONE, 'Geld en macht', p. 171. 
762 SAG 145bis/l (1) en (3). 
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opbrengst van de makelaardij op een invoer van ten hoogste 34.560 mud763
, een hoeveelheid die een 

stuk lager ligt dan wat hierboven voor het ongeld berekend werd. Waar ligt dan precies het verschil 
tussen beide heffingen? Welk van beide heffingen licht ons het best in over de effectieve invoer van 
graan in Gent? Een mogelijke hypothese is dat niet al het ingevoerde graan onderworpen was aan het 
makelaardijrecht We zochten in het in 1484 afgekondigde en behoorlijk lijvige reglement op de 
Gentse stapel naar enige bepalingen hieromtrent, maar tevergeefs764

. Rechtstreeks uitsluitsel 
daarover krijgen we dan ook niet. Als we anderzijds, net zoals bij het oud ongeld daarnet, via de 
opbrengst van het makelaardijrecht een benaderend inwonersaantal berekenen, dan komen we uit op 
een cijfer van 31.032 voor 1495/96765

• Uiteraard is deze schatting veel te ruw om ook maar enigszins 
een geloofwaardig bevolkingscijfer voor dat jaar op te leveren. Het verschaft ons echter wel 
informatie over het aantal mensen dat men met het ingevoerde graan kon voeden. Precies door haar 
status als stapelplaats komt het ons bijzonder ongeloofwaardig voor dat de zaemcooperie betrekking 
zou hebben op al het ingevoerde graan in Gent. Niet alleen ligt het berekende cijfer van 31.032 
inwoners veellager dan de geschatte bevolking van 40.000 à 45.000766

, men dient er daarbij ook van 
uit te gaan dat een aanzienlijk deel van de import opnieuw geëxporteerd werd. Wil men zicht krijgen 
op de evolutie van de graaninvoer in Gent, dan lijkt de opbrengst van het ongeld daartoe heel wat 
beter aangewezen dan deze uit de zaemcooperie. 

Een laatste type heffing op het koren verdient hier voor de volledigheid enige aandacht. Het 
betreft het zogenaamde Lepelrecht op het graan. Deze belasting komt in heel wat Vlaamse en 
Brabantse steden voor en was waarschijnlijk oorspronkelijk een soort tolrecht in handen van de 
vorst. Geleidelijk aan zien we dit recht op veel plaatsen in handen komen van de steden, hetgeen ook 
in Gent gebeurde. Over de precieze datum waarop dit gebeurde, zijn we niet ingelicht. In 1458 werd 
dit recht overgedragen aan de broeders en zusters van de leprozerij en de omwonenden van de 
Korenmarke67

• We treffen de inning ervan dan ook niet langer aan in de stadsrekeningen tussen 
1460 en 1495. 

Uit al het voorgaande mag blijken dat de stadsmagistraat zich over het algemeen goed 
bewust was van het belang van gematigde graanprijzen voor het garanderen van sociale en politieke 
rust en orde. Kunnen we echter spreken van een bewuste bevoorradingspolitiek? Vooral het 
opstandige bewind vanaf 1477 lijkt door haar afschaffing van de hoge graancueillote en het 
rigoureuze toezicht op het naleven van exportverboden en regelgeving in verband met het 
stapelrecht, veel aandacht voor de graanprijzen te hebben gehad. Anderzijds was het toch vanuit het 
centraal gezag dat in 1485 een nieuw reglement op de Gentse graanstapel werd doorgevoerd en dat 
een jaar later door Maxirniliaan de Gentse aanspraken andermaal bevestigd werden. Om van een 
volwaardige bevoorradingspolitiek te kunnen spreken, is echter meer nodig768

• Kijken we naar 
andere Vlaamse steden als Ieper en Brugge op het einde van de 15e eeuw, dan zien we dat deze 
tijdens duurtejaren bijvoorbeeld consequent graan inkochten om dit tegen een gematigde prijs onder 
de stedelingen van de hand te kunnen doen. Tot op heden bleef het bestaan van dergelijke 

763 We schrijven "ten hoogste", omdat we niet ingelicht zijn over de verdeling tussen invoer door poorters en 
door niet-poorters, waarvoor de tarieven verschillend waren. Indien de verhouding tussen beide gelijk was, 
komen we op een totaal ingevoerde hoeveelheid van 27.647 mud. De maximale hoeveelheid ingevoerd koren 
waar de makelaardij ons dus over inlicht is in het (onwaarschijnlijke) scenario dat alle kooplieden poorters 
waren, een totaal van 34.560 mud. 
764 SAG 110bis, n° 1, f" 9r-20v. 
765 Over de werkwijze, zie noot 757. Ditmaal gingen we er, in navolging van Boone ('Geld en macht', p. 171), 
van uit dat er ongeveer evenveel poorters als niet-poorters graan invoerden in de stad, en namen we dus een 
gemiddeld tarief van 2,5 liter per mud als basis voor onze berekening. 
766 BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 241-254. 
767 TITS-DIEUAIDE, 'Le grain et le pain', p. 459. Dit werd 20 jaar nadien nogmaals bevestigd, namelijk in 
1478: SAG charter 941723. Het woord "lepelrecht" werd in de inventaris vanVAN DUYSE, DE BUSSCHER 
verkeerdelijk vertaald als het meer algemene "cueillote", terwijl het hier een veel specifieker recht betreft. 
768 De vraag naar het bestaan van een stedelijke bevoorradingspolitiek tijdens de 15e eeuw werd onder andere 
kort behandeld door TITS-DIEUAIDE tijdens de discussie waarvan het verslag opgenomen werd in TITS
DIEUAIDE, 'Le grain et Ie pain', p. 492. Daarin stelt ze dat een dergelijke politiek doorgaans afwezig is, 
tenzij misschien in het geval van Gent. 
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graaninkopen door de Gentse stadsmagistraat onzeker en betwise69
. Enkel voor de jaren 1438-1441 

werd reeds aangetoond dat de stad initiatief ondernam om zelf graan te kopen voor haar 
bevoorrading770

• Ook al had Gent dergelijke graaninkopen als gevolg van haar stapelrecht 
waarschijnlijk minder nodig, toch wijzen verschillende elementen erop dat ze, alvast gedurende een 
korte periode op het einde van de 15e eeuw vrij courant waren. Hoe representatief onze bevindingen 
zijn voor de Gentse graanpolitiek in de longue durée, blijft moeilijk te achterhalen. De typische 
financiële organisatie van de stad, met haar vele aparte boekhoudingen en afzonderlijke kassen, 
zorgt er immers voor dat we zelden zekerheid hebben over de volledigheid van het bewaarde 
bronnenmateriaal. Mogelijk zijn verscheidene afzonderlijke rekeningen van graaninkopen er niet in 
geslaagd de eeuwen te trotseren. Eén dergelijke rekening uit onze periode bleef wel bewaard, 
daterend uit het schepenjaar 1491192771

• Daarnaast beschikken we ook voor de jaren 1487, 1488 en 
1490 over enkele gegevens met betrekking tot graaninkopen voor de stedelijke bevoorrading ten 
laste van de magistraae72

• 

De reden voor deze systematische graaninkopen door de magistraat ligt voor de hand 
wanneer men een korte blik werpt op de evolutie van de graanprijzen tijdens de late 15e eeuw773

• 

Vanaf de jaren 1486 stegen de graanprijzen immers, zoals gezegd, buitensporig sterk. In de 
ordonnantie op het dubbel Gents bier (waarover later meer), zien we in december 1488 bijvoorbeeld 
een prijsopname waarbij het haver bijna vijf maal zo duur was als de renteprijs van het Brugse Sint
Donaaskapittel van dat jaar774 

- terwijl ook voor Brugge in deze periode van een uitzonderlijk 
duurtejaar gesproken wordt. Vermits de in- en verkoop van graan door de stad in de eerste plaats een 
sociale maatregel is, lijkt het logisch dat de magistraat enig verlies zou maken op deze transacties. 
De omvang van dit verlies blijft echter doorgaans onduidelijk. Uit de enige gedetailleerde 
boekhouding waarover we met betrekking tot deze aankopen beschikken, namelijk deze uit 1491192, 
blijkt dat niet alleen nieuw ingekochte granen verkocht werden, maar ook het graan dat nog in de 
voorraadschuren van de stad lag opgestapeld775

• Aangezien deze niet in hetzelfde jaar ingekocht 
waren, kan het door de stad geleden verlies bij de graanverkoop in een dergelijk geval niet berekend 
worden. Wel zien we dat de gehanteerde prijzen bij de verkoop inderdaad meestallager waren dan 
bij de inkoop. Toch kwam het ook voor dat de verkoopprijs hoger lag dan de aankoopprijs, hoewel 
het oorspronkelijk toch de bedoeling was "te vercaopene daermede te gherievene den aermen 
lantslieden ende andere. " In het enige jaar waarvoor we waarschijnlijk over een betrouwbaar cijfer 
voor de totale kost beschikken, 1488, blijkt dat de stad zich op een aankoop van koren ter waarde 
van 127 lb.gr. slechts 8 lb.gr. verlies deed bij de verkoop. Met een dergelijk klein verlies voor de 
stad lijkt het moeilijk te geloven dat ze daadwerkelijk een veel lagere graanprijs aan haar inwoners 
kon aanbieden bij deze stedelijke graanverkopen. Bovendien valt het op dat de Gentse magistraat, in 
tegenstelling tot zijn Brugse en Ieperse collegae, zijn aankopen steeds in de eigen stad verrichtte. Het 
lijkt ons dan ook niet onwaarschijnlijk dat in sommige jaren het optreden van de magistraat een 
prijsverhoging juist in de hand werkte. Zeker wanneer men in gedachten houdt dat de bedragen voor 

769 In TITS-DIEUAIDE, 'La formation', passim, wordt quasi alleen (en veelvuldig) melding gemaakt van 
graaninkopen door Brugge en Ieper. Gent blijft daarbij onvermeld. In HOWELL, BOONE, 'Becoming early 
modern in the Low Countries', p. 313 wordt expliciet gezegd dat "Ghent seems to have avoided such 
~urchases altogether." 
70 BOONE, 'Openbare diensten', p. 88. 

771 SAG 147bis, n° 1, fO lr-16v. 
772 Deze zitten in de "handboeken van erf- en lijfrentes" tijdens deze jaren, allen in SAG 406, n° ll, 12. Dat 
we voor 1489/90 geen aanwijzingen hebben wil niet zeggen dat er toen geen granen ingekocht werden, daar 
het erf- en lijfrentenboek voor dit jaar ontbreekt. 
773 Bijvoorbeeld de aankoopprijzen van het Sint-Juliaanshospitaal te Brugge, in: WYFFELS, 'Prijzen uit 
Brugse instellingsrekeningen', in: Dok 1/, pp. 71-102. 
774 SAG 93, n° 7, fO 66r-66v. Tarwe kost er op dat moment 40 d.gr. per halster, gerst en haver beide 36 d.gr. 
per halster. Al deze bedragen liggen vele malen hoger dan het gemiddelde van de renteprijzen van het Brugse 
slag van het Sint-DonaaskapitteL Zie daarvoor de bijdrage van VERHULST A. in Dok 1/. 
775 

" ..• ende insghelicx tghone dat al nu in den handen van der voorn stede es ende huer toebehoort te 
vercoopene" in SAG 147bis, n°l, fO 3r. 
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de aankoop van het koren soms opliepen tot 2.792 lb.fr.-naar alle eigentijdse maatstaven een zeer 
hoog bedrag (20% van de totale uitgaven in datjaar)77 

• 

Ook het type graan dat aangekocht werd, bevestigt onze twijfels over de efficiëntie van de 
hiermee gevoerde "sociale" politiek. Uit het register van 1491/92 blijkt immers dat 79% van het 
ingekochte koren bestond uit tarwe. Vermits de prijs waaraan dit graan terug verkocht werd slechts 
minimaal onder de inkoopprijs lag, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de aermen lantslieden zich dit 
luxegraan konden veroorloven in plaats van het goedkopere en veel gebruikelijker rogge. Mogelijk 
kwamen de graanverkopen dan ook veeleer de middenklassen dan de werkelijk hulpbehoevenden ten 
goede. De beperkte bevoorradingspolitiek die Gent, naast het in stand houden van haar stapelrecht, 
ontplooide, was in het verminderen van de zware lasten op de laagste bevolkingskiassen dan ook 
weinig efficiënt. 

4.3. Bier 

Het belang van de accijnzen op bier ligt voor de hand. Door het ontbreken van veilige en 
betaalbare alternatieven, was bier voor het grootste deel van de stedelijke bevolking een quasi 
onontbeerlijk goed777

• We wezen reeds eerder op het feit dat de accijnzen op bier tussen 1453 en 
1477 het belangrijkste onderdeel vormden van de stedelijke ontvangsten uit de indirecte belastingen 
- op haar beurt de voornaamste component van de totale stedelijke inkomsten 778

• Een verdere 
detailstudie van deze inkomsten dringt zich dan ook op. Een nauwgezette reconstructie van de 
bierproductie, -consumptie, -invoer en -uitvoer ligt daarbij niet binnen de mogelijkheden die door 
het bronnenmateriaal geboden worden. Vanaf de 16e eeuw zijn de daarvoor vereiste bronnen al in 
iets ruimere mate, zij het nog steeds slechts sporadisch, aanwezig. Een synthese op basis daarvan 
werd gemaakt door Paul de Commer779 en hoeft dan ook door ons niet meer nagestreefd te worden. 
Ons rest dus enkel nog de bevindingen voor de 16e eeuw in de mate van het mogelijke te toetsen aan 
onze eigen onderzoeksperiode, waarbij we graag onze eigen aanvullingen en interpretaties 
toevoegen. 

Van tarieven voor de bieraccijnzen is zoals gewoonlijk in de rekeningen zelf geen spoor te 
vinden. De tarieven waarover we beschikken, zijn dan ook afkomstig van behoorlijk disparaat 
bronnenmateriaal. Concreet zijn we op de hoogte van een aantal aanduidingen voor de jaren 1453, 
1469, 1479, 1486, 1493 en 1497. Net als de accijnzen op het graan zijn de heffingen op bier 
allesbehalve uniform: er zijn verschillende tarieven voor in de stad gebrouwen bier of vreemd bier, 
voor enkel of dubbel bier, voor bier in transit en Hamburgs bier. Voeg daar nog eens een 
veranderlijke inhoudsmaat aan toe en men zal begrijpen dat een eenvoudige interpretatie van de 
opbrengstcijfers uit de bieraccijnzen onmogelijk is. De gekende tarieven zijn daarenboven niet 
steeds volledig. Zo wordt in 1497 bij het tarief voor de invoer van Duits bier vermeld dat het bedrag 
van 2 s.gr. (24 d.gr.) per ton bovenop het bodemgeld betaald dient te worden780

• Een bodemgeld is 
een inkomend recht op bier781

, en waarschijnlijk de voortzetting van het oude ongeld dat reeds van 
oudsher moest betaald worden, lang vóór de nieuwe accijnzen opgelegd werden. Dat men het in de 
tarieflijsten van 1486 en 1497 niet nodig vond de tarieven daarvan te expliciteren zou erop kunnen 

776 SAG 406, n° 12 (1488-1489). 
777 Dit wordt onderschreven in onder andere: H. SOLY, 'De economische betekenis van de Zuidnederlandse 
brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek', in: Handelingen van het Colloquium over de economische 
geschiedenis van Belgie. Behandelingen van Bronnen en Problematiek (1972), p. 110. Alsook in BOONE, 
'Geld en macht', p. 136 en P. DE COMMER, 'De Brouwindustrie te Gent, 1505-1622', Handelingen van de 
maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XXXV (1981), p. 82. 
778 Voor de periode na 1460 zie grafiek III.l.l2; wat de periode tussen 1453 en 1460 betreft, zie daarover 
BOONE, 'Geld en macht', pp. 135-136. 
779 DE COMMER, 'De brouwindustrie'. 
780 SAG reeks 145, nr 1, portefeuille 2, fO 3v. 
781 VERWIJS, VERDAM, 'Middelnederlandsch woordenboek', p.1330: "Inkomend recht op het bier." Daarin 
staat expliciet vermeld dat het het bier betreft, hoewel we het woord ook meermaals aantroffen wanneer het op 
wijn betrekking had. 
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wijzen dat het hier om een door gewoonte bepaald bedrag ging dat aan weinig verandering 
onderhevig was. 

Jaartal 

1440/1 
1453 784 

1469 785 

1479 786 

1486 787 

1492 788 

1493 789 

1497 790 

Tabel lll.1.12. Aanslagvoeten assizen op bier, in d. gr. per ton782 

Gents enkel 
bier 

3 
5,3 
10,6 
6,5 
6,5 
4 
8 
11 

Vreemd en 
dubbel bier 

4 
19 

32 
32 
60 
42 

Uitvoer 

1,3 
1,3 

Transit 

6 
6 
6 
6 

De heffing op het Gents enkel en dubbel bier rustte op het brouwen zelf en werd dus in 
eerste instantie door de brouwer betaald, die het uiteraard kon doorrekenen aan de tapper, die het dan 
op zijn beurt deels op de consument kon verhalen. Het is daarbij belangrijk op te merken dat er door 
sommige mensen ook thuis bier gebrouwen werd, wat we voor het eerst opmaken uit de tarieflijst 
van 1497, waarin 8 d.gr. per smalle ton geheven werd op dit thuis gebrouwen bier (d.i . ongeveer 10 
d.gr. per ton) 791

• Of het thuis gebrouwen bier voorheen niet belast werd, of dat er voorheen dezelfde 
heffing op rustte als op de andere Gentse bieren, kunnen we niet uit de bronnen opmaken. Wanneer 
we het in bovenstaande tabel hebben over het tarief voor vreemd bier, dan doelen we daarmee op het 
meest gangbare tarief dat op dat moment gebruikelijk was, hoewel er naar het einde van de 15e eeuw 
toe steeds meer verschillende tarieven voor de diverse soorten vreemd bier opdoken. We hebben 
daarbij steeds het tarief voor het kuitbier (keyte) gevolgd, gezien dit bier alvast in de eerste helft van 
de 16e eeuw voor 95% van de invoer instond792

. Verderop zullen we dieper ingaan op de 
verschillende soorten vreemd bier en hun belasting. Onder de categorie uitvoer namen we in de tabel 
enkel de uitvoer van in Gent zelf gebrouwen bier op. Onder transit verstaan we de uitvoer van 
vreemde bieren uit de stad. 

Om een relevantere betekenis aan deze tabel te kunnen hechten, hebben we informatie nodig 
over de prijzen. We beschikken over enkele maximumprijzen opgelegd door het stadsbestuur voor 
1486, 1493 en 1497793

• Voor het 'inbrouwen' (Gents) bier weten we dat het in 1493 en 1497 
verkocht mocht worden aan 41 d.gr. per ton (32 d.gr. per smalle ton, 2 inghelschen aan de tap). Het 
vreemd bier mocht in 1486 maximaal 85 d.gr. per ton kosten, wat in 1493 opliep tot 128 d.gr. en in 
1497 weer enigszins daalde tot 96 d.gr. per ton. Van het dubbel inheems bier weten we dat het in 
december 1488 tijdelijk 128 d.gr. per ton koste, en drie maand later reeds gezakt was tot 75 d.gr. per 

782 Alle bedragen werden omgerekend naar d. gr. per ton, gebruik makend van de veronderstelling dat een ton 
bestaat uit 64 stopen. Dit is echter niet steeds het geval, waarover later meer. 
783 BOONE, 'Geld en macht' , p. 135. 
784 FRIS, 'Oorkonden', p. 120. 
785 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 222 
786 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 307-309. 
787 SAG reeks 145, nr. 1, portefeuille 1, f" 3r. 
788 SAG reeks 93, nr. 7, register G, f" 102-103. 
789 Ibidem. 
790 SAG reeks 145, nr. 1, portefeuille 3, f" 3v. 
791 Hoewel we nergens een expliciete omschrijving vonden van een dergelijke smalle ton, vermoeden we dat 
het om een ton gaat van 50 stopen in plaats van de gebruikelijke 64. Deze werd bijvoorbeeld ook gehanteerd 
bij de taxatie van de uitvoer. We kwamen daartoe doordat de prijzen in de tarieflijsten van 1486 en 1497 in 
dubbele maten uitgedrukt werden, namelijk 32 d.gr. per smalle ton en 2 inghelschen per stoop aan de tap. Een 
smalle ton van 50 stopen gerekend aan 32 d.gr. komt goed overeen met 2 inghelschen per stoop (namelijk 
allebei rond de 6,5 d.gr. per stoop). 
792 DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel II, p. 130. 
793 SAG reeks 93, nr. 7, register G, f" 102-103 en SAG reeks 145, nr. 1, portefeuilles 1 en 3. 
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ton794
• Dat we zo goed ingelicht zijn over de prijzen van het bier hebben we te danken aan het feit 

dat deze door middel van maximale richtprijzen opgelegd werden aan de brouwers en tappers. 
Bierprijzen lagen sociaal immers bijzonder gevoelig en elk stedelijk regime dat beducht was voor 
opstanden van "het ghemene volc" probeerde ze dan ook onder controle te houden. Dit zorgde 
ervoor dat de winstmarges van brouwers en tappers naar boven toe genivelleerd waren, waardoor in 
periodes van graanduurte het Gents bier onvermijdelijk sterk verwaterde. Aangezien de brouwer de 
stijgende graanprijzen, die aan de basis van zijn productieproces lagen, niet kon verrekenen in de 
prijs van het bier, kon hij immers enkel een gelijke winst behouden door een kleinere hoeveelheid en 
minder kwaliteitsvolle granen in het bier te verwerken. De grote stabiliteit van de prijzen van het 
Gentse klein bier, werden dan ook gecompenseerd door de schommelende verhouding van het water 
dat erin verwerkt zat. Volgens De Commer was eenzelfde fenomeen in de 16e eeuw in Gent en de 
meeste andere steden gaande795

. Toen bestond echter de mogelijkheid om het verwaterde Gentse bier 
tijdelijk te vervangen door diverse soorten vreemd bier, wat voor een goed aantal jaren op het einde 
van de 15e eeuw quasi onmogelijk moet zijn geweest. Voor de modale Gentenaar was de prijs van 
dit ingevoerd bier wellicht te hoog (het bedroeg meer dan het dubbele van het klein Gents bier), 
enerzijds doordat het budget in de duurtejaren sowieso reeds gedaald was, en anderzijds omdat de 
bevoorradingsproblemen tijdens de oorlogsjaren de invoer van vreemd bier eenvoudigweg 
onmogelijk maakten. 

Bekijken we nu de evolutie van de belastingdruk op het enkele, in de stad gebrouwen, bier. 
Algemeen blijkt de prijs relatief stabiel te zijn: van 32 d.gr. per ton in 1416796

, over 41 d.gr. in 1493 
en 1497, tot opnieuw 32 d.gr. in 1527797

. Vermits het niet mogelijk is om de precieze prijs in de 
tussenliggende periodes te bepalen, hebben we ervoor geopteerd gebruik te maken van een 
gemiddelde (36,5 d.gr.) voor alle tussenliggende jaren. Voor het vreemd en dubbel bier hebben we 
enkel cijfers voor 1486, 1493 en 1497 voorhanden, die bovendien erg variabel zijn. Gezien deze 
onstabiliteit, achtten we het niet opportuun daarbij gebruik te maken van een gemiddelde om onze 
cijferreeks te vervolledigen. In de onderstaande tabel drukten we telkens de heffing uit in procent 
van de prijs van het bier om een idee te krijgen van de zwaarte der heffingen. We moeten bij deze 
cijfers trouwens opmerken dat het hier enkel om een indicatie van de belastingdruk gaat en niet om 
de effectieve waarde ervan. Alle prijzen uit deze periode waarover we beschikken, zijn immers 
kleinhandelsprijzen, verrekend aan de tap, terwijl de belasting door de brouwer reeds voordien werd 
betaald. Het verschil tussen groothandels- en kleinhandelsprijzen wordt nu net gevormd door het 
loon van de tappers, door transport en door de assizen - die dus op basis van de groothandels- en 
niet op basis van de kleinhandelsprijzen berekend werden. We gaan er echter van uit dat de 
winstmarges van tappers en de kosten voor het transport (binnen de stad, van de brouwer naar de 
plaats waar het bier getapt werd) ongeveer gelijk bleven en de accijnzen dus evenredig door wogen 
op de kleinhandelsprijzen. Vermits zowat alle gegevens waarmee we verder vergelijken, voor andere 
steden en voor vroegere periodes, op dezelfde manier gereconstrueerd werden, stelt dit ons niet voor 
onoverkomelijke problemen. Op de uitvoer en transit konden we geen aanslag ten opzichte van de 
verkoopprijs berekenen, vermits kleinhandelsprijzen daarvoor irrelevant zijn, en we tot 1559 niet 
over groothandelsprijzen beschikken798

. 

794 Dit uit een ordonnantie over het dubbel bier en het aanstellen van zes "warderers" die over de kwaliteit 
ervan moesten waken. Gezien het politiek, militair en economisch zeer hectische jaar 1488, en de 
uitzonderlijke situatie die de bestaansreden vormde van deze ordonnantie, kunnen we ervan uitgaan dat het 
hier om een afwijking van de normale situatie gaat. SAG reeks 93, nr. 7, register G, fO 66r. 
795 DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel I, p. 91. 
796 BOONE, 'Geld en macht', p.135. 
797 DE COMMER, 'De bouwindustrie', deell, p. 90. 
798 DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel 1, p. 89. 
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Tabel lll.1.13. Heffing op het bier in procenten van de kleinhandelsprijs 

Jaar Gents enkel bier 

1440/1 9 
1453 15 
1469 30 
1479 18 
1486 18 
1492 ll 
1493 22 
1497 32 

Vreemd en 
dubbel bier 

38 

47 
44 

Bron: zie tabel III.1.12. en DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel! , p. 90. 

Enkele voorlopige bevindingen. Uit bovenstaande tabel valt allereerst de veel zwaardere 
procentuele belasting van de vreemde bieren ten opzichte van de in de stad zelf geproduceerde 
bieren op. Vergelijken we deze belastingdruk met wat gangbaar was in andere steden zoals Leuven, 
dan valt op dat de lokaal gebrouwen bieren doorgaans ruim onder het Leuvense gemiddelde bleven, 
terwijl de vreemde bieren daar sterk boven zaten799

• Door de geplafonneerde prijzen en de 
aanhoudende vraag naar steeds sterkere bieren vanaf het begin van de 16e eeuw, was het enkele 
Gents bier waarschijnlijk sterk verwaterd. Vooral vanaf 1477 stegen de prijzen voor gerst, het 
voornaamste bestanddeel van het bier, sterk en haalden ze makkelijk het dubbele tot het driedubbele 
van de prijzen uit het begin van de eeuw800

. Hoewel ook de muntdevaluaties van Maxirniliaan van 
Oostenrijk deels voor deze prijsstijging verantwoordelijk waren, was de duurte van gerst in deze 
jaren ook in reële termen nog steeds uitzonderlijk. Daar de prijs van het enkel bier relatief constant 
bleef, met een maximale stijging van 22% over dezelfde periode, kunnen we ons enig idee vormen 
van het kwaliteitsverlies van dat bier. De overstap naar vreemd of dubbel bier die logischerwijs op 
een dergelijke verwatering volgde, kon niet iedereen zich echter veroorloven. Met het dagloon van 
een metselaar kon men in 1485 zo'n 21 liter dubbel of vreemd bier kopen; in 1493 nog maar 13,8 
liter en in 1497 18,5liter801

. Diezelfde metselaar kon zich met dat loon op het einde van de 15e eeuw 
anderzijds 43 liter enkel (klein) bier veroorloven. Een vergelijking met de 16e eeuw leert ons dat de 
koopkracht van een metselaar in termen van klein bier in 1527 lichtjes gestegen was (naar 51 liter), 
zij het niet spectaculair. Ook wat het dubbel bier betreft, steeg de koopkracht enigszins: namelijk van 
18,5 liter naar 25 liter per dagloon802

• Vermits De Commer concludeerde dat dagelijks gebruik van 
dubbel of vreemd bier zelfs voor deze goedbetaalde groep uitgesloten was in de 16e eeuw, kunnen 
we alleen maar concluderen dat dit a fortiori het geval was in het laatste kwart van de 15e eeuw. Het 
valt daarbij trouwens op dat de periode rond de jaren 1485 en 1497 gekenmerkt werd door een forse 
verlaging van de koopkracht, terwijl ze tussen 1497 en 1522/27 nog weinig verandert. De opstanden, 
de uitzonderlijk hoge graanprijzen, de verzwaarde accijnzen en de talrijke muntmanipulaties van 
Maxirniliaan zullen daar ongetwijfeld hun aandeel in gehad hebben. 

In tabel III.l.13. bestudeerden we de evolutie van de belastingdruk op het bier meer in detail. 
Een eerste opvallende stijging van deze druk vond plaats in 1453, wanneer de vrede van Gavere het 
bestaande ongeld (mogelijks het eerder vermelde bodemgeld) verzwaarde met een extra heffing (de 
cueillote), waardoor de aanslagvoet met zo'n 67% steeg. Opmerkelijker nog is echter de drastische 
verhoging in 1469 wanneer de belastingdruk op het enkel bier verdubbeld werd. Deze verhoging valt 

799 VAN UYTVEN, 'Stadsfinanciën en ekonomie' , p. 115. 
800 A VERHULST, 'Prijzen slag Sint-Donaaskapittel Brugge', in: Dok// .. 
801 Metselaarslonen voor deze jaren uitE. SCHOLLIERS, 'Lonen te Gent', in: Dok ll, p. 423 e.v. Voor deze 
jaren bleek het metselaarsloon in Vlaanderen telkens gemiddeld 12d.gr. te zijn. 
802 DE COMMER, 'De brouwindustrie' , deel 1, p. 92. Wat de vergelijking met het dubbel bier betreft, trokken 
we enkel de vergelijking door naar de "crabbelaer" die immers de rechtstreekse opvolger vormde van het enige 
dubbele bier dat reeds op het einde van de 15e eeuw gebrouwen werd. Gezien het ontstaan van steeds meer 
soorten zwaardere bieren (de enkele clauwaert, dubbele clauwaert en dusselaer), kunnen we ervan uitgaan dat 
zowel het klein bier als het gewone dubbel bier ten opzichte van de 15e eeuw steeds verder verwaterd was 
geraakt. 
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ongetwijfeld te plaatsen in de bestraffingsmaatregelen die door Karel de Stoute werden opgelegd na 
de opstand van 1467. Expliciete informatie hierover krijgen we echter niet. In de teksten van de 
restrictie zelf komt de spectaculaire tariefverhoging alleszins niet aan bod803 en de maatregel wordt 
zonder enige uitleg of contextinformatie vermeld in het Dagboek van Gent804

• Alle andere accijnzen 
en cueillotes die ingesteld werden na Gavere blijven in 1469 onveranderd, enkel deze op het bier 
wordt verdubbeld. Dat de stad toen in financiële nood verkeerde, blijkt elders uit dit boek, dus op 
zich hoeft deze verhoging niet te verwonderen. Het jaar 1469 was daartoe ook een uitgelezen 
moment, vermits de opstandige ambachten opnieuw onderdrukt waren, de hertog dankzij het 
"verkiezingssysteem" door middel van de vorstelijke commissarissen zijn greep op de magistraat 
definitief gevestigd had en de belangrijkste politieke figuren nog maar enkele maanden voordien 
allernederigst hun trouw aan hem hadden aangeboden (nadat hij treffend het resultaat van zijn 
hertogelijke toom had gedemonstreerd in Luik)805

• 

De stadsmagistraat, geconfronteerd met drastisch terugvallende inkomsten uit de accijnzen 
van 1467 en 1468, zal deze kans op extra inkomsten wellicht met beide handen gegrepen hebben. 
Daarbij is het van fundamenteel belang om het asociale karakter van deze maatregel voor ogen te 
houden. Voor de lagere stedelijke klassen bestond er zo goed als geen alternatief voor het (klein) 
bier om in de drinkbehoeften te voorzien. Jan Craeybeckx berekende dat gedurende de hele late 
middeleeuwen zelfs de best betaalde arbeiders in de Nederlanden nog één derde van hun loon 
moesten afstaan voor een liter wijn806

• Enkel de absolute elite kon wijn in haar dagelijks 
verbruikspakket inschakelen. Een stijgende heffing op het bier tegenover een relatief stabiele 
aanslagvoet op wijn, is dus een verre van neutraal sociaal gegeven. De gewone man zal onder de 
felle, opeenvolgende belastingsverhogingen van 1453 en 1469 ongetwijfeld zwaar te lijden gehad 
hebben. Dat aan het op stabiliteit en het vermijden van opstand gerichte regime der drie leden807 na 
1453, en nogmaals na 1469, een eind was gekomen, wordt hierdoor alweer bevestigd. Hoewel het 
regime der drie leden evenmin democratisch was, was toch de bekommernis om oproer te vermijden 
steeds nadrukkelijk aanwezig, hetgeen zich vertaalde in de lage en stabiele accijnzen op bier vóór 
1453. 

Hoe deze belastingdruk zich concreet vertaalde, is moeilijk te achterhalen. Vermits ze in de 
eerste plaats rustte op de productie en enkel onrechtstreeks doorverrekend werd naar de consument, 
hangt veel af van de door de magistraat opgelegde kleinhandelsprijzen (waarover we voor de periode 
tussen 1453 en 1477 geen informatie hebben). Ofwel steeg de kleinhandelsprijs evenredig mee met 
de belastingsverhoging, ofwel deed ze dat niet en kunnen we ervan uitgaan dat het bier sterk aan 
kwaliteit moest inboeten. Het verlies dat de brouwers maakten door de verhoogde belastingen, zullen 
ze waarschijnlijk in de eerste plaats gecompenseerd hebben door het gebruik van minder en 
minderwaardige granen. Aangezien de dubbele en vreemde bieren voor het grootste deel van de 
bevolking buiten bereik bleven, en proportioneel nog veel zwaarder belast waren, was een dergelijke 
belastingverhoging hoe dan ook duidelijk voelbaar en sociaal explosief. Na 1477 werd de cueillote 
op klein bier afgeschaft, maar onder druk van de zware rentelast waar de stad mee opgezadeld was, 
werd ze in maart 1479 opnieuw ingevoerd. Het voorstel leidde aanvankelijk tot een opstand van 
enkele neringen, onder leiding van de srneden808

• Uiteindelijk werd de belasting toch doorgevoerd, 
waarvan getuigenis in het Memorieboek van Gent. We citeren: "Te ghent vergadert de drie leden 

803 FRIS, 'La restriction' , passim. 
804 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 222. 
805 FRIS, 'La restriction', p. 70. 
806 J. CRAEYBECKX, Un grand commerce d'importation: les vins de France aux anciens Pays-Bas (XI/Ie
XV!e siècle) (Parijs, 1958). 
807 BOONE, 'Gestion urbaine', passim. 
808 Een bijzonder levendig verhaald verslag van de gebeurtenissen in 14 78179 bij FRIS, 'Het oproer te Gent' . 
Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat de op pp. 10-11 geciteerde bron in verband met het uiteindelijk 
gehanteerde tarief niet in overeenstemming is met de andere bronnen en waarschijnlijk foutief is. Daar is 
immers sprake van een belasting van 14 rniten- op welke inhoudsmaat is niet duidelijk. 14 miten per 
brouwsel, noch per ton (resp. 0,02 gr. en 0,6 gr. per ton) lijken realistische heffingen; evenmin zo een heffing 
van 14 mi ten per stoop (996 gr. per ton). Alles lijkt erop te wijzen dat het effectief gebruikte tarief hetzelfde is 
als dat dat in 1478 voor de Brede Raad werd voorgelegd, namelijk 6s. gr. per brouwsel, wat overeen komt met 
ongeveer 2 mi ten per stoop en 6,5 gr. per ton. 
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van der stede omme raet ende advijs te nemene hoe dat men de stede helpen zaude uut hare Lasten 
daer zy inne was; want up dien tijt en dorstte niemant ter stede waert uutghaen hy en waert 
ghevanghen door de stede rente, ende de drye Leden sloten ghemeenlic dat de brauwers gheven 
zauden van elcke brauwte809 biers zes scellinghen grooten, van in maerte LXXVIII tot halfougste 
IIIIXX IIB/0. " 

Verwezen wordt hier naar de problemen met de rentebetalingen waar Gent zich na het 
afschaffen van de meeste cueillotes sinds 1477 mee geconfronteerd zag. Niet-betaling van de 
achterstallen gaf schuldeisers immers het recht inwoners van Gent die elders op doorreis waren te 
arresteren en vast te houden als onderpand voor het uitbetalen van de stadsschuld. Voor de handel 
kan dit alvast niet bevorderlijk geweest zijn. Om aan de financiële problemen van de stad tegemoet 
te komen, werd een vergadering belegd waarin men een nieuwe vermogensbelasting (cf. supra) en 
een tariefverhoging voor het enkel bier vastlegde voor drie jaar. De tijdsbepaling wijst erop dat men 
dit zag als een uitzonderingsmaatregel om aan de grootste problemen te verhelpen. In 1486 was 
echter nog steeds hetzelfde tarief in voege. De omstandigheden in de jaren na 1482 waren, gezien de 
opstanden tegen het centraal gezag en de daarmee gepaard gaande verhoogde diplomatieke en 
militaire kosten, niet van die aard om een ingrijpende belastingsvermindering door te voeren. 
Bovendien was de revolutionaire wind van 1477178 wat gaan liggen, hetgeen de sociale contestatie 
van de indirecte belastingen vermoedelijk minder krachtig maakte. Ook nadat het hertogelijk gezag 
in 1485 hersteld werd, bleven de belastingtarieven op het enkel bier ongewijzigd. Pas na de vrede 
van Cadzand keerden de hogere aanslagvoeten terug. Het uitzonderlijk hoge tarief van 1469-1477 
werd niet hernomen, maar de nieuwe heffingen lagen toch comfortabel boven deze van Gavere. 
Opvallend is wel dat we in de tarieflijst van 1497 met een nog hogere heffing geconfronteerd 
worden, die nu zelfs zwaarder is dan die van 1469. 

Doordringen tot de bierconsumptie zelf is op basis van de beschikbare bronnen een 
uitermate delicate aangelegenheid. In wat volgt zullen we daartoe een aanzet proberen geven, zonder 
ons daarbij al te ver te laten meeslepen door niet-falsifieerbare veronderstellingen en projecties. De 
belangrijkste vraag is of er een evolutie van de bierconsumptie te zien valt in de onderzochte 
periode. Er zijn immers op zijn minst twee factoren werkzaam die de consumptiepatronen drastisch 
beïnvloed kunnen hebben. In de eerste plaats de fiscaliteit: hoe inelastisch bleek de vraag naar bier 
wanneer dit in steeds grotere mate belast werd? Verder spelen ook andere elementen dan de intern 
stedelijke een rol: de voortdurende oorlogen en bijbehorende plunderingen in het gebied rond Gent, 
de eerder besproken arrestaties omwille van het niet afbetalen van schulden en de belemmering van 
internationale handel door opeenvolgende economische blokkades en piraterij811

• Vermits we enkel 
globale pachtopbrengsten ter onzer beschikking hebben, kunnen we deze vraagstelling slechts 
benaderend beantwoorden. De analyse is complex door de dubbele boekhouding die vanaf 1477 
gangbaar is. Het ongeld op het bier behoort dan immers tot de centrale kas (en vindt dus haar 
neerslag in de stadsrekeningen), terwijl de "nieuwe assisen" op het bier specifiek gebruikt worden 
voor het afbetalen van de schulden en dus in de renteboeken voor komen. Beide reeksen vertonen in 
de periode 1477-1495 op zichzelf aanvaardbare hiaten (drie ontbrekende stadsrekeningen en vier 
ontbrekende renteboeken), maar samengeteld levert dit heel wat meer problemen op. Willen we 
immers de ongelden en nieuwe assisen samen bestuderen, dan worden we geconfronteerd met zeven 
missing values op achttien gevallen. 

Wat is nu precies het verschil tussen het ongeld uit de stadsrekeningen en de assisen uit de 
renteboeken? Alle tarieven waarover we beschikken lijken enkel te handelen over de nieuwe assisen 
en cueilloten, terwijl de ongelden steeds onvermeld blijven. Welke zijn dan wel die inkomsten die na 
1477 nog steeds in de stadsrekeningen voorkomen? Onder de cueillotes, en later de ervan 
afgesplitste nieuwe assizen, waren de oude ongelden gewoon blijven voortbestaan. Het gaat daarbij 

809 In eigentijdse bronnen (SAG 9317 f' 66r) vonden we terug dat een brouwsel 11 tonnen bedraagt. Dit is niet 
in overeenstemming met de door De Commer voor de 16e eeuw gehanteerde inhoud van 16 tonnen. We 
hebben bij de omrekeningen uiteraard de eigentijdse vermelding gevolgd. 
810 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 309. 
8 11 Over de niet te onderschatten rol van al deze zaken handeltVAN UYTVEN, 'Politiek en economie', pp. 
1097-1149. 

167 



vermoedelijk om een voortzetting van het vroegere gruitrecht812
• Gruit was een brouwmengsel dat in 

vroeger tijden in de plaats van hop gebruikt werd. Het belangrijkste bestanddeel ervan was gagel, 
een kruid dat vanouds op de vorstelijke woeste gronden geplukt werd. De vorst had zijn recht op dit 
kruid onder de vorm van een taks op het ermee te brouwen bier echter al vroeg in handen van de 
steden gegeven. Ook al was gruit op de meeste plaatsen in Vlaanderen rond het midden van de 15e 
eeuw reeds vervangen door hop813

, de belasting bleef in voege. Wanneer de overschakeling naar het 
hopbrouwen te Gent precies plaats vond, weten we niet, maar we vonden wel enkele indirecte 
bewijzen van het hopbrouwen in 1467814

• 

Vóór 1477 werd het ongeld op enkel bier doorgaans in één post met de cueilloten geïnd 
waardoor het er niet van te onderscheiden valt. Pas in 1467 krijgen we een afzonderlijke boeking van 
het ongeld, aangezien de cueillote tijdelijk afgeschaft werd als gevolg van de opstand. Voor een 
nieuwe afzonderlijke boeking van het ongeld op bier moeten we wachten tot 1477, vanaf wanneer 
het doorlopend afzonderlijk geboekt werd tot 1495. De gemiddelde opbrengst bedroeg in deze 
periode 16.234 d.gr. Over het precieze tarief van dit ongeld hebben we geen informatie. De 
ononderbroken inning ervan tijdens de stedelijke opstand in 1467 en nog steeds na 1477 wijst erop 
dat de tijdgenoot de 'uitzonderlijke' cueillotes maar al te goed van de 'traditionele' ongelden kon 
onderscheiden. Die laatste waren blijkbaar niet aan contestatie onderhevig, hetgeen aanwijst dat het 
fiscaal geïnspireerde verzet in deze periode allerminst ongediscrimineerd was. Niet de indirecte 
belastingen an sich stonden ter discussie, wél de specifieke heffingen die de stad opgelegd waren na 
de vrede van Gavere815

• Dat we in geen enkele bron een tarief vermeld vinden voor dit ongeld, 
wijten we aan de langdurige inburgering van deze heffing. Het ongeld was een gewoonterecht dat 
niet langer ter discussie stond en waarvan de tarieven niet aan wijziging onderhevig waren, terwijl 
de cueillotes als een vorstelijke inbreuk op de privileges gezien werden en wel aanleiding gaven tot 
hevige protesten. 

Grafiek 111.1.16. Opbrengst cueiUote op Gents enkel bier (1460-1495). 

812 DE COMMER, 'De brouwindustrie', p. 85. 
813 Daarover: K. PAPIN, 'De hophandel tijdens de middeleeuwen', Handelingen van de maatschappij voor 
~eschiedenis en oudheidkunde te Gent, LVIII (Gent, 2004), pp. 105-146. 

14 SAG fonds 457 n° 1. Daaruit blijkt dat hop één van de veelvuldig geïmporteerde goederen is waarop 
~ondgeld betaald werd in 1467/68, zo blijkt uit dit register van de in regie georganiseerde inning voor dat jaar. 

15 Hetgeen de stelling ondersteunt dat revoltes in de laatmiddeleeuwse steden niet in de eerste plaats gericht 
waren op structurele veranderingen, maar wel op een concrete verlichting van de lasten. Zie J. DUMOLYN, J. 
HAEMERS, 'Pattems of urban rebellion in roedieval Flanders' , Joumal of Medieval History, 31 (2005), pp. 
372. Daarin wordt verwezen naar Y.-M. BERCÉ, Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne (XVle-XV/lle 
siécles) (Paris, 1980), p. 252. 
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Grafiek 111.1.17. Opbrengst ongeld op Gents bier (1476-1495). 

Grafieken III.1.16 en 111.1.17. geven het verloop van de opbrengst uit de twee belastingen op 
in Gent gebrouwen bier weer: de cueillote enerzijds en het ongeld anderzijds. We bekijken eerst de 
inkomsten uit de cueillote. Enkele belangrijke uitzonderingsjaren die reeds eerder vermeld werden, 
vallen meteen op: de inkrimping in 1467, de verdubbeling van het tarief vanaf 1469, de afschaffing 
in 1477, en de herinstelling in 1479 (tijdens de laatste maanden van schepenjaar 1478). Door deze 
veelvuldige ingrepen in de tarifering en inning van de cueillote valt het moeilijk om enige conclusies 
te trekken in verband met de evolutie van de productie. Dit contrasteert scherp met de opbrengsten 
uit het ongeld op enkel bier dat tussen 1477 en 1495 uiterst stabiel bleef, waardoor we wel enigszins 
de bierproductie en -consumptie kunnen bestuderen. Een uitschieter vormt het jaar 1489, wanneer 
de plunderingsoorlogen tussen Maximiliaan van Oostenrijk en de Vlaamse steden op hun hoogtepunt 
waren. Vermoedelijk werd de consumptie van het Gentse bier op dat moment sterk bevorderd 
doordat enerzijds de aanvoer van vreemd bier belemmerd werd en anderzijds het weinige 
aangevoerde bier voor steeds meer mensen onbetaalbaar werd (cf. infra). Ook al was het bier, gezien 
de uitzonderlijke graanprijzen, op dat moment sterk verwaterd, het grootste deel van de bevolking 
had vermoedelijk geen andere keuze dan het toch massaal te verbruiken. De plaatselijke 
brouwactiviteit werd verder ook bevorderd door de bevolkingstoename in de stad als gevolg van de 
massale plattelandsvlucht (cf. supra) tijdens de burgeroorlog. Vermoedelijk moeten we de sterke 
terugval van het ongeld na 1492 dan ook aan de drastische demografische terugloop na het herstel 
van de vrede toeschrijven. Op basis van deze cijfers concluderen dat de Gentse bevolking met zo'n 
50% terugliep in de jaren na de vrede van Cadzand, gaat echter te ver. Ook de aanvoer van vreemd 
bier werd in deze periode immers hersteld en de gemiddelde koopkracht door de dalende 
graanprijzen kwam opnieuw op een normaal peil, hetgeen zeker mee de daling van het verkoop van 
het lokaal geproduceerde (minder kwaliteitsvolle) bier verklaart. 

Gebruiken we de tarieven die we ter beschikking hebben om de productie van het Gentse 
enkele bier te berekenen, dan komen we aan een gemiddelde van 54.298 gebrouwen tonnen per jaar, 
wat overeenkomt met 8.014.927 liter. Vergelijken we dit met de gegevens die De Commer 
berekende voor het laatste kwart van de 16e eeuw, dan ligt dit cijfer uitermate hoog. De Commer 
kwam immers slechts op 17.991 tonnen in 1570; wat in 1603 zelfs was teruggelopen tot 3.612816

• Dit 
bevestigt de algemene indruk dat de dubbele bieren in de loop van de 16e eeuw steeds meer het 
klein, enkel bier van de markt gingen verdringen. Voor zover het beperkt aantal gegevens uit ons 

816 DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel 2, p. 118. 
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eigen onderzoek het überhaupt toelaat om een evolutie waar te nemen, is deze er in horizontale zin 
nauwelijks. Gedurende de hele periode schommelt de productie tussen de 45.000 en 65.000 tonnen 
per jaar, zonder een consequent stijgende, dalende of golvende curve af te tekenen. 

Tabel 111.1.14. Productie klein Gents bier (in tonnen). 

Jaar Productie Jaar Productie Jaar Productie 
1460 53.433 1472 52.528 1484 
1461 1473 54.566 1485 51.434 
1462 1474 55.336 1486 56.197 
1463 55.788 1475 54.340 1487 54.203 
1464 1476 54.566 1488 51.582 
1465 57.509 1477 1489 
1466 63.677 1478 1490 54.572 
1467 44.784 1479 64.985 1491 
1468 44.369 1480 64.468 1492 
1469 1481 65.095 1493 43.800 
1470 49.721 1482 57.083 1494 46.980 
1471 52.121 1483 1495 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Willen we dit per capita herleiden, dan worden we onvermijdelijk geconfronteerd met het 
probleem van de demografische schattingen. Voor 1494 schatten we de Gentse bevolking op 
ongeveer 42.000 personen. Dit houdt het midden tussen de schatting van Blockmans (45.000) en 
deze van Dambruyne (ca. 40.000) en werd ons ook door de inkomsten uit het ongeld op het graan 
gesuggereerd817

• Dit komt neer op een hoeveelheid van 0,45 liter per dag per persoon. Ter 
vergelijking: voor 1579/80 werd het totale hoofdelijk bierverbruik in Gent (dus ook met de vreemde 
en dubbele bieren) op 0,55 liter geraamd, een cijfer dat overigens nog lager ligt dan schattingen voor 
de meeste andere steden uit de 15e-16e eeuw (Leuven: 0,74 l., Antwerpen: 0,81 1., Diest: 0,69 1., 
Ninove: 0,82 1., Haarlem: 0,68 1.)818

• Uiteraard is ons eigen cijfer slechts van beperkte waarde voor 
wat het bestuderen van de consumptiepatronen betreft. Het gaat hier immers enkel om het in Gent 
gebrouwen klein bier en het houdt geen rekening met eventuele uitvoer van de eigen productie. In de 
tweede helft van de 16e eeuw werd 29% van de eigen productie aan bier uitgevoerd, wat, als we dat 
cijfer overnemen zo'n 0,32liter per capita per dag zou overlaten voor consumptie binnen Gent. De 
enige conclusie die uit beide cijfers hoe dan ook te trekken valt, is dat op het einde van de 15e eeuw 
de eigen productie aan klein bier voor een veel groter aandeel van het totale bierverbruik instond dan 
een eeuw later. Toch is 0,45 (of 0,32) liter per dag ongetwijfeld een te kleine hoeveelheid om in de 
behoeften te voorzien, afgaande op de vergelijkingen met andere steden. Ook een vergelijking met 
de hoeveelheden bier die jaarlijks belastingsvrij ingekocht mochten worden door 
overheidsambtenaren, kan doen vermoeden dat de werkelijke consumptie driemaal zo hoog kan 
gelegen hebben819 

- al was het consumptiepatroon van een vorstelijk ambtenaar uiteraard niet 
representatief voor dat van de gemiddelde Gentenaar. Hoe dan ook werd er zo goed als zeker 
aangevuld met vreemd en dubbel bier, ondanks de zwaardere heffingen op deze soorten. 

Laten we nu eens naar de productiecijfers van Gents bier kijken op basis van de opbrengst 
uit het ongeld. We beschikken net als bij het ongeld op het koren enkel over de tarieven uit 1486 en 
1497, die allebei 3 d.gr. per brouwsel bedragen (3/11 d.gr. per ton). Als we op basis daarvan de 
totale productie aan Gents bier berekenen, verkrijgen we de gegevens in onderstaande tabel. 

817 BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 241-254 en DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', pp. 68 en 98. 
818 DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel 2, p. 142. 
819 Zie charter SAG 94/807 van 20 februari 1498. De eenvoudigste vorstelijke ambtenaren, namelijk de boden 
in dienst van de Raad van Vlaanderen, werden voor 16 ton bier per jaar vrijgesteld van belastingen. Dit houdt 
een hoeveelheid in van 2362liter. Veronderstellen we dat daarmee een huisgezin van 4 personen onderhouden 
diende te worden, dan komen we op een dagelijkse hoofdelijke consumptie van 1,62liter per dag. 
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Tabel 111.1.15. Productie Gents bier op basis van het ongeld (in tonnen). 

Jaar Productie Jaar Productie Jaar Productie 

1478 1484 1490 68.640 
1479 61.600 1485 59.840 1491 
1480 66.880 1486 63 .360 1492 35.200 
1481 68.640 1487 59.844 1493 35.200 
1482 56.320 1488 58.960 1494 40.480 

1483 66.880 1489 91.520 1495 47.520 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Deze gegevens komen bijzonder goed overeen met deze uit tabel ill.l.l4. die we berekend 
hadden op basis van de cueillote op het enkel inbrouwen bier. Bij het tarief over het ongeld wordt 
niet vermeld of deze heffing enkel van toepassing was op het enkel of ook op het dubbel bier. Dat 
het productiecijfer berekend op basis van het ongeld in de jaren na Cadzand lager ligt dan het 
productiecijfer op basis van de cueillote, maakt het onmogelijk dat het ongeld ook betrekking had op 
het dubbel bier. Waarom de productiecijfers op basis van het ongeld dan verschillen van deze op 
basis van de cueillote blijft in dat geval wel onduidelijk. 

Tijd dus om van het klein bier over te schakelen naar de vreemde en dubbele bieren. Dubbel 
bier onderscheidt zich van enkel bier door de hoeveelheid toegevoegde grondstoffen, veeleer dan 
door een verschillend gistingsproces. Op dit bier golden blijkbaar dezelfde accijnzen als op het 
ingevoerd bier, waardoor ze boekhoudkundig niet van elkaar gescheiden werden. Door de steeds 
verder schrijdende verwatering van het enkel bier namen de dubbele biersoorten een alsmaar groter 
deel van de markt in. Doordat de prijzen van het bier vast lagen terwijl graanprijzen en inflatie hun 
tol eisten, hoeft het niet te verwonderen dat de kwaliteit van het bier voortdurend achteruit ging en 
steeds meer mensen dus naar "rijkere" soorten dubbel bier op zoek gingen. In de jaren '90 van de 16e 
eeuw werd zo'n 90% van de Gentse productie ingenomen door de zwaarste soorten dubbel bier, en 
tegen 1622 verdween het enkel bier zelfs volledig820

. Over de herkomst van buitenlands bier hebben 
we geen gedetailleerde gegevens. Een belangrijke plaats werd in ieder geval ingenomen door het 
kuitbier, in de bronnen aangeduid als keyte . Dit goedkoop bier was voornamelijk afkomstig uit 
Haarlem, Gouda en Delft. Daarnaast komen we ook vermeldingen tegen van Hamburgs, Oosters, 
Jupen en Engels bier. Op dat vlak lijken er zich alvast weinig verschuivingen af te tekenen in de 
volgende eeuw. De afzonderlijke marktaandelen van deze soorten zijn voor de 15e eeuw niet te 
achterhalen, maar meestal wordt in de rekeningen enkel keyte expliciet vermeld ( " ... van keyte ende 
andre vremde bieren"), hetgeen toch wijst op de overheersende aanwezigheid erv.an in de invoer. 
Het is opvallend dat naar het einde van de 15e eeuw toe steeds meer gediversifieerde tarieven 
gebruikt werden voor de verschillende soorten ingevoerd bier. Waar aanvankelijk voor al het vreemd 
bier één vast tarief aangerekend werd, onderscheidt men in 1497 minstens vijf afzonderlijk 
vernoemde tarieven. Mogelijks wijst dit erop dat de invoermarkt zelf steeds meer gediversifieerd 
raakte en naast de keyte ook meer andere bieren een plaats op de Gentse afzetmarkt veroverden. 

Vergelijken we nu de onderscheiden tarieven tussen de verschillende soorten ingevoerd bier 
voor de jaren 1486, 1492 en 1497 - de enige jaren waarvoor we over gedetailleerde tarieven 
beschikken. In 1486 bedroeg het standaard-tarief voor vreemd (en inbrouwen dubbel) bier 32 d.gr. 
per ton. De heffing op Hamburgs bier bedroeg slechts 24 d.gr. per ton en op oosters bier nog minder, 
namelijk 20 d.gr. per ton. Op basis waarvan deze tarieven bepaald werden is meestal niet duidelijk. 
Het lijkt echter aannemelijk dat ze in rechtsteekse verhouding stonden tot de kwaliteit van het 
ingevoerde bier. Oosters bier zou in dat geval minder kwaliteitsvol geweest zijn, hoewel de heffing 
nog steeds veel hoger lag dan deze op het Gents klein bier. In 1497 werd op de invoer van de meeste 
soorten bier 42 d.gr. betaald, behalve voor Duits bier, waar men slechts 24 d.gr. op moest toeleggen. 
Een nog grotere uitzondering was er echter voor het bier dat door de Hamburgers zelf naar Gent 
gebracht en aldaar verkocht werd. Zij moesten hierop slechts 6 d.gr. per ton betalen, nog geen 15% 
van wat andere buitenlandse bierverkopers moesten betalen. Dat de Duitse hanze zich al langer had 
toegelegd op het exporteren van Hamburgs bier naar Vlaanderen, blijkt uit een brief van 7 juli 1472 

820 DE COMMER, 'De brouwindustrie' , deel 2, pp. 116, 122 e.v. 
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waarin de burgemeester en raadsheren van Hamburg aan de aldermannen van de Brugse hanze 
opdracht gaven om onderhandelingen op te starten met de magistraat van Gent. Bedoeling was om 
een contract te sluiten waarin de hanzeaten enerzijds beloofden de Gentse accijnzen op het 
Hamburgse bier te betalen, maar anderzijds aandrongen op het terugbetalen, weliswaar in schijven, 
van een som van 800 lb.gr. die Gent hen nog schuldig was821

. In de praktijk betaalden de hanzeaten 
reeds veellanger de accijnzen op het ingevoerde bier te Gent, maar blijkbaar werd het nu toch als 
een geste beschouwd om deze taxatie, "contrairement aux droits de la Ranse," ook officieel te 
erkennen. Het resultaat was dat zestien jaar lang door Gent elk jaar 50 lb.~r. afbetaald werd aan de 
Brugse hanze (van 1472 tot 1486) tot de volledige som was terugbetaald 22

, en dat het Hamburgs 
bier nu ook officieel belast werd, zij het nog steeds aan een goedkoper tarief dan voor de andere 
vreemde bieren. Blijkbaar keerde de situatie tegen het einde van de eeuw dan toch weer om en 
werden de invoerders van Hamburgs bier opnieuw grotendeels (theoretisch) vrijgesteld van 
belastingen. Het lage tarief van 1497 bleef blijkbaar niet lang aangehouden, want op 27 oktober 
1500 schreven burgemeester en raadgevers van Hamburg opnieuw naar de stadsmagistraat van Gent. 
Daarin vroegen ze om de accijns van 24 d.gr. terug naar 6 d.gr. per ton te brengen en de oude gang 
van zaken te herstellen823

. Het is duidelijk dat de tarieven voor ingevoerde bieren evenzeer door 
andere overwegingen, zoals het voorbeeld van de achterstallige schulden aangeeft, werden 
ingegeven dan louter en alleen door de kwaliteit van het bier zelf. 

Voor de vreemde en dubbele bieren zijn de ons beschikbare tarieven nog veel gebrekkiger 
en onbetrouwbaarder dan deze voor de inbrouwen bieren. Bovendien werd, zoals gezegd, geen 
uniform tarief gebruikt, en kunnen we dus onmogelijk de totale productie van dubbel bier of invoer 
van vreemd bier met zekerheid berekenen. Dit laatste probleem blijkt echter niet onoverkomelijk te 
zijn wanneer we ervan uitgaan dat het dubbel bier en keyte, net als in de 16e eeuw (het keyte maakte 
zo'n 95% van de import uit, terwijl de dubbele bieren zo'n 85% van het totale verbruik 
bedroegen824

), veruit de belangrijkste componenten waren van deze groep. Daarvoor gold immers 
steeds hetzelfde tarief. De afwijkingen daarop kunnen we dan als uitzonderingen beschouwen en 
voor een globale, approximatieve benadering achterwege laten. Passen we deze vereenvoudiging toe 
op de enige twee jaartallen waarvoor we met zekerheid zowel over het tarief als over de 
pachtopbrengst beschikken, dan komen we op een totaal van 9.030 tonnen geproduceerd dubbel en 
ingevoerd vreemd bier in 1486 en 11.054 tonnen in 1492. Gebruiken we nog steeds ons benaderend 
bevolkingscijfer van 42.000 inwoners, dan komen we daarmee op respectievelijk 0,08 en 0,10 liter 
per dag, per persoon. Dit betekent dat rond 1492 het dubbel en vreemd bier samen nauwelijks 22% 
uitmaakte van het totale bieraanbod in Gent. Deze cijfers zijn slechts in beperkte mate representatief 
te noemen, daar de hele periode van 1477 tot 1492 toch door een bijzonder grote economische 
instabiliteit werd gekenmerkt. Vermoedelijk nam het aandeel van het vreemd en dubbel bier in de 
jaren na 1492 toe als gevolg van de herleving van de handel en de stijging van de koopkracht. 

82 1 VAN VAN DUYSE, DE BUSSCHER, 'Inventaire analytique ' , n° 688,690,691. 
822 SAG 400 no 23 fO 193r: "betaelt uut laste van scepenen, den ouderlieden des ghemeene coopmans van der 
Duutsscher hansen residerende binnen der stede van Brugghe, als ghemachticht van den steden van der vors 
hanse ter eausen van 800 lb.gr. die de voors. stede van zekeren reste den voors. van der Duutsscher hanse 
tachter was metter casselrye van der zelver stede daer inne de vier leden slants van Vlaendren ghehouden 
waren naer tinhouden van zekeren lettren voortijts daer af ghegheven etc. Ende dit achtervolghende den 
appointemente daer af ghemaect; te betaelne binnen XVI jaren, over teerste jaer verschenen te alfvastenen 
anno LXXl/lestleden. " Een gelijkaardige post is vanaf dan elkjaar terug te vinden tot de volledige som van 
800lb terugbetaald was. 
823 VANVAN DUYSE, DE BUSSCHER, 'Inventaire analytique', no 820. 
824 DE COMMER, 'De brouwindustrie' , deel 2, p. 143. 
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Graflek 111.1.18. Opbrengst cueillote vreemd en dubbel bier (1460-1495). 

Over de onderlinge verhouding van vreemd en dubbel bier weten we zo goed als niets. Door 
hun gezamenlijke boeking en het gelijke tarief, blijft het onmogelijk om hen uit elkaar te houden. 
Indirect kunnen we wel afleiden dat het Gents dubbel bier in de loop van de jaren 1480 tijdelijk 
opnieuw aan belang won. Door de graanduurte en de daarmee gepaard gaande verwatering van het 
enkel bier, stapten zij die het zich ook maar enigszins konden veroorloven zoveel mogelijk over naar 
de consumptie van kwalitatief betere soorten bier. Aangezien door de oorlogsomstandigheden 
tegelijkertijd de invoer van buitenlands bier gedeeltelijk in het gedrang kwam, steeg wellicht vooral 
de vraag naar Gents dubbel bier. Uit grafiek III.l.l8. blijkt immers nauwelijks een terugval van de 
opbrengst uit de cueillote voor vreemd en dubbel bier, terwijl alles erop wijst dat de invoer van 
vreemd bier sterk belemmerd was. In het schepenjaar 1484/85 werd een bedrag van 300 lb.gr. 
uitbetaald aan de pachters van de accijnzen op het vreemd bier "over tongebruc van huerlieder 
pachte "825

• Dit betreft een terugbetaling ten belope van 29% van het totale pachtbedrag voor dat jaar 
- hetgeen ons misschien een benadering geeft van het aandeel van het vreemd bier in de totale 
pachtopbrengst 

Tijdens het hoogtepunt van de graanduurte bij de aanvang van de tweede fase in de 
burgeroorlog, vaardigden de Gentse schepenen een ordonnantie uit met betrekking tot de organisatie 
van het brouwen van dubbel bier (december 1488). De reden daartoe was "datter up den 
jeghewoordeghen tijt mids der oorloghe lettel of gheene keyten noch andre vremde bieren en 
commen826

• " Het was de bedoeling van de magistraat om door middel van deze ordonnantie de 
kwaliteit van het dubbel bier veilig te stellen tegen verwatering, zodat er toch één min of meer 
kwaliteitsvol bier beschikbaar bleef. Daartoe benoemde ze zes warderers om controle uit te oefenen 
op de brouwers en over het prijsniveau van het dubbel bier te oordelen. Door de uitzonderlijke 
omstandigheden was men aldus gedwongen om van de algemene regel van een vaste prijs ten 
opzichte van een variërende kwaliteit af te stappen827

• De prijs werd vanaf nu elke drie maand 
opnieuw bepaald door de warderers die daarbij moesten rekening houden met de heersende 
graanprijzen. Daartegenover stond dat de samenstelling van het bier niet langer vrij was. Voor 
dubbel bier moest men voortaan verplicht zes halster witte haver, vijf halster gerst en vier halster 
tarwe per brouwsel (elf tonnen) toevoegen. De controle op dit alles was bijzonder streng. De 

825 SAG 406, no 11 (1484-1485). 
826 SAG fonds 93, no 7, register G, fO 66r. Ook voor wat volgt. 
827 Zie over dit fenomeen, maar dan voornamelijk met betrekking tot het brood: TITS-DIEUAIDE, 'Le grain et 
Ie pain', p. 469. 
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magistraat, of het brouwersambacht zelfl28
, was blijkbaar vooral bevreesd voor fraude waarbij 

kwalitatief minder goed bier tegen de prijs van dubbel bier verkocht zou worden. Heel wat 
bepalingen, waarvan De Commer meende dat deze nieuw opgelegd werden in 1573829

, komen 
hierbij al aan bod. Zo moest elke brouwer kiezen of hij dubbel, dan wel klein bier wilde brouwen. 
Wanneer hij van biersoort wilde veranderen, moest hij dat een maand vooraf aan de warderers, de 
pachters en aan de deken en gezworenen laten weten. Al het mogelijke werd in het werk gesteld om 
klein en dubbel bier zo veel mogelijk uit elkaar te houden. Zo mochten ook tappers niet tegelijk 
klein bier en dubbel bier aanbieden, maar moesten ze een keuze maken tussen de twee. Ook de 
sociale dimensie van het bier brouwen komt in deze ordonnantie aan bod. De schepenen beschouwen 
het immers als de plicht van de brouwers om de stad ook te voorzien van voldoende klein, en dus 
goedkoop, bier. De deken der brouwers moet daartoe een lijst aan de magistraat overrnaken waarop 
van elke brouwer vermeld staat welk type bier hij produceert. Wanneer de schepenen menen dat er 
van één van beide soorten te weinig gebrouwen wordt, kunnen ze ingrijpen en brouwers verplichten 
over te schakelen naar een ander type. Met haar vaste prijzen, vaste hoeveelheden ingrediënten, 
strikte regels en plichten, lijkt de brouwersindustrie in het laatmiddeleeuwse Gent veel meer het 
karakter van een noodzakelijke sociale voorziening aan te nemen, dan die van een industrie waar de 
'normale' economische regels van tel zijn. 

4.4. Wijn 

Een derde toonaangevende indirecte belasting te Gent in de 2e helft van de 15e eeuw was 
deze op wijn. Een belangrijke probleemstelling die bij quasi elk onderzoek naar wijn en 
wijnverbruik in het verleden terugkomt, is de vraag in hoeverre we daarbij te maken hebben met een 
luxe-product. Het traditionele beeld stelt dat vóór de 15e eeuw wijn nog een dagelijks geconsumeerd 
goed was onder alle lagen van de bevolking. In de loop van de 15e eeuw zou dit, zowel in 
Vlaanderen als in Brabant, sterk verminderd zijn, mede als gevolg van de verhoogde belastingen 
enerzijds en de kwalitatieve verbetering van het bier (nu op basis van hoppe gebrouwen) anderzijds. 
De gemiddelde consumptie zou dan gezakt zijn tot zo'n twintig liter per jaar per persoon; hetgeen 
ongeveer stabiel zou blijven tot in de 18e eeuw830

. Specifiek voor Gent werd de gemiddelde 
wijnconsumptie per persoon per jaar op zestien à zeventien liter geschat831

• Toch menen sommige 
onderzoekers dat zelfs in de late middeleeuwen en nieuwe tijden de dagelijkse wijnconsumptie ook 
onder de lagere bevolkingskiassen zeer courant was, zelfs op het platteland832

. In wat hierna volgt 
proberen we een middenweg tussen beide visies te bewandelen, hoewel berekeningen van de 
wijnconsumptie per capita niet binnen de mogelijkheden van het bronnenmateriaal liggen. 

De tarieven op wijn zijn een stuk minder eenduidig te presenteren dan die voor graan of bier. 
We hebben de indruk dat de gebruikte inhoudsmaten voor wijn immers lang niet gestandaardiseerd 
waren en geregeld met de herkomst en kwaliteit van de wijn verschilden. Omrekening naar een 
gemakkelijk vergelijkbaar tarief per vaste inhoudsmaat, zoals we voor bier en graan konden doen, 
werd nog verder verhinderd doordat men nu eens procentuele tarieven, dan weer vaste en soms zelfs 
beide tegelijk gebruikte. Eén enkele overzichtelijke tabel was dan ook niet aan de orde en een 
omstandiger uiteenzetting lijkt ons gepast. De eerste belasting die te bespreken valt is het oude 
ongeld. Deze heffing op de verkoop van wijn per vat bestond reeds sinds de 14e eeuw. Het is 
typerend voor de wijnbelasting dat verhogingen van het tarief doorgaans gebeurden door de creatie 

828 Wellicht was het ambacht zelf in niet geringe mate mee verantwoordelijk voor het instellen van deze grote 
controle op de bierproductie. In Brugge werd tijdens de regering van Maria van Bourgondië bijvoorbeeld een 
~elijkaardig streven van het brouwersambacht geattesteerd. 

29 DE COMMER, 'De brouwindustrie', deel 1, p. 95. 
830 C. V ANDENBROEKE, 'Evolutie van het wijnverbruik te Gent (XIVe-XIXe eeuw)', Studia Historica 
Gandensia, nr. 194 (1975), p. 390 en 404. Voor Brabant wordt ook gewag gemaakt van een achteruitgang van 
de Brabantse landwijn wegens de verkilling van het klimaat, waardoor de goedkoopste wijnsoorten 
rmtendeels van de markt verdwenen. 

31 SOLY, 'De economische betekenis', p. 103. 
832 G. SIVERY, 'Le vin: commerce et consommation paysanne dans le sud du Hainaut à la fin du moyen age', 
Revue du Nord, XLIX (1967), pp. 284-285. 
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van nieuwe, afzonderlijke belastingen. Zo bestond de taks op wijn reeds vóór de vrede van Gavere 
uit vijf afzonderlijke belastingen, die we hier allen samen beschouwen als "het oude ongeld". 
Gemiddeld beliepen al deze heffingen samen een totaal van 20 s.gr. (240 d.gr.) per vat. Voor zover 
we daar zekerheid over kunnen verkrijgen, bleef deze belasting na Gavereverder bestaan, al werden 
de inkomsten eruit in de rekeningen doorgaans wel samen met deze uit de cueillotes geboekt. 

De cueillotes die in 1453 ingevoerd werden, betekenden in verschillende opzichten een 
trendbreuk. Het was bijvoorbeeld de eerste maal dat men met een verschillend tarief per soort wijn 
werkte. Voor luxewijn, waaronder men wijn uit Granada, Muscat en Malevisée rekende, werd een 
tarief van (ongeveer) 3 d.gr. per stoop opgelegd833

. Goedkopere soorten, waaronder bastaardwijn, vin 
de lepels, vins des rivières, en alle overige soorten, werden belast met 8 miten per d.gr834

• Dit kwam 
neer op de vierde penning (25% ), wat naar middeleeuwse normen toch een bijzonder hoge heffing is. 
Zeker als daar nog eens het oude ongeld bij kwam. Wat de hier vernoemde duurdere wijnen betreft, 
hebben we geen informatie over prijzen, dus kan niet meteen becijferd worden hoe zwaar de 
wijntaks daarop woog. Ondanks de zware heffing, werd de wijncueillote in 1477 toch niet 
afgeschaft. De reden daarvoor is betrekkelijk eenvoudig: zonder deze inkomstenbron kon de stad 
eenvoudigweg haar jaarlijkse rentelast niet langer betalen. De wijncueillote was vermoedelijk de 
meest aangewezen optie om te behouden aangezien ze enerzijds samen met de bierbelasting de enige 
was die voldoende opbracht, en anderzijds minder op de sociaal-economische probleemgroepen van 
de samenleving drukte, zoals de bierbelasting dat deed. 

Onze eerstvolgende aanduiding over het gehanteerde tarief, dateert pas uit 1486835
• Op dat 

moment vroeg men voor wijn die meer kostte dan 4 d.gr. per stoop de vierde penning (25%) plus 1 
inghelsche836

, en voor goedkopere wijn 1 gr. per stoop en eveneens 1 inghelsche. Dit laatste komt 
voor wijnen aan de bovengrens van hun prijscategorie (namelijk 4 d.gr. per stoop) overeen met een 
heffing van 33,3%. Naarmate de prijs van de wijn daalt, stijgt, als gevolg van de "vaste" inghelsche 
in het tarief, het percentage van de taks erop. Een derde tariefaanduiding vinden we in 1493, bij de 
instelling van de nieuwe assizen na de vrede van Cadzand837

. Wijnen die verkocht werden boven de 
5 d.gr. per stoop, werden belast met de derde penning (33,3%) én 1 d.gr (samen geeft dit een 
maximale taxatie van 53%). Op goedkopere wijnen betaalde men telkens 2,5 d.gr. per stoop, wat dus 
overeenkomt met een heffing van minimum 50%. Het laatste tarief waarover we beschikken, dateert 
van 1497 en legt het onderscheid tussen dure en goedkope wijnen opnieuw op 4 d.gr. per stoop. Op 
duurdere wijnen moest de vierde penning (25%) betaald worden, op goedkopere telkens 1 d.gr. per 
stoop (dus minimum eveneens 25%). 

Tussen 14 70 en 14 7 4 werd bovenop de cueillote (en het oude ongeld dat er boekhoudkundig mee 
versmolten was) nog een extra heffing doorgevoerd. Aanvankelijk bedroeg deze 4 miten per stoop 
wijn (116e d.gr.), maar vanaf 1471 werd ze reeds verdubbeld en op 113e d.gr. per stoop gebracht. In 
1474/75 werd ze weer afgeschaft. 

Het voorgaande overzicht biedt enkele interessante aanduidingen in verband met de fiscale 
politiek van de diverse machthebbers in deze periode. Onder het regime der drie leden tot 1453 werd 
eenzelfde tarief gebruikt voor alle soorten wijn, waardoor de taks uiteraard zwaarder woog op de 
goedkopere soorten dan op de duurdere. De gemiddelde heffing in deze periode bedroeg 3,7 d.gr. per 
stoop, hetgeen op zich reeds een hoog bedrag is, als men weet dat een stoop Rijnwijn in 1452 
gemiddeld 6,5 d.gr. kostte838

• Na de vrede van Gaverekwam daar nog de nieuwe heffing van 25% 
bovenop. Volgens Boone heeft deze bruuske belastingsverhoging wellicht bijgedragen tot een 
verandering van het consumptiepatroon: wijn werd vooral een luxe-product, terwijl de grote massa 
overschakelde naar bierconsumptie839

• Dit leidde hij af uit de vaststelling dat de opbrengst uit de 

833 In de bronnen wordt gesproken over 3 d.gr. per lot. Eén lot bevatte 2,301liter (CRAEYBECKX, 'Un grand 
commerce', p. 5), terwijl een stoop 2,306 liter besloeg (Dok/, p. 8). Het verschil is dan ook verwaarloosbaar. 
834 FRIS, 'Oorkonden', p. 120. 
835 SAG 145/1 (1), f" 2v. 
836 1 inghelsche = 8 miten = 113e d.gr. 
837 SAG 9317, register G, f" 102-103. 
838 Dok/, deze prijs is uiteraard zonder inbegrip van de accijnzen. 
839 BOONE, 'Geld en macht', pp. 134-135. 
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wijnaccijnzen na Gavere nauwelijks steeg, terwijl het tarief wél gevoelig verzwaard werd. Deze 
omschakeling van wijn naar bier door de massa past overigens goed in de algemene theorieën 
omtrent wijnverbruik in Vlaanderen. Meerdere onderzoekers kwamen immers tot de vaststelling dat 
het wijnverbruik rcer hoofd van de bevolking in de hoge middeleeuwen vele malen hoger lag dan in 
de nieuwe tijden8 0

• 

Terwijl bij de invoering van de cueillote in 1453 enerzijds de heffing voor de duurdere 
wijnen genivelleerd werd door het gebruik van een vast tarief en anderzijds voor de goedkopere 
wijnen de taks in de vorm van een percentage geïnd werd, keerde het stadsbestuur met een nieuwe 
tarifering in 1479 de situatie om. De duurdere wijnen werden vanaf dan met een percentage belast, 
terwijl op de goedkopere wijnen een vaste som rustte. Die vaste som maakte in het beste geval 
33,3% van de verkoopprijs uit, maar steeg uiteraard percentagegewijs met de dalende prijs van de 
wijn. Deze omkering in het gebruik van percentages op de prijs, dan wel het gebruik van vaste 
sommen per inhoudsmaat, heeft dus een uitgesproken regressief karakter. Aangezien zelfs de 
goedkoopste wijnen vermoedelijk een luxeproduct waren, hoeft dit echter geen sociaal 
discriminerend effect te hebben gehad op het gros van de bevolking. Het regressieve karakter van de 
wijnassize werd in 1493 nog versterkt. Op duurdere wijnen werd door een combinatie van een 
aanslagvoet in procenten én in een vaste som een belasting van maximaal 53% (in het geval de wijn 
net iets meer dan 5 d.gr. per stoop zou kosten) ingesteld, terwijl op de goedkopere wijnen minimaal 
50% geheven werd. Hoe dan ook werd het belastingstariet op de wijnverkoop tussen 1453 en 1493 
verdubbeld. Net als bij de bierbelasting, bleef de nieuwe heffing na Cadzand echter niet lang van 
kracht. Reeds in 1497 was ze blijkbaar afgezwakt, tot zelfs onder het niveau van 1486. 

Aanduidingen van prijzen voor wijn in de late middeleeuwen zijn niet zeldzaam, gezien het 
grote wijnverbruik in de abdijen en het wijd verbreide gebruik om wijn als geschenk aan te bieden. 
De prijzen waarover we beschikken zijn echter zeer eenzijdig: ze betreffen bijna uitsluitend de dure 
Rijnwijn. Slechts sporadisch vonden we ook aanduidingen van wijn uit Beaune en Spaanse wijn841

• 

Over de goedkoopste en meest geconsumeerde wijn, die uit Poitou, hebben we echter geen enkele 
indicatie van de prijs842

• De prijs van Rijnwijn schommelde in de periode 1460-1500 tussen 8 en 12 
d.gr. per stoop. Dat de grens tussen dure en goedkopere wijnen in de accijnstarieven van 1486 en 
1497 op 4 d.gr. per stoop gelegd werd, kan echter een aanwijzing zijn dat de meer courante prijzen 
in geen geval deze van de Rijnwijn benaderden, maar vaak zelfs onder de 4 d.gr. per stoop bleven 
(1/3 van de prijs voor Rijnwijn). Wie zich voor schattingen omtrent het wijnverbruik louter baseert 
op de beschikbare prijsaanduidingen, verkrijgt dus ongetwijfeld een sterk vertekend resultaat. Op 
basis van de prijzen van Rijnwijn concluderen, zoals Craeybeckx deed, dat het regelmatig gebruiken 
van wijn zelfs voor een goed betaalde ambachtsmeester onmogelijk was, lijkt ons dan ook niet 
houdbaar843

. Daar waar een metselaar op het einde van de eeuw zich met een gemiddeld dagloon 
ongeveer twee liter Rijnwijn kon aanschaffen, kon hij zich even goed meer dan vier liter van een 
goedkopere variant aanschaffen844

• Omdat we tot ver in de 16e eeuw geen informatie bezitten over de 
proportionaliteit van de soorten wijn in de totale opbrengst van de wijnaccijns, blijft de hoofdelijke 

840 V ANDENBROEKE, 'De evolutie van het wijnverbruik', p. 390, 404 en CRAEYBECKX, 'Un grand 
commerce', p. 15. 
841 Van dit alles zijn prijzen uit Gent in de periode 1450-1500 te vinden in: Dok/, pp. 49-50, Dok IV, pp. 396-
400. Een grafische voorstelling van de prijsevolutie op basis van deze gegevens in CRAEYBECKX, 'Un 
grand commerce', pp. 204-205. Afgeleide consumptiegegevens daarvan bij V ANDENBROEKE, 'De evolutie 
van het wijnverbruik', pp. 389-390. 
842 Over de invoer en het belang van wijn uit Poitou, doorgaans via de stapelplaats Damme, zie 
CRAEYBECKX, 'Un grand commerce', pp. 105-106. 
843 CRAEYBECKX, 'Un grand commerce', p. 42. 
844 Het hier gebruikte gemiddelde dagloon is dat van 12 d.gr. per dag voor een metselaar, dat in de jaren 
waarvoor we over tarieven beschikken, namelijk 1485, 1493 en 1497 gangbaar was. Zie Dok II, pp. 423-426. 
Als gemiddelde prijs voor Rijnwijn werd in deze berekening 9 d.gr. per stoop genomen, wat het gemiddelde is 
voor de periode 1460 - 1500, zie Dok I, pp. 49-50. De hypothetische goedkopere wijn rekende we aan 4 d.gr. 
per stoop, gebaseerd op de indeling die in de tarieflijsten van 1486 en 1497 gemaakt wordt. Vermits de 
prijsgegevens slaan op bruttobedragen zonder accijns, trokken we deze ervan af. Daarvoor gebruikten we het 
gemiddelde van de tarieven voor 1486, 1493 en 1497. Voor de duurdere variant kwam dit uit op 33% heffing, 
voor de goedkopere op een belasting van 40% (cfr. infra). 
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consumptie en de verdeling ervan over de sociale geledingen van de maatschappij voor de 
historische vorser verborgen. De grote discrepantie tussen de goedkope en de dure wijnen doet alvast 
een zeer gediversifieerde markt vermoeden die beslist niet het alleenrecht was van de elite. 

We hadden het eerder al over het asociale karakter van de tarificatie. Met behulp van de 
prijsgegevens kunnen we nu de evolutie van de belastingsdruk op verschillende soorten wijn 
bestuderen. In onderstaande tabel vergeleken we de taxatie op Rijnwijn, §erekend aan 9 d.gr. per 
stoop, met die op een hypothetische goedkopere wijn van 4 d.gr. per stoop84 

. 

Jaartal 

1453 846 

1486 847 

1493 848 

1497 849 

Tabel 111.1.16. Evolutie taxatie op Rijnwijn en goedkopere wijn. 

Rijnwijn van 9 gr. Wijn van 4 gr. per Verschil 
per stoop stoop 

33,3% 25% +8,3% 
28,7% 33,3% -4,6% 
44,4% 62,5% - 18,1% 
25% 25% 0% 

De tarieven van de cueillote na 1453 wogen verhoudingsgewijs dus zwaarder op de duurdere 
luxewijnen dan op de goedkopere varianten. Vreemd genoeg werd deze tendens bij de wijziging van 
de wijnassize in 1479 blijkbaar volledig omgekeerd en krijgen we nu een zwaardere belasting van de 
goedkopere soorten850

• Deze tendens werd bij de nieuwe assizen na de vrede van Cadzand tot een 
hoogtepunt gedreven, maar reeds enkele jaren nadien opnieuw geneutraliseerd. Net als bij de assizen 
op het graan, valt bij deze op wijn dus eveneens een matiging van de tarieven in de jaren na Cadzand 
op. De na Cadzand aan de macht gekomen politieke elite achtte het blijkbaar verre van opportuun 
om exuberante taksen te blijven heffen, uit vrees voor nieuwe onlusten. 

845 Het gaat hier dus om de duurst mogelijke variant binnen de goedkoopste wijnencategorie volgens de 
~ehanteerde tarieven van 1486 en 1497. 
46 FRIS, 'Oorkonden', p. 120. 

847 SAG 145/1 (1), f' 2v. 
848 SAG 9317, register G, f' 102-103. 
849 Dok I, pp. 49-50. 
850 We weten niet in hoeverre het tarief van 1486 ook in de voorgaande opstandsjaren gangbaar was, maar 
waarschijnlijk was het sinds de instelling in 1479 onveranderd gebleven- daar waar we het kunnen 
controleren (bijvoorbeeld bij de tarieven met betrekking tot enkel bier) blijkt immers dat we over substantiële 
veranderingen van de tarieven quasi steeds ingelicht worden. Het schijnt ons logisch een tariefwijziging te 
veronderstellen in maart 1479, het moment waarop de wijncueillote overgebracht werd van de stadsrekeniQgen 
naar de renteboeken en wanneer ook de cueillote op het enkel Gents bier terug ingevoerd werd. 

l77 



Grafiek 111.1.19. Opbrengst belastingen op wijn met vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
(1400-1495). 
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Grafiek Ill.l.19. toont het nominaal verloop van de opbrengsten uit alle Gentse 
wijnbelastingen samen. Bij de analyse van deze grafiek moeten we van een aantal andere principes 
uitgaan dan voorheen. Zelfs al beschouwen we wijn niet als een zuiver luxe-product, dan nog 
vormde een overschakeling naar bierconsumptie steeds een bruikbaar alternatief wanneer de 
wijnprijzen te hoog werden. In een dergelijke optiek zouden we dus kunnen verwachten dat de 
sterke jaarlijkse schommelingen van de opbrengst het gevolg zijn van de wisselende prijzen op de 
markt. Willen we echter conclusies trekken in verband met de globale wijnconsumptie te Gent, dan 
moeten we eerst nog aanstippen dat de gegevens uiteraard niet louter op Gent zelf betrekking 
hebben. Meer dan voor graan en bier kwamen de bewoners van het omringende hinterland hun 
wijnvoorraden inslaan op de Gentse markten851

• Vermits de levensstandaard en het 
consumptiepatroon op het platteland vaak zeer verschillend van, en geregeld zelfs tegengesteld aan, 
deze in de steden evolueerde852

, zorgt dit ongetwijfeld voor een vertekening van de grafiek als men 
erin louter het Gentse wijnverbruik zou lezen. 

Opvallend, zowel in grafiek III.1.19. als in grafiek III.1.20. waar de wijncueillote tussen 
1460-1495 nog eens afgezonderd werd, is in de eerste plaats de schijnbare ongevoeligheid voor de 
verandering van tarieven in de opbrengst van de cueillote. Zoals Boone reeds aanstipte, steeg de 
opbrengst van de wijnpacht na 1453 nauwelijks, ondanks de gevoelig verzwaarde taxatie. Vanaf het 
einde van de jaren 1470 steeg de opbrengst dan wél weer sterk, wellicht als gevolg van het 
verhoogde tarief rond 1477, maar vermits we over dit tarief zelf niet rechtstreeks ingelicht zijn, 
hebben we daar geen uitsluitsel over. Tussen de jaren 1482 en 1491 worden absolute hoogtepunten 
voor de hele eeuw genoteerd. Een verklaring daarvoor moet waarschijnlijk gezocht worden in de 
verminderde beschikbaarheid van ingevoerd bier in deze periode (cfr. supra). Hoewel we geen 
informatie hebben over de bewaring en voorraden van wijn in de late middeleeuwen, suggereren de 
bronnen toch dat geregeld wijn voor bewaring ingeslagen werd853

, zowel door privé-personen als 
door de abdijen die telkens over een aanzienlijke wijnkelder beschikten854

• De verkoop van wijn zal 
dan ook niet op dezelfde manier geleden hebben onder de invoerproblemen van de jaren 1480 als bij 

851 CRAEYBECKX, 'Un grand commerce', p. 5. 
852 VAN DER WEE, 'The growth', pp. 65-66. 
853 Zie bijvoorbeeld SAG 9317, register G, f" 102-103, waar men spreekt over het "inleghen" van wijn. 
854 Onder andere in E. PAIRON, 'De financiën van de Sint-Baafsabdij in de 14e-15e eeuw', Handelingen der 
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XXXV (1981), passim. 
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het vreemd bier het geval was. Aangezien het de verkoop en niet de invoer was die belast werd, kan 
dit grotendeels verklaren waarom we geen terugval van de pachtopbrengst zien. Meer nog, de 
moeilijke beschikbaarheid van vreemd bier, zorgde bij de bovenlagen en/of middenklassen van de 
bevolking waarschijnlijk voor een tijdelijke omschakeling van het consumptiepatroon ten gunste van 
wijn. De wetmatigheid als zouden duurtejaren steeds aanleiding geven tot een lagere 
wijnconsumptie, kon dus ook doorbroken worden door externe factoren855
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Grafiek 111.1.20. Opbrengst wijncueillote (1460-1495). 

Vanaf 1486 zien we een nieuwe belasting in de rekeningen verschijnen. Het gaat om het 
zogenaamde bodemgeld op wijn. De naam doet reeds vermoeden dat het om een invoerrecht gaat, en 
dit wordt bevestigd door de tarieflijst van 1497856

• Volgens dit tarief moet elke vreemde koopman 
die wijn invoert 2 d.gr. per "stick tzij cleene ofte groot" afdragen. Daarnaast zou het ook slaan op 
wijn die "uitgeschreven" wordt, waaronder wij uitvoer verstaan857

. Gemiddeld bracht deze belasting 
vanaf haar instelling tot en met 1495 617 d.gr. per jaar op, hetgeen neerkomt op een hoeveelheid van 
309 stick ingevoerde en/of uitgevoerde wijn. Wat men precies onder een stick wijn verstond, is 
onduidelijk, maar waarschijnlijk sloeg het gewoon op een aangevoerde lading, ongeacht de grootte. 
Grafiek III.1.21. toont de geïndexeerde verhouding van het bodemgeld ten opzichte van de 
inkomsten uit de verkoop (volgens de cueillote). De ontbrekende gegevens, nog mede versterkt 
doordat de belastingen over twee afzonderlijke, parallelle boekhoudingen verspreid zijn, 
bemoeilijken het overzicht. Toch valt op dat in de jaren 1487-1488 de in- (en uit)voer meer dan 
halveert, terwijl de opbrengst uit de verkoop nauwelijks met 10% daalt. Dit bevestigt onze 
veronderstelling dat de beschikbaarheid van wijn veel minder sterk werd aangetast door de oorlog in 
de jaren 1480. Hoewel de bewaringstechnieken zeker nog niet op punt stonden, deed zich in de loop 
van de 15e eeuw in ieder geval een evolutie naar steeds betere bewaring voor858

. In 1489 en 1490 
neemt de invoer weer een duidelijk hoge vlucht, om vanaf 1493 op een gelijkmatig niveau met de 

855 Dit in tegenstelling tot de eenduidig negatieve correlatie met de roggeprijzen die aangehaald wordt in 
V ANDENBROEKE, 'De evolutie van het wijnverbruik', p. 390. 
856 SAG 145/1 (3), f' 18r. 
857 Zie VERWIJS, VERDAM, 'Middelnederlandsch woordenboek', waarin melding wordt gemaakt van een 
alsnog onduidelijke betekenis van het woord uteschriven met betrekking tot wijn. Het lijkt ons niet 
onaannemelijk dat het woord oorspronkelijk sloeg op het schrappen van bepaalde noteringen van wijn in een 
register dat de wijnvoorraden in de stad of in een bepaalde instelling opsomde. 
858 G. SIVERY, Les comtes de Hainaut et Ie commerce du vin au X!Ve et au début du XVe siècle (Rijsel, 
1969), pp. 138-142. 
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verkoop te dalen. Deze daling kunnen we in verband brengen met de normalisering van de 
bierinvoer. Vanaf 1495 lijkt de wijninvoer weer hersteld. 

Grafiek 111.1.21. Indexwaarden opbrengst wijninvoer (ongeld) en wijncueillote (verbruik), 1486-1495. 

1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 

Jaartallen 
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Grafiek 111.1.22. Aandeel wijn- en bierbelastingen in totale stedelijke ontvangsten (1460-1495). 
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Grafiek 111.1.22. toont het procentuele aandeel van de bier- en wijnbelastingen in de totale 
ontvangsten van de stad. De hele periode door blijkt de bierbelasting procentueel belangrijker te zijn. 
Het grootst is dit verschil tussen 1469 en 1477, onder het regime van Karel de Stoute na diens 
bestraffing van Gent in 1468-1469. Bij het herstel van het regime der drie leden in 1477 stijgt het 
procentuele aandeel van de wijnbelasting tot op een gelijk niveau met dat van het bier. Door de 
talrijke buitengewone inkomsten vanaf de late jaren 1480 daalt het aandeel van de indirecte 
belastingen in de totale stadsfinanciën drastisch. Na de vrede van Cadzand stijgt het aandeel van de 
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bierbelasting wederom aanzienlijk, terwijl dat van de wijnbelasting daalt. Wanneer men bier als een 
drank voor de ambachtskiassen beschouwt en wijn louter als een luxe-product ziet, zou men uit deze 
gegevens kunnen afleiden dat het regime der drie leden tussen 1477 en 1492 een sociaal 
rechtvaardiger fiscale politiek voerde dan de vorstelijk gezinde regimes ervoor en erna. De 
voorgaande analyse van de wijntarieven hoedt ons er echter voor al te snel tot dergelijke conclusies 
te komen. Hoewel wijn in verhouding tot bier inderdaad meer belast werd vanaf 1477, zagen we 
immers dat deze zwaardere heffing voornamelijk op de goedkoopste wijnsoorten kwam te rusten. 
We beschikken over onvoldoende gegevens over het consumptiepatroon bij de diverse lagen van de 
bevolking om met enige zekerheid uitspraken te doen over de sociale implicaties daarvan. Het 
schijnt ons echter toe dat de regelmatige consumptie van wijn, ook al was ze goedkoper dan 
doorgaans (op basis van de prijzen van Rijnwijn) wordt aangenomen, vooral een voorrecht was van 
de middenklassen. Het regime na 1477lijkt dan ook met haar fiscale politiek deze groepen geviseerd 
te hebben, terwijl ze ondertussen de productie van enkel bier op peil hield en proportioneel minder 
belastte (cfr. supra) om sociale contestatie van de lagere klassen zo veel mogelijk te vermijden. 
Aangezien we uit de prosopografische analyse van de pachter-ontvangers reeds eerder constateerden 
dat de leidinggevende figuren in de opstand van 14 77 tot de financiële top van de stad behoorden, is 
ook de proportioneel minder zware belasting op de dure wijnen niet verwonderlijk. 

4.5. Pondgeld aan de poorten 

Een volgende indirecte belasting die een meer gedetailleerde analyse verdient, is die op de 
poorten, in Gent doorgaans het pondgeld genoemd. Na de afschaffing van de meeste cueillotes in 
1477 wordt deze belasting de derde belangrijkste onder de accijnzen. Ze is echter van een totaal 
andere grootteorde dan de taksen op wijn, bier en graan, en het belang voor het totaal van de 
stedelijke financiën is dan ook geringer. Het gaat hier om een belasting op zowat alle goederen die 
via de poorten en waterlopen van Gent ingevoerd, en soms ook uitgevoerd, werden859

• Achterhalen 
op welke goederen ze precies betrekking had en in welke mate deze belast werden, is allesbehalve 
een makkelijke opgave. Over de volgende waren weten we alvast met zekerheid dat ze in de periode 
1460-1495 ten minste op sommige momenten door het poortgeld belast werden: parels, edelstenen, 
goud en zilver, wapenrusting860

, wol, vlees, olie, zeep, aluin, huiden, koeien, varkens en schapen, 
lijnzaad, timmerhout861

, garen en twijn, boter, eieren en pluimvee (tenzij ze door de boeren uit de 
omgeving van Gent binnengebracht werden)862

. De nadruk van de accijns lijkt voornamelijk op de 
grondstoffen voor de stedelijke nijverheid gelegen te hebben. Vanzelfsprekend namen de heffingen 
op textielwaren daarbij een belangrijke plaats in. Hoewel het pondgeld reeds langer bestond, werd 
ook deze belasting vanaf 1453 door een extra cueillote verzwaard. Vanaf dat moment moest ook op 
de uitgevoerde goederen die in Gent geproduceerd waren het pondgeld betaald worden, wat door 
Marc Boone als een "drakonische fiscale maatregel" bestempeld werd863

• In het pachtprotocol van 
1486 vinden we van deze cueillote geen spoor meer terug, dus we kunnen aannemen dat dit 
onderdeel van het pondgeld in 1477 afgeschaft was. De instellingsakte van de nieuwe assizen na de 
vrede van Cadzand is bijzonder bondig en rept evenmin over een uitvoerbelasting. In 1497 wordt 
vermeld dat de wevers van lijnwaad en de tijkwevers wél een bedrag moeten afstaan als pondgeld, 
maar enkel voor de hoeveelheid garen en twijn die ze bij de productie gebruikten - niet voor het 
eindproduct op zich. 

859 BOONE, 'Geldenmacht',pp.140-142. 
860 Voorgaande waren uit de instellingsakte van de cueillotes van 1453: FRIS, 'Oorkonden', p. 121. 
861 Uit de tarieflijst van 1486: SAG 145/l (1), f" 4v. 
862 Uit de tarieflijst van 1497: SAG 145/1 (3), f" 7r. 
863 BOONE, 'Geld en macht', p. 141. 
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Grafiek 111.1.23. Opbrengst pondgeld aan de poorten (1460-1495). 
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Grafiek Ill.l.23. toont het nominale verloop van de inkomsten uit het pondgeld in de periode 
1460-1495. Enkele terugkerende fenomenen tekenen zich ook hier af: de grondige dip in de grafiek 
als gevolg van het kortstondig herstel van het regime der drie leden in 1467, een sterke daling na het 
afschaffen van de cueillotes in 1477 en een gematigde stijging na de vrede van Cadzand in 1492. De 
langzame stijging tussen 1477 en 1492 kan wellicht toegeschreven worden aan de muntdevaluaties. 
Waarschijnlijk was de stijging in 1492 dan ook iets bruusker dan uit de grafiek blijkt, aangezien op 
dat moment de muntrevaluatie van Maximiliaan van Oostenrijk te Gent werd afgekondigd. De 
algemene tendenzen uit de grafiek komen sterk overeen met de veranderingen in de tarieven op het 
pondgeld, hoewel de diversiteit van de getaxeerde producten een diepgaande analyse in de weg staat. 
We hebben in onderstaande tabel de verschillende geattesteerde tarieven samengebracht. Belangrijk 
is echter wel om op te merken dat het hier om sterk vereenvoudigde gegevens gaat, waarbij we voor 
elk jaar het meest courante tarief geselecteerd hebben. Men moet er rekening mee houden dat in 
1486 bijvoorbeeld acht verschillende tarieven onderscheiden werden afhankelijk van het ingevoerde 
product. 

Tabel III.1.17. Belangrijkste tarieven op de poorten, in procent van de verkoopprijs. 

Jaartal 

1453 864 

1486 865 

1493 866 

1497 867 

Luxeproducten Courante 
producten 

2,5% 1,25% 
0,8% 
1,7% 
1,7% 

Allereerst kunnen we opmerken dat het pondgeld al bij al een behoorlijk lage belasting blijft. 
Zeker in vergelijking met de eerder besproken aanslagvoeten op graan, bier en vooral wijn. Dit past 
uiteraard volledig in het beeld van Gent als een nijverheidsstact in de greep van haar ambachten. Dat 
het stadsbestuur doorgaans de voorkeur gaf aan consumptiebelastingen boven een taks als het 

864 FRIS, 'Oorkonden', p. 121. 
865 SAG 14511 (1), f" 4v. 
866 SAG 9317, register G, f" 102r-103v. 
867 SAG 145/1 (3), f" 7r. 
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pondgeld, die we eerder als een nijverheidsbelasting kunnen beschouwen, lijkt dan ook logisch. In 
dezelfde redeneertrant is het logisch dat het tarief na het herstel van het regime der drie leden in 
1477 sterk daalde. Bij de vrede van Cadzand werd de aanslagvoet opnieuw opgetrokken, namelijk 
van 2 d.gr. per pond naar 4 d.gr. per pond verkoopswaarde. Bij de consumptiebelastingen op graan 
en wijn zagen we dat bijna meteen na de instelling van de belasting in 1493 het tarief reeds sterk 
gematigd werd. Overdreven hoge heffingen op dergelijke levensmiddelen werden blijkbaar 
voldoende gevaarlijk of sociaal explosief geacht om de stadsmagistraat na 1493 tot een vermindering 
te brengen. Dat dit bij het pondgeld niet het geval was, zou erop kunnen wijzen dat de 
belangengroepen die onder deze belasting het zwaarst gebukt gingen na Cadzand definitief aan 
politieke invloed ingeboet hadden. Er nog steeds van uitgaande dat het pondgeld voornamelijk op 
grondstoffen voor de stedelijke nijverheid drukte, denken we daarbij in de eerste plaats aan de 
ambachtsmilieus. 

4.6. Vis en vlees 

Op de verkoop van vlees en vis rustten doorgaans verscheidene heffingen van diverse aard, 
waarvan het niet altijd mogelijk is te achterhalen waar ze precies op sloegen en op welke manier ze 
verschilden van de andere belastingen. Allereerst waren er de taksen op het gebruik van tafels en 
stallen op de vismarkt en in de vleeshuizen. Deze worden gedetailleerd besproken bij de inkomsten 
uit het domein van de stad, en blijven hier dus buiten beschouwing868

• Daarnaast bestond er van 
oudsher ook een ongeld op de vismarkt en het vleeshuis, dat voor de eerste helft van de 15e eeuw 
reeds uitvoerig besproken werd door Boone869

. In de tarieflijst van 1486 vinden we een uitgebreide 
opsomming van de diverse soorten vlees en vis waarvan de verkoop belast werd870

• Zo moest per 
tien verse vissen 1 d.gr. betaald worden, terwijl men voor elk geslacht rund in één van beide 
vleeshuizen 7 miten afdroeg. Het gaat hier duidelijk om een belasting op de verkoop in het vleeshuis 
en op de vismarkt. Het is wel zeer de vraag of deze verkoop representatief te noemen is voor de 
volledige vis- en vleesconsumptie in Gent. Hoewel de stadsmagistraat omwille van onder andere 
gezondheidsoverwegingen de verkoop van snel bederfbare waren als vlees en vis zoveel mogelijk op 
specifieke plaatsen probeerde te concentreren871

, wordt in de stadsrekeningen toch meermaals allusie 
gemaakt op vleesverkoop buiten de vleeshuizen, die dus in deze belasting niet haar uitdrukking zou 
vinden872

• Een analyse van het inkomstenverloop van dit ongeld is dan ook hoogstens indicatief. 

868 Zie deel lil, hoofdstuk 3, C. 
869 BOONE, 'Geld en macht', pp. 144-146. 
870 SAG 145/1 (1), f" 6r. 
871 H. VAN WERVEKE, 'De Gentse vleeshouwers onder het Oud Regime. Demografische studie over een 
gesloten en erfelijk ambachtsgild', Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 
lil (1948), pp 7. 
872 Waarover later, bij de cueillote op de vleesverkoop, meer. 
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Grafiek 111.1.24. Opbrengst ongeld op de vismarkt en het vleeshuis (1400-1495). 
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Grafiek 111.1.25. Opbrengst ongeld op de vismarkt en het vleeshuis (1460-1495). 
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Kijken we naar de lange termijntrend van dit ongeld, dan vallen afgezien van een vermoede 
tariefverandering in 1432/33, voornamelijk de crisisjaren 1452-1454 op. Voor deze crisisperiode, 
rond de Gentse opstand en de slag van Gavere, duidde Boone aanvoerproblemen als oorzaak aan873

. 

Hoewel op heel wat vlakken de opstandspenode 1487-1492 door gelijkaardige sociaal-economische 
en militaire omstandigheden gekenmerkt was, gaf deze periode geen duidelijke terugval van de vis
en vleesverkoop in de stad te kennen. De stijgende trend die sedert het begin van de jaren 1460 was 

873 BOONE, 'Geld en macht', p. 144. 
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ingezet, werd vanaf 1485 wel duidelijk onderbroken, maar tot 1492 bleef de opbrengst van bet 
ongeld relatief stabiel. Pas na de vrede van Cadzand daalde de opbrengst sterk. In dat opzicht lijkt de 
grafiek min of meer op een "negatief' van de meeste andere grafieken van de indirecte belastingen. 
Daarin krijgen we immers meestal een achteruitgang van de opbrengst tijdens de oorlogsjaren 1487-
1492 te zien, en een langzame stijging vanaf de vrede van Cadzand. Moeten we dan veronderstellen 
dat het vlees- en (waarschijnlijker) visgebruik tijdens deze jaren van bevoorradingsproblemen en 
graanduurte in het geheel niet verminderde? Dat op zijn minst een deel van de visaanvoer wel 
degelijk kwetsbaar was voor de aanvoerproblemen blijkt uit het feit dat de tarieflijsten bijna 
uitsluitend melding maken van zeevis - die dus uiteraard moest aangevoerd worden: diverse soorten 
haring, sprot, mosselen, zalm en "allen versschen zee vissche van der zee commendi74

." 

Het lage geïnde bedrag in 1477178 was waarschijnlijk vooral een gevolg van het sterk 
aangetaste vertrouwen bij de pachter-ontvangers na de stedelijke opstandigheid en de Franse inval, 
eerder dan van een werkelijk verstoorde vis- en vleesaanvoer. De uitzonderlijk hoge opbrengsten in 
de jaren 1479-1483, precies het hoogtepunt van de graanduurte en de daarmee gepaard gaande 
hongersnood, doen voor deze periode een zekere mate van voedingssubstitutie veronderstellen, 
waarbij waarschijnlijk meer vis als aanvulling op het dieet geconsumeerd werd. Opmerkelijk is ook 
de geleidelijke opgang van de vis- en vleesverkoop tussen 1460 en 1483. Mogelijks was dit het 
gevolg van een zeer geleidelijke stijging van de koopkracht na de sociaal-economische crisis die op 
de vrede van Gavere volgde. Dat de opbrengst uit het ongeld na Cadzand lager lag dan na Gavere 
wijst erop dat de koopkracht nog feller onder de voorgaande oorlogsjaren en de fiscale repressie 
onder Maximiliaan had geleden dan het geval was geweest tijdens de opstand tegen Filips de Goede. 

Prijsgegevens voor vlees en vis zijn een stuk schaarser dan deze voor graan, dus het is 
moeilijk een beeld te krijgen van de concrete belasting die deze accijns met zich meebracht. Voor 
vlees beperken we ons hier tot enkele indicatieve waarden op basis van prijzen uit Gentse 
instellingsgegevens uit het begin van de 16e eeuw875

. Voor een weikoe betaalde men in 1505/06 216 
d.gr. per stuk, hetgeen betekent dat de belasting van 7 miten op het slachten van een rund in het 
vleeshuis nauwelijks 0,14% van de prijs bedroeg. Waarschijnlijk is dit nog een veel te hoge schatting 
aangezien slachtrunderen doorgaans een stuk duurder waren dan weiossen of -koeien, doch daarvan 
duiken de eerste prijsbepalingen pas op vanaf het midden van de 16e eeuw876

• Ook op varkens was de 
heffing vrij laag, namelijk 2 d.gr. per lb.gr. verkoopswaarde, wat neerkomt op zo'n 0,83%. Toch was 
deze heffing dus een stuk zwaarder dan deze op runderen, namelijk een factor zes. Een vet varken, 
klaar voor het vleeshuis, was in 1500/01 gemiddeld 114 d.gr. waard877

• Ook de schapen, gerekend 
per twintig schapenbuiken878

, waren laag belast, namelijk met 0,20% van de verkoopswaarde879
• 

De meeste soorten vis werden op de vismarkt aan gelijkaardige tarieven onderworpen als 
deze voor het vlees. De heffing van 2 d.gr. per lb.gr. verkoopswaarde (0,83%) komt ook hier terug, 
voor onder andere de verse haring, de gezouten en de droge vis. We merken tenslotte nog op dat we 
bij het oude ongeld, in navolging van Boone880

, ook het zogenaamde "nootghelde ter vismaerct881
" 

gerekend hebben. Het gaat daarbij om een specifieke invoerbelasting op verse vis uit zoet water, 
karpers en palingen, waarop (eveneens) een belasting rustte van 2 d.gr. per lb.gr. (0,83%)882

• Een 
poging om te differentiëren tussen vis- en vleesconsumptie of de effecten van aanvoerproblemen na 
te gaan op basis van deze beide reeksen leverde weinig op. Tussen 1460 en 1495 blijft de 
verhouding van het nootgeld ten opzichte van het oude ongeld quasi steeds gelijk (op een 

874 SAG 145/1 (1), f" 6r. 
875 M. TOCH, 'Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen in de 16e eeuw', in: Dok IV, pp. 326 e.v. 
876 Op dat moment (1549/50) betaalt men voor eenslachtos in Gent 792 d.gr. per stuk, hetgeen de belasting 
van 7 miten op amper 0,04% van de prijs brengt. 
877 Gemiddelde van de twee bewaarde prijsaanduidingen voor datjaar (108 d.gr. en 120 d.gr.). 
878 SAG 145/1 (1), f" 6r: "van XX scaepbuucken I gr." 
879 Een schaap kostte in 1505/06 26 gr.stuk. De heffing bedroeg in 1486 1 gr. per 20 schaapsbuiken. 
880 BOONE, 'Geld en macht', p. 144. 
881 Zie bijvoorbeeld 400/19, f" 33lv (1460/61); 400/22, f" 135v (1470171); 400/27, f" 135v (1480/81), 400/30, 
f" 272v (1490/91). 
882 SAG 145/1 (1), f" 7r. 
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verhouding van 1/5). Ook in de crisisjaren, zoals 1472, 1479 en 1481, toen de vistoevoer als gevolg 
van de Franse piraterij waarschijnlijk sterk afnam883

, dalen beide opbrengsten gelijkmatig. 
Vanaf 1453 werden naast het ongeld en het nootgeld ook extra cueillotes op vlees en vis 

ingevoerd. In de eerste plaats had deze consumptiebelasting betrekking op de verkoop van vis en 
vlees binnen de stad, maar niet noodzakelijk op de daartoe geëigende plaatsen zoals de vismarkt of 
het vleeshuis. Uit de instellingsakte van 1453 blijkt duidelijk dat de belasting op het vlees betrekking 
had op elk rund, paard, schaap of varken dat in de stad of haar omgeving verkocht werd884

• In 
tegenstelling tot het oude ongeld op de vismarkt en beide vleeshuizen, betreft het hier dus alle 
verkoop, ongeacht door wie en waar deze gebeurde. Marc Boone stelde vast dat in 1458/59 de 
opbrengst van de verkoop van geslachte dieren binnen de vleeshuizen op 13% kwam van de totale 
opbrengst885

. Aanvankelijk bleef het bij een eenmalige boekhoudkundige opsplitsing van de 
inkomsten binnen en buiten de vleeshuizen, maar vanaf 1470 gebeurde dit systematisch. De 
opbrengst van de accijns op vlees in het vleeshuis blijkt daarbij nagenoeg onveranderlijk te zijn: 
19.200 d.gr. van 1470 tot en met 1474; van 1475 tot de afschaffing van de cueillote in 1477 wordt 
dat 20.400 d.gr. Het gaat hier duidelijk om een forfaitair bedrag. Deze "pacht" blijkt systematisch in 
handen van Laureins van Loo te zijn geweest, telg uit het meest dominante vleeshouwersgeslacht te 
Gent886

. Het erfelijke vleeshouwersambacht had dus een uitzonderingsregeling voor de cueillote 
weten te bekomen. Dit ligt volledig in de lijn van de bevindingen die Boone reeds expliciteerde 
omtrent de fiscale politiek in de periode vóór Gavere: de gehanteerde aanslagen werden toen 
ingegeven met de bedoeling de prijsverhoging zo gering mogelijk te houden. Enerzijds omwille van 
de garantie tot grotere winstmarges bij de vleeshouwers - een ambacht met een niet geringe politieke 
invloed binnen de schepenbanken van het regime der drie leden - anderzijds omwille van de 
voorkeur voor vleesconsumptie bij de elites van de stad. Blijkbaar bleef deze manifestatie van het 
spoil system887

, dat zo symptomatisch was voor het regime van de drie leden, na Gavere, en zelfs na 
de besnijdenisse van 1468 onverminderd voortbestaan888

• De doorgaans nauwe relaties tussen de 
vleeshouwersambachten en de vorst, zullen daar waarschijnlijk niet vreemd aan geweest zijn889

• 

Gemiddeld bedraagt het aandeel van de forfaitaire bijdrage uit de vleeshuizen tussen 1470 en 
1476 15,6% van het totaal. In 1475 werd blijkbaar opnieuw onderhandeld over het tarief, en werd de 
bijdrage van 80 lb.gr. naar 85 lb.gr. opgetrokken. Wanneer we naar het verloop van de inkomsten uit 
de vleesaccijns kijken met het oog op fluctuaties in de vleesverkoop, dan zijn we dus louter en alleen 
aangewezen op de cijfers die bewaard zijn voor de verkoop buiten de vleeshuizen. 

883 R. DEGRYSE, 'De omvang van Vlaanderens haring- en zoutevisbedrijf op het einde van het Frans
Bourgondisch conflict (1482)', Mededelingen Marine Academie, XV (1963), pp. 31-80. 
884 BOONE, 'Geld en macht' , p. 146; FRIS, 'Oorkonden', p. 123: Evergem, Merelbekeen Langerbrugge 
worden specifiek vernoemd. 
885 BOONE, 'Geld en macht', p. 146. 
886 VAN WERVEKE, 'De Gentse vleeshouwers', pp. 14. In de periode 1463- 1489 bedroeg het aantal 
geboorten van "Van Loo's" onder de erfelijke vleeshouwersfamilies 44% van het totale aantal geboorten. Ze 
werden daarbij gevolgd door de families Deynoot, Van Melle en Minne. Leden van beide laatste families 
komen ook als pachters van met vleesverkoop gemoeide accijnzen voor. 
887 Daarmee wordt het zichzelf legitimerende sociaal-politieke systeem bedoeld waarbij de elites door het 
uitdelen van bijzondere gunsten onder elkaar het maatschappelijk bestel pacifieerden. Zie BOONE, 'Gent en 
de Bourgondische hertogen', passim. 
888 BOONE, 'Stedelijke fiscaliteit', p. 131. 
889 C. DELIGNE, C. BILLEN, D. KUSMAN, 'Les bouchers bruxellois au bas Moyen Age. Profils 
d'entrepreneurs', in: Patrons, gens d'affaires et banquiers (Brussel, 2005), pp. 80-81. 
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Tabel m.1.18. Inkomsten uit de accijns op vleesverkoop buiten de vleeshuizen (1470- 1476). 

Schepenjaren Opbrengst (in d.gr.VI.) Index (1470 = 100) 
1470 102.000 100 

1471 99.120 97 

1472 99.600 98 
1473 104.880 103 
1474 112.320 110 
1475 106.800 105 

1476 109.200 107 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Wanneer na 1492 de vleesassize terug ingesteld wordt, grijpt de nieuwe magistraat naar het 
systeem van de "onderhandelde" vleescueillote terug. Deze keer boekt men de forfaitaire inkomsten 
van het vleeshouwersambacht niet langer als een pacht, maar expliciet als een vergoeding "van dat 
zij quite gaen van assysen van vleei90

". Zowel in de instellingsakte van 1492 als in de tarieflijst van 
1497 is er sprake van een bijzonder statuut ten opzichte van de cueillotes vanwege het ambacht der 
vrije viskopers enerzijds, en vanwege dat van de vleeshouwers anderzijds. De vleeshouwers betalen 
vanaf nu als forfaitaire som 50 lb.gr. (12.000 d.gr.) per jaar - een vermindering met 41% in 
vergelijking met de toelage van vóór 1476177- in ruil voor de accijnsvrijstelling op hun verkoop, 
een opmerkelijke daling gezien de gelijktijdige verhoging van zowat alle andere 
verbruiksbelastingen in de stad. Ofwel had het vleeshouwersambacht nog aan politieke invloed 
gewonnen sedert 1477, ofwel was (minder waarschijnlijk) de verkoop in de vleeshuizen ten opzichte 
van die erbuiten sterk gedaald. Aangezien de vleeshouwers op het einde van de middeleeuwen als 
een sociaal vrij roerige groep beschouwd werden, kon de nog goedkopere vrijstelling van 
belastingen mogelijk ook ingegeven zijn door een bezorgdheid om sociale agitatie te vermijden in de 
reeds veelvuldig geplaagde stad891

• Of de vrije viskopers (net als de vleeshouwers overigens een 
erfelijk ambacht892

) eveneens een forfaitaire som betaalden, is niet duidelijk. In ieder geval waren 
ook zij vrijgesteld van de cueillote op de visverkoop voor alle vis "die zij vercaopen zullen zonder 
fraude up huerlieder stat93

." 

Het nominale verloop van de inkomsten uit deze cueillotes is af te lezen van grafiek lli.1.26. 
Bij de interpretatie van de grafiek moet men uiteraard rekening houden met de vernoemde 
vrijstelling voor de verkopers op de vismarkt en in de vleeshuizen, waardoor de geïnde bedragen 
alvast niet representatief zijn voor de volledige vis- of vleesconsumptie in de stad. De meest 
opvallende vaststelling op basis van de grafiek is uiteraard de afschaffing van de cueillotes in 1477. 
In tegenstelling tot deze op bier, werden ze ook in 1479 niet opnieuw ingevoerd. Na de vrede van 
Cadzand zocht het stadsbestuur er wel opnieuw haar toevlucht toe, maar dan op een licht gewijzigde 
manier. Sterk vereenvoudigd worden de tarieven van de cueillote na 1453 en die na 1492 in tabel 
111.1.19. weergegeven. 

890 SAG 400/31, fO 134r. 
891 Over de politieke en sociale rol van de vleeshouwers in Brussel, zie: DELIGNE, BILLEN, KUSMAN, 'Les 
bouchers bruxellois', pp. 81-85 en 91-92. 
892 VAN WERVEKE, 'De Gentse vleeshouwers ' , p. 21. 
893 SAG 145/1 (3), fO 16r (1497). 
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Grafiek 111.1.26. Opbrengst vis- en vleescueillotes (1460-1495). 
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Tabel Ill.1.19. Tarieven van de cueillotes op vlees en vis. 

Jaartallen TonharingS94 Vis en droge Vis in transit 
haring 

1453 895 4,2 % 4,2 % 1,7 % 
1492 896 4 d.gr. per last 4,2 % 1,7 % 

• Vleescueillote 

• Viscueillote 

Vlees 

4,2 % 
8,3 % 

Er lijkt in 1492 dus sterk te worden teruggegrepen naar de tarieven die vóór 1477 gangbaar 
waren, maar toch zijn er enkele nuances aan te brengen. Opvallend is in ieder geval de verdubbeling 
van het tarief van de cueillote op het vlees. De stijging van deze belasting maakt de daling van het 
forfaitaire bedrag dat door de vleeshouwers in het vleeshuis moest betaald worden des te 
opmerkelijker. Deze verhoogde vleescueillote blijft na Cadzand tenminste vijf jaar in voege, in 
tegenstelling tot de tariefverlagingen die voor het bier en graan quasi onmiddellijk na Cadzand wél 
voorkwamen. De opbrengst van de vleescueillote is echter, ten opzichte van de periode vóór 1477, 
geenszins verdubbeld - mede door het verminderde forfaitaire bedrag van de vleeshouwers. De 
opbrengst uit verkoop buiten de vleeshuizen komt voor 1493/94 slechts op een indexwaarde van 111 
ten opzichte van deze uit 1470; in 1494/95 is dat zelfs teruggelopen tot 94. Hoewel het tarief 
verdubbeld is, blijft de opbrengst van de accijns dus ongeveer gelijk. Dit is vermoedelijk een 
symptoom van de sterk aangetaste koopkracht van de Gentse bevolking in de nasleep van de 
Vlaamse burgeroorlogen. Een alternatieve verklaring kunnen we mogelijks zoeken in een sterk 
gedaalde veeprijs op het einde van de 15e eeuw. Hoe lager de prijs, hoe lager immers ook de 
opbrengst van de 8,3% aanslag die er op geheven werd. De drastische val van de graanprijzen na het 
beëindigen van de oorlogen (in 149911500 bereikte de roggeprijs te Gent haar dieptepunt voor de 
gehele 15e eeuw), zou volgens Van Der Wee voor gevolg gehad hebben dat heel wat boeren althans 

894 Op de schuit gezouten haring, die daardoor minder duurzaam was dan andere zoute haring (VERWIJS, 
VERDAM, 'Middelnederlands woordenboek'). In de tarieflijsten wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten 
van verschillende kwaliteit. In dalende volgorde: geronnen, brak of ghescoten. Het hier weerhouden tarief 
heeft betrekking op de beste kwaliteit tonharing. 
895 BOONE, 'Geld en macht', tabel 27 B; FRIS, 'Oorkonden', p. 123. 
896 SAG 9317, register G, f" 102r-103v. Deze tarieven worden nogmaals bevestigd, met enkele aanvullingen, in 
de tarieflijst van 1497: SAG 145/1 (3), f" lûv. 
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gedeeltelijk overgingen op veeteelt897
. Daar waren hogere winsten immers wel nog gegarandeerd. 

Dit zou uiteindelijk ook tot een prijsverlaging van het vlees moeten geleid hebben, maar wellicht op 
langere termijn dan deze welke uit onze grafieken blijkt. 

Een laatste belasting die we hier zullen bespreken, namelijk het beziengeld op de varkens, 
kan misschien verheldering brengen. Meer dan waarschijnlijk betreft het hier een oud ongeld dat 
reeds lang vóórGaverein voege was. De opbrengst ervan is dan ook bijzonder laag, gemiddeld 495 
d.gr. per jaar. Het is niet duidelijk waar deze taks precies op geheven werd, of waarom ze alleen 
voor varkens gold en niet voor andere dieren. Vermits varkens vaak binnen de stedelijke 
omwallingen zelf gehouden werden, lijkt het ons goed mogelijk dat het om een verkoop- of 
slachtrecht gaat, eerder dan om een invoerrecht. Zowel in 1486 als in 1497 bedroeg het tarief voor 
vette varkens 12 miten (112e d.gr.) en voor maf.ere varkens 1 inghelsche (113e d.gr.)898

• Volgens 
prijsaanduidingen uit het begin van de 16e eeuw 99 betekent dit een heffing van 0,44% op de vette 
varkens en 0,93% op de ma~re. Uit deze cijfers blijkt dat jaarlijks gemiddeld 1.240 varkens door 
deze heffing belast werden9 

• Of dit sloeg op ingevoerde, verkochte of geslachte varkens, blijft 
echter onduidelijk. 
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Grafiek 111.1.27. Opbrengst beziengeld varkens (1460-1495). 

Het nominale verloop van de inkomsten uit deze belasting vertoont een onregelmatige, maar 
toch duidelijk dalende lijn vanaf circa 1470. Zolang we de precieze toedracht van de belasting niet 
kennen, valt het moeilijk om deze gegevens te interpreteren. De dieptepunten in de opbrengst in 
1487-88 en 1492 lijken relatief eenvoudig te verklaren door de gevolgen van de oorlogsvoering, 
maar dat strookt dan weer moeilijk met de hoge opbrengsten in 1489 en 1490. Vermoedelijk kunnen 
we de algemene en duidelijke daling van de opbrengst in de periode 1475-1495 ten opzichte van de 
jaren 1460 - 14 7 5 wel als een gevolg van een sterk gedaalde koopkracht en dus verminderde 
vleesconsumptie beschouwen. Dat de opbrengst in de eerste drie jaren na de vrede van Cadzand 
uitzonderlijk laag bleef en niet boven de opbrengst uit het rampjaar 1488 uitkwam, wijst 

897 VAN DER WEE, 'The growth', deel Il, p. 113 e.v. 
898 SAG 145/1 (1), f' 7v (1486); SAG 14511 (3), f' 17v (1497). 
899 Uit TOCH, 'Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen', in: Dok N, pp. 349 e.v. Voor de vette varkens 
baseerden we ons op twee prijzen uit 1500/01. Voor de magere varkens moesten we noodgedwongen prijzen 
van 1512 tot 1515 hanteren. 
900 In het geval het enkel magere varkens betrof, zouden het er 1485 zijn. Bij enkel vette varkens zouden het er 
gemiddeld 990 wezen. We hielden het hier bij de helft magere en de helft vette; hoewel het er waarschijnlijk 
wel meer vette zullen geweest zijn en onze schatting dan ook aan de hoge kant ligt. 
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waarschijnlijk zowel op het in deze jaren teruglopende bevolkingsaantal in de stad als op de 
aangetaste levensstandaard van de achterblijvers die met de financiële en fiscale gevolgen van de 
gebeurtenissen uit de voorgaande jaren geconfronteerd werden. 

4.7. Ramen 

Het ongeld op de ramen en het huisgeld is waarschijnlijk de enige zuivere 
nijverheidsbelasting uit de laatmiddeleeuwse Gentse stadsfinanciën die we onder de assizen kunnen 
catalogeren. Tot in het begin van de 15e eeuw bestond ze eigenlijk uit twee afzonderlijke heffingen: 
het ongeld op de lakens in de ramen van de ambachtslui enerzijds, en het huisgeld op de lakens (in 
de ramen, op de markt of in de lakenhalle), oorspronkelijk onderdeel van het stedelijk domein van de 
stad, anderzijds901

. Vanaf 1416/17 werden ze boekhoudkundig samen in de rekeningen ingeschreven. 
Reeds door verscheidene auteurs werd vanaf de hoge middeleeuwen een dalende trend vastgesteld in 
het verloop van de inkomsten uit deze belastingen. Omdat we niet over betrouwbare 
tariefaanduidingen beschikken vóór 1486 en omdat andere inkomsten uit activiteiten met betrekking 
tot de lakennijverheid een ander verloop te zien geven, blijft de interpretatie ervan echter 
problematisch. Van Werveke902 stelde dat de daling volledig te wijten was aan een systematische 
vermindering van de tarieven om de textielindustrie te ontlasten, terwijl Munro903 zich vermoedelijk 
op deze gegevens steunde als bevestiging voor de crisis in de Gentse textielindustrie op het einde 
van de Middeleeuwen. Boone bewandelde een middenweg tussen beide en erkende dat met het 
gebrekkige bronnenmateriaal geen van beide stellingen definitief bevestigd of ontkend kan 
worden904
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Grafiek 111.1.28. Opbrengst belasting op ramen en huisgeld (1400-1495). 
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Grafiek ill.1.28. toont het nominale verloop van de inkomsten uit de pacht op de ramen 
tussen 1400 en 1495. De daling is ontegensprekelijk en bijzonder sterk. Van zo'n 2.600 d.gr. in 
1424, valt de opbrengst terug tot een schamele 36 d.gr. in 1493 - nauwelijks de waarde van drie 
daglonen van een metselaar. De enige tarieven waarover we beschikken, dateren van 1486 en 1497 
en komen met elkaar overeen. Voor een gestrekt laken betaalde men 25,5 miten (1,06 d.gr.), voor 
een gestreept (strijpten) één inghelsche (0,33 d.gr.). Volgens deze tarieven zou het aantal getaxeerde 

901 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 207 en BOONE, 'Geld en macht', pp. 142-144. 
902 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 205. 
903 J.H. MUNRO, 'Monetary contraction and industrial change in the late-medieval Low countries, 1335-1500', 
in: N.J. MAYHEW (ed.), Coinage in the Low Countries (880-1500) (Oxford, 1979), pp. 151 en 160. 
904 BOONE, 'Geld en macht', p. 144. 
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lakens in 1493 dus minimaal 34 bedragen, en maximaal 108. Dit lijkt ons alvast een behoorlijk 
onrealistisch cijfer voor een stad als Gent, zelfs tijdens de probleemjaren op het einde van de 15e 
eeuw - wellicht had ze dus geen betrekking op alle in Gent geproduceerde lakens maar slechts op 
een beperkt deel ervan. Een snelle vergelijking met de inkomsten uit de verpachte rente op de wollen 
elle ter Vrijdagsmarkt905 maakt dit meteen duidelijk. Van deze laatste pacht weten we dat ze enkel 
betrekking had op de lakens verkocht op de Vrijdagmarkt, en hoewel haar verloop vermoedelijk 
indicatief is voor de conjunctuurschommelingen van de textielnijverheid, beslaat ze in geen geval de 
totaliteit van de Gentse textielproductie906

. De opbrengst van deze pacht bedroeg in 1493 720 d.gr. 
Gerekend aan het tarief van 1486907

, namelijk 2 miten per el, komt dit neer op een totaal gemeten 
lengte lakens van 8.640 el in dat jaar. Dit cijfer lijkt ons volledig onverenigbaar met de opbrengst 
van het huisgeld in de ramen dat jaar: elk getaxeerd laken zou dan immers op zijn minst 121,69 el of 
ongeveer 88,6 m lang moeten geweest zijn908

. En dat dan nog in de onjuiste veronderstelling dat alle 
lakens die in de stad geproduceerd werden enkel op de Vrijdagmarkt te koop werden aangeboden. 
Anderzijds konden uiteraard ook lakens op de Vrijdagsmarkt te koop worden aangeboden die niet in 
de stad zelf geproduceerd waren, maar het schijnt ons toe dat dit in deze periode nog niet op zulk een 
grote schaal gebeurde. De opbrengst uit de belasting op het huisgeld in de ramen kan met andere 
woorden onmogelijk betrekking hebben gehad op alle lakens die in de stad geproduceerd werden. 
Dus kan ze ook in geen geval representatief zijn voor de volledige textielnijverheid van de stad. Op 
welke lakens het huisgeld en de belasting op de ramen dan wél precies betrekking had en op welke 
niet, blijft onduidelijk. Het is niet uitgesloten dat deze taks enkel de lakenproductie van de -
inderdaad sterk in verval zijnde - Oude Draperie betrof, terwijl de Lichte Draperie hierbij buiten 
schot bleefOO. Een beeld van de volledige activiteit die de stad op het vlak van de textielnijverheid 
ontplooide, kan in dat geval moeilijk uit de belastingsinkomsten van de ramen afgeleid worden. 

De twijfelachtige relatie tussen de economische stand van zaken in de textielnijverheid en de 
inkomsten uit de assizen op de ramen, kan ook op langere termijn onderzocht worden. We 
berekenden voor de periode 1400-1495 de correlatiecoëfficiënten van de drie inkomstenbronnen die 
met de lakennijverheid verband houden. 

Tabel m.1.20. Pearsoncorrelaties voor de inkomsten uit lakennijverheid (1400-1495). 

Wolhuis met waag [ 
Wolhuis met waag 1 

Wollen elle 0,668 
Ramen met huisgeld - 0,386 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 

Wollen elle 
0,668 

1 
-0,322 

Ramen met huisgeld 
-0,386 
-0,322 

1 

Alle gevonden relaties in de berekeningen zijn significanë10
• Terwijl de relatie tussen de 

inkomsten uit de wollen el en het wolhuis & waag recht evenredig is, blijkt het verloop van de 
inkomsten uit de ramen omgekeerd evenredig ten opzichte van beide te zijn. Deze vaststelling hoedt 
ons er alvast voor om verregaande uitspraken in verband met de economische conjunctuur op deze 

905 Zie deel lil, hoofdstuk 3. 
906 BOONE, 'Geld en macht', pp. 167-171. 
907 SAG 145/1 (1), fO 7v. 
908 We gebruikten hier het gemiddelde van 7llakens voor 1493, een hypothetisch geval waarbij dus evenveel 
strijpte als gestrekte lakens geproduceerd werden. We rekenden 1 el aan 728mm, volgens Dok/, p. 9. 
909 Over de herleving van de lichtere textielsoorten en de crisis van de Oude Draperie: H. VAN DER WEE, 
'The Western European wollen industries, 1500-1750', in: D. JENKINS (ed.), The Cambridge history of 
Western textiles (Cambridge, 2003), pp. 397-472. Daarbij dient men er echter rekening mee te houden dat 
Gent, in tegenstelling tot Brugge en Ieper, geen grote omschakeling maakte naar de nouvelles draperies in de 
15de eeuw- wat daarom een aanzienlijke Gentse productie van Lichte Draperie nog niet uitsluit (aldaar, pp. 
404-405) en vooral: M. BOONE, 'Nieuwe teksten over de Gentse draperie: wolaanvoer, productiewijze en 
controlepraktijken (ca. 1456-1468)' , Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, CLIV 
(1988), passim. 
910 Boven een waarde van 0,300 zijn de gevonden resultaten significant tot op één honderdste. Het kwadraat 
van de correlatiecoëfficiënt r is immers de determinatiecoëfficiënt (R2) die de mate van determinatie van de 
variabele bepaalt. P. HUDSON, History by Numbers (Londen, 2000), p. 155. 
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cijferreeks te baseren. Uit een gedetailleerde analyse van alle drie de inkomstenbronnen blijkt dat 
geen enkele representatief is voor de volledige lakenproductie van Gent. Welke van de tijdreeksen 
kan ons echter het best inlichten over conjunctuurverloop en crisissen? Ter vergelijking geven we in 
grafiek III.l.29. de index-waarden van de drie ontvangsten tussen 1400 en 1495 weer. 

Grafiek 111.1.29. Indexwaarden opbrengst pacht op wolhuis met waag, wollen elle en ramen met 
huisgeld (1400-1495). 
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Ondanks de negatieve correlaties uit tabel lli.1.20. , lijken uit de grafiek toch een aantal 
algemene tendenzen op te maken. Zo lijkt een terugval door de crisis van de jaren 1430, weliswaar 
minimaal, maar toch aanwezig te zijn bij de drie lijnen. Duidelijker nog is de gelijktijdige terugval 
van de drie ontvangsten als gevolg van de Gentse opstand in het midden van de eeuw. Vanaf de 2e 
helft van de 15e eeuw lijkt elk verband tussen de verschillende reeksen volledig zoek te zijn, hoewel 
er vanaf 1477 zich voor alle drie een zekere terugval aftekent. Alle drie de inkomstenbronnen 
vertonen dus een zekere mate van conjunctuurgevoeligheid, maar over het algemeen veel minder 
dan men zou verwachten. Daar we over de precieze aard van de belasting op de ramen nog steeds in 
het duister tasten, kunnen we deze inkomstenbron moeilijk naar waarde schatten, maar een recht 
evenredig verband met het wel en wee van de Gentse textielnijverheid lijkt ons zo goed als 
uitgesloten. 

4.8. Nieuwe accijnzen na Cadzand 

Na de vrede van Cadzand werden een aantal nieuwe heffingen ingesteld om de grote 
schulden van de stad, en vooral de nieuw opgelegde boetes ten voordele van de hertog, te kunnen 
betalen. Hoewel de instelling van deze assizen, en vooral de soms gebrekkige uitvoering ervan, sterk 
doet denken aan de ingevoerde cueillotes na Gavere, gaat het wel meestal om andere belaste 
goederen911

• We onderscheiden er vier nieuwe. Kijken we naar de opbrengsten van deze assizen in 
de jaren 1492-1495, dan zien we meteen dat drie van de vier nauwelijks enkele jaren na hun 
instelling alweer afgevoerd werden. Allereerst een belasting op de "vracht waghenen912

." Deze 
heffing hield in dat ieder die met een "vracht waghen" de stad in of uit reed een bedrag van 1 d.gr. 

9 11 Zie BOONE, 'Geld en macht' , p. 146. 
9 12 SAG 400/3 1, f" 2v. 

192 



per paard moest betalen913
• In de praktijk werd ze slechts voor een periode van tien maand (van 15 

oktober 1492 tot 14 augustus 1493) geïnd en ze bracht slechts een totaal van 20 lb.gr. (4.800 d.gr.) 
op. Omgerekend komt dit overeen met 16 d.gr. per dag. Afhankelijk van het aantal paarden dat men 
gemiddeld gebruikte om een dergelijke vrachtkar te trekken, komt men dus uit op zestien (één 
paard), acht (twee paarden) of vijf (drie paarden) beladen wagens die per dag de stad in of uit reden. 
Ingezetenen van de stad waren echter wel vrij om bijvoorbeeld goederen van hun pachters zonder 
accijnzen de stad in te laten voeren. In hoeverre poorters van de stad verder onderworpen waren aan 
deze belasting, is niet duidelijk. Bij de invoering van de nieuwe belastingen na de vrede van Gavere 
werd al snel duidelijk dat een aantal ervan niet praktisch realiseerbaar waren door een moeilijke 
organisatie. Het is dan ook opvallend dat na Cadzand geopteerd werd voor belastingen waarvan de 
inning wel relatief makkelijk te realiseren was. Deze concentreerden zich voomarnelijk rond een 
controle aan de poorten van de stad. Toch verdween ook deze belasting op de vracht wagens kort na 
haar invoering. Naar de reden daarvoor hebben we het raden. Waarschijnlijk woog de uiterst geringe 
opbrengst ervan niet op tegen de kosten voor de instandhouding ervan. 

Grafiek 111.1.30. Opbrengsten nieuwe indirecte belastingen na Cadzand (1490-1495). 
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Een tweede belasting die na haar eerste jaar reeds opnieuw afgeschaft werd, is de heffing op 
het uutvaerende goed, die we reeds aan het begin van dit hoofdstuk vermeldden. Deze uitzonderlijke 
belasting, oorspronkelijk toegestaan voor een periode van twee jaar, had betrekking op een aantal 
goederen die in de stad ingevoerd werden of er in transit passeerden zonder er verkocht te worden914

• 

Op elke mud koren moest twee d.gr. betaald worden, op vis en haring betaalde men 1,7% van de 
verkoopprijs en tenslotte werd op elke zak zout één d.gr. betaald. In feite betrof het dus een 
verzwaring van de bestaande afzonderlijke assizen op deze goederen, die nu bovendien ook op de 
transit betrokken werd. Het is onduidelijk wanneer deze belasting precies in werking trad. De 
rekening van 1492-1493 heeft het gewoon over "van als de voors. assyse inne ghinc toot ende 
metten X/Ven in oughste -x.d XCIII", terwijl bij de andere nieuw ingestelde assizen van dat jaar 
telkens vermeld wordt dat ze ingingen vanaf 15 oktober. Het octrooi voor de heffing op het 
uitvarend goed is gedateerd op 9 oktober 1492. Tijdens de tien maanden of daaromtrent dat deze 
accijns geïnd werd, bracht ze 80 lb.gr. (19.200 d.gr.) op. Nergens vernemen we iets over de reden 
voor de vroegtijdige afschaffing. 

9 13 SAG 9317, register G, f' l02r-103v. 
914 SAG 9317, register G, f' 105v. Aldaar is een kopie te vinden van het octrooi voor deze accijns, aan de stad 
toegekend door Albrecht van Saksen. Deze belasting was overigens oorspronkelijk niet voorzien in de 
toegestane accijnzen bij de vrede van Cadzand, maar werd afzonderlijk geoctroieerd enige tijd nadien. 
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Een derde nieuwe accijns zong het iets langer uit dan beide voorgaande. In feite was dit geen 
echt nieuwe belasting, vermits ze in de jaren na Gavere, tot 1477, ook reeds voorkwam. Het gaat om 
de belasting op "betalinghe van de huusen, renten, muelnen ende anderssins915

", die dus de 
rechtstreekse opvolger is van deze op schepentransacties. Per geregistreerde verkoop van een huis, 
molen, schip, erf of rente, moesten de koper en verkoper elk 6 d.gr. per pond (2,5%) afstaan. Het 
tarief is hetzelfde als dat welke men in 1453 instelde916

• Na drie jaar werd ook deze belasting 
opnieuw geschrapt, ondanks de relatief grote opbrengst die ze genereerde. Het is tekenend voor de 
veel zwaardere impact van de vrede van Gavere op het financiële beleid van de stad dat na 1453 de 
belasting op schepentransacties bijna een kwart eeuw ononderbroken geïnd werd, terwijl ze bij haar 
herinvoering na Cadzand reeds na drie jaar afgevoerd werd. 

De laatste nieuwe belasting die op het einde van de 15e eeuw werd ingesteld, is meteen ook 
de belangrijkste en de enige die bestendig bleef bestaan tot het einde van de bestudeerde periode. 
Het gaat hier om een belasting op de in- en doorvoer van zout. Het fenomeen van een zoutbelasting 
was uiteraard niet nieuw. Er zijn verscheidene aanduidingen die erop wijzen dat in de loop van de 
15e eeuw het ongeld op graan ook een belasting op zout inhield. Deze zou de stad, blijkens twee 
vonnissen uit 1421 en 1424, gedeeltelijk aan de godshuizen van de wevers en volders hebben 
afgestaan. Een vermelding van de zoutbelasting inbegrepen in het ongeld op graan komt voor het 
laatst voor in 1455/56917

• Het is dus onduidelijk of het ongeld op graan in de hier bestudeerde 
periode ook nog steeds betrekking had op zout. Hoe dan ook werd in 1492, na de vrede van 
Cadzand, een nieuwe, afzonderlijke zoutbelasting ingesteld. In de geschiedenis van de fiscaliteit in 
de Nederlanden nemen belastingen op zout toch een ietwat bijzondere plaats in. Als quasi 
onontbeerlijk product voor voedselbewaring, met een relatief makkelijk controleerbare aanvoer, was 
zout bij uitstek geschikt voor indirecte belastingen. Dit ontsnapte niet aan de aandacht van heel wat 
vorsten, die in de late middeleeuwen en vroeg-moderne tijden steevast op zoek waren naar 
permanente inkomstenbronnen. Uiteraard viel dit streven doorgaans niet in goede aarde bij grote 
lagen van de bevolking, die enerzijds hun privileges met betrekking tot de toestemming voor 
belastingen en anderzijds hun koopkracht aangetast zagen. 

Als directe aanleiding voor de Gentse opstand van 1449-1453 wordt onder meer het protest 
tegen de geplande vorstelijke zoutbelasting, de gabelle, aangeduid918

• Het pleit voor de tact van 
stadsbestuur en hertogelijke administratie dat na de onderwerping van de stad in 1453 wel heel wat 
nieuwe cueilloten werden ingevoerd, maar dat een zoutbelasting achterwege bleef. Deze 
psychologische overweging werd na de onderwerping bij Cadzand blijkbaar niet meer gemaakt, en 
er werd dus toch overgegaan tot het instellen van een aparte zoutbelasting. De instellingsakte uit 
1492 leert ons dat 6 d.gr. moest betaald worden op elke zak zout die men in de stad invoerde om er 
te verkopen919

• De tarieflijst uit 1497 maakt melding van eenzelfde tarief, maar daarnaast was de 
taks nu ook van toepassing op zout dat in transit door Gent passeerde. Daarop moest één d.gr. per 
zak betaald worden920

. Er werd bij vermeld dat een zak tien meukens inhield, hetgeen er twee meer 
waren dan bij de graanzakken gangbaar was921

. Zoutmaten lijken voor Gent niet voorhanden te zijn, 
maar naar analogie met het Antwerpse voorbeeld, menen we ervan te kunnen uitgaan dat een 
meuken zout qua inhoud beantwoordde aan de korenmeuken (13,25 liter). In dat geval bevatte elke 
zak zo'n 132,5 liter. Dit brengt de totale hoeveelheid ingevoerd zout in 1495/96 op 6.640 zakken, of 
879.800 liter. 

Het mag overigens opgemerkt worden dat deze belasting van 6 d.gr. een heel stuk lager was 
dan deze van 18 of 27 d.gr. die Filips de Goede in 1447 voorstelde922

. Zelfs al was het voornamelijk 
de aard van de belasting, als rechtstreekse vorstelijke heffing, die de gabelle in 1447 zo 

915 SAG 400/31, f" 2v. 
916 Zie FRIS, 'Oorkonden', p. 123 en BOONE, 'Geld en macht', p. 148. 
917 BOONE, 'Geld en macht', pp. 137-138. 
9 18 HAEMERS, 'De Gentse opstand', p. 119 e.v. 
9 19 SAG 9317, register G, f" 102r-103v. 
920 SAG 145/1 (1 ), f' 18r. 
921 Dok I, pp. 6-7. Een hoeveelheid van zes zakken is gelijkwaardig aan 48 meukens. 
922 W.P. BLOCKMANS, 'Finances publiques et inégalité sociale dans les pays-bas aux XIVe-XVIe siècles', 
in: J.-PH. GENET, M. LE MENÉ, Genèse de l'état moderne. Prélèvement et redistribution. Actes du Colloque 
de Fontevraud 1984 (Parijs, 1987), pp. 80. 
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onaanvaardbaar maakte, ook het voorgestelde tarief was bijzonder hoog in vergelijking met dat van 
1492/93. Hoewel het beperkt aantal bestudeerde jaren van 1492 tot 1495 geen duidelijk beeld van 
een langere termijnevolutie kan scheppen, is het toch opvallend dat de inkomsten uit de 
zoutbelasting in deze jaren sterk stegen. De lage opbrengst uit het eerste jaar is te wijten aan de 
latere instelling van de belasting (in oktober), maar de jaren nadien blijven de inkomsten stelselmatig 
stijgen- ook al blijkt het tarief uit 1497 nog steeds hetzelfde te zijn als dat uit 1492. 

Tabel 01.1.21. Inkomsten zoutbelasting 1492 - 1495. 

Schepenjaren Opbrengst (in d.gr.VI.) Index (1493 = 100) 

1492 12.240 40 

1493 30.840 100 

1494 34.320 111 

1495 39.840 129 

Bron: stadsrekeningen 1492-1495. 

Moeten we hier aanvankelijke problemen met de organisatie van een efficiënte inning achter 
zoeken, een moeizame aanvaarding van de belasting, of een toegenomen zoutinvoer? Vermoedelijk 
gaat het eerder om een combinatie van deze factoren. Systematische prijzenreeksen voor zout in het 
Gentse zijn pas beschikbaar vanaf het begin van de 16e eeuw923

. Ze zijn afkomstig uit de aalmoezenij 
van de Sint-Pietersabdij, het godshuis der wevers en de abdij Nieuwenbosch te Gent. De gemiddelde 
prijs in de periode 1500-1510 bedroeg volgens deze gegevens 21,5 d.gr. per zak. Hieruit volgt dat de 
in 1492 ingevoerde heffing 28% van de verkoopprijs bedroeg, hetgeen toch een bijzonder zware 
aanslag op een basisproduct betekende. 

4.9. Brandstoffen 

Deze heffing, die deels teruggaat op een oud ongeld, en vanaf 1453 gevoelig verzwaard 
werd met een extra cueillote, heeft betrekking op de invoer van voomarnelijk turf en brandhout, 
maar daarnaast ook op enkele bouwmaterialen, schalie, tegels, kareel- en kalksteen924

• Het verloop 
van de inkomsten uit deze belasting voor de periode 1400-1495 valt af te lezen van grafiek 111.1.31. 
Bijzonder duidelijk is alvast de cueillote die tussen 1453 en 1477 de heffing op brandstoffen sterk 
verzwaarde. Het tarief werd toen verdubbeld. Het niveau van de inkomsten na 14 77 doet vermoeden 
dat nadien grotendeels naar de tarieven van vóór 1453 teruggekeerd werd. 

923 Enkele gegevens uit de 14e eeuw zijn terug te vinden in: W. PREVENIER, 'Prijzen en lonen in de 
domeinen der Gentse abdijen, St. Pieters en St. Baafs (13e-14e eeuw)', in: Dok N, p. 295. De hierna gebruikte 
~egevens komen uit: TOCH, 'Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen' , in: Dok N, pp. 388-394. 

24 Opsommingen bij VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 209 en BOONE, 'Geld en macht', p. 
139. Bevestiging vinden we in de tarieflijsten van 1486 en 1497. 
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Graflek 111.1.31. Belasting op brandstoffen (1400-1495). 

__.. __.. __.. ...... _... _...."""" 

g~g~~~~~~~~t~~~g~~~~~~~~~ 
Jaartallen 

Belasting op 
- - - - brandstoffen 

5-jaarlijks VG 

Er werd in het verleden reeds gemeld dat de turfhandel sterk in de greep bleef van lokale 
tradities en niet noodzakelijk aan de economische factoren van vraag en aanbod beantwoordde925

• De 
vage tariefvermeldingen en de diversiteit van de belaste waren verhinderen ons een samenhang met 
verbruik, productie of effectieve invoer bloot te leggen. Grafiek III.1.31. staat ons enkel toe het 
effect van de tariefverhogingen in te schatten, en suggereert daarnaast een uitgesproken lage invoer 
in de jaren 1480. Bovendien suggereert de grafiek een geleidelijk aan stijgende invoer tussen 1460 
en 1470 met een opmerkelijk uitzonderingsjaar: 1467. De afschaffing van de cueillote in 1477 hield 
een terugkeer in naar de lagere tarieven van vóór Gavere, waarna de opbrengst opnieuw relatief 
stabiel bleef. Enkel tijdens de belangrijkste oorlogsjaren 1485 en 1488 daalde de invoer blijkbaar. 

In januari 1489 werd aan de pachter van de belasting op brandstoffen, Lambrecht Hyele, een 
vergoeding toegekend voor het hem gedane verlies als gevolg van stedelijke confiscaties waarbij 
hout openbaar verkocht werd926

• Dat jaar waren immers enkele goederen van de heer van Nevele 
geconfisqueerd, waaronder het bos van Ooidonk. Grote delen van dit bos werden blijkbaar geveld en 
27.350 blokken hout werden als gevolg daarvan naar de stad gebracht. Het grootste deel werd aan de 
stedelijke voorraden toegevoegd, maar zo'n 2.875 blokken werden ook openbaar verkocht (door de 
stad zelf, zonder rechtstreekse accijnzen aan de pachter te betalen)927

• We geven de tarieven weer in 
tabel III.1.22. 

925 VAN DER WEE, 'The growth', deel I, pp. 28, 30 en 95. 
926 400/30, f" 93v. 
927 HANCKE, 'Conflict en confiscatie', pp. 88-89. 
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Tabel 111.1.22. Tarieven op brandstoffen. 

Jaartallen Delfturven (in Slagturven (in Brandhout, Bouwmaterialen 
d.gr. per last928

) d.gr. per last) houtskool 

Vóór 1453 2,5 1,25 
1453 930 5 2,5 
1486 931 2,5 1,25 0,83% 0,83% 
1497 932 5 2 5% 2,5% 

Na 1477 wordt, zoals eerder reeds vermeld, teruggekeerd naar de tarieven van vóór 1453. In 
1497 blijken ze echter opnieuw quasi verdubbeld te zijn- althans voor de turf. Bij het brandhout (en 
houtskool) en de bouwmaterialen is de verhoging van de aanslagvoet nog ingrijpender (een factor 
zes, respectievelijk factor drie). Hoewel de instellingsakte van de nieuwe assizen na de vrede van 
Cadzand van deze verhoging geen melding maakt933

, veronderstellen we desalniettemin dat deze 
verzwaring van de aanslagvoet op hetzelfde moment werd doorgevoerd. Confronteren we deze 
tariefverhoging met de genoteerde opbrengsten (grafiek 111.1.31), dan valt op dat zich wel een 
stijging aftekent, maar geen verdubbeling - zeker niet op langere termijn. Vermoedelijk valt dit 
opnieuw te wijten aan de bevolkingsafname van de stad in de jaren onmiddellijk na de vrede van 
Cadzand, die uiteraard in een verminderde vraag naar brandstoffen resulteerde. 

5. Vrijstellingen en uitzonderingen 

Een aantal groepen binnen de middeleeuwse stedelijke samenleving maakte traditioneel 
aanspraak op vrij stelling van belasting. Voor de directe belastingen betreft het in de eerste plaats de 
armen. Enerzijds zij die leefden van de Heilige Geesttafels en officieel als arm bestempeld werden, 
anderzijds zij die eenvoudigweg niet bij machte waren te betalen. Over hen zullen we hier niet 
verder uitweiden, ook omdat verscheidene publicaties dit onderwerp reeds behandelden934

• Hoewel 
het nergens geëxpliciteerd wordt, lijken sommige leden van de clerus en adel bij de directe 
belastingen na Cadzand ook aanspraak op vrijstelling te maken, maar de bronnen laten niet toe daar 
zekerheid over te verkrijgen935

• Vrijstelling van indirecte belastingen vormde doorgaans een heter 
hangijzer. Armen konden hier geen aanspraak op maken, daar de accijnzen reeds verrekend waren in 
de prijzen. Een aantal andere groepen kon dat echter wel. 

Allereerst was er de clerus. Nadat reeds sinds het begin van de 14e eeuw de beide 
abdijdorpen in Gent (Sint-Pieters en Sint-Baafs) fiscaal bij het schependom gevoegd waren936

, 

bleven conflicten tussen clerus en stad lange tijd achterwege. Na de vrede van Gavere rees opnieuw 
heel wat wrevel tussen de stad en de abdijen, ditmaal omwille van de door de abdijen zelf te betalen 
cueillotes937

. Het heel wat grotere gewicht van de cueillotes en de zware financiële lasten die op de 
stad drukten, brachten de magistraat ertoe de abdijen tot deelname in de accijnzen te dwingen. De 
kloosterlingen hadden zich blijkbaar de gewoonte eigen gemaakt wijn tegen niet-concurrentiële 

928 Een last bestond uit 10.000 turfblokken, cf. B. AUGUSTYN, 'De turfwinnersdorpen Kieldrecht en 
Verrebroek in 1394: twee stadia in de evolutie van de prota-industriële naar een agrarische produktiewijze', 
Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 88 (1985), pp. 249-250. In het 
Antwerpse kwam dit overeen met een gewicht van 2068 kg., cf. Dok I, p. 12. 
929 FRIS, 'Oorkonden', p. 121. 
93° FRIS, 'Oorkonden', p. 121. 
931 SAG 14511 (1), F 5v. 
932 SAG 14511 (3), F 12r. 
933 SAG 93/7, register G, F 102r-103v. 
934 Voornamelijk BLOCKMANS, PREVENIER, 'Armoede in de Nederlanden, pp.501-538. Ook in 
BLOCKMANS, 'Peilingen' , pp. 227-222 wordt deze problematiek behandeld. 
935 BLOCKMANS, 'Peilingen', p. 219. 
936 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', pp. 100-103. 
937 BOONE, 'Geld en macht' , pp. 125-129. 
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prijzen, want accijnsloos ingekocht, in de kelders van hun abdijen aan de stedelingen te verkopen938
. 

De daarop volgende conflicten resulteerden in de loop van de jaren 1460 in bijzonder pragmatische 
oplossingen. Pas in 1465 kenden de wrijvingen met de Sint-Pieters-en Sint-Baafsabdijen een einde, 
nadat verscheidene vorstelijke commissarissen en raadslieden in de jaren voordien reeds bemiddeld 
hadden tussen de partijen939

. De oplossingen die uiteindelijk uit de bus kwamen voor beide abdijen, 
lijken sterk op het akkoord dat reeds in 1456 (eveneens na bemiddeling van vorstelijke ambtenaren) 
tussen de Gentse schepenen en de BijJokeabdij gesloten werd940

• In het geval van de Sint
Pietersabdij werd op 27 februari 1465 overeengekomen dat 1.400 kronen (67.200 d.gr.) zouden 
betaald worden in ruil voor een toekomstige vrijstelling van indirecte belastingen94 1

• Met de Sint
Baafsabdij werd nauwelijks enkele maanden nadien een identiek akkoord bereikt942

. Dat de 2.800 
kronen (560 lb.gr. of 134.400 d.gr.) die beide abdijen samen betaalden geen onredelijke 
schadeloosstelling vormden, bewijst de betaling van 37 lb.gr. vanwege de stad aan de pachters van 
de wijnassize in het jaar ervoor. Deze som was bedoeld als vergoeding "over de assyse vanden 
wijnen die ghesleten ende vercocht zijn in de doosteren van sentepieters ende sente baefs" tijdens 
het schepenjaar 1463/64943

• Indien het verlies van de stad in die jaren telkens 37 lb.gr. bedroeg, dan 
kon de overeenkomst van 1465 de stad slechts ca. vijftien jaar schadeloos stellen. Er was echter wel 
een cruciale voorwaarde aan het akkoord verbonden. De abdijen moesten de prijs van de door hen 
verkochte wijn immers optrekken om te corresponderen met de in de stad gangbare prijzen. De 
overeenkomsten werden telkens voor twintig jaar afgesloten, en vervielen dan ook op 15 augustus 
1485. 

Reeds vóór die tijd rezen echter al nieuwe problemen rond de wijnverkoop in de Sint
Baafsabdij. In juli 1482, tevens de maand waarin te Gent de nieuwe muntslag op initiatief van de 
Drie Leden haar aanvang vond, ondernam de magistraat een nieuwe poging om de Sint-Baafsabdij 
aan de wijnaccijns te onderwerpen. Opnieuw werd de belastingsvrijheid echter afgekocht, ditmaal 
voor een periode van acht jaar en tegen een som van 150 lb.gr. (36.000 d.gr.)944

. In tijden van 
financiële nood (en stedelijke hoogmoed) was een nieuwe aanvechting van de 
belastingsvrijstellingen blijkbaar een relatief makkelijke manier om liquide middelen te verkrijgen. 
Het door de abdij geschonken bedrag werd rechtstreeks aangewend voor het financieren van de 
bouw van het nieuwe schepenhuis945

• In het begin van de 16e eeuw werden de vrijstellingen voor 
accijnzen voor beide grote abdijen nog herhaaldelijk bevestigd, op zich al getuige van de 
voortdurende aanvechting van dit privilege. Zelfs nadat in 1529 de schepenen eens te meer de Sint
Pietersabdij in haar rechten op vrijstelling erkend hadden, was in 1546 toch opnieuw een uitspraak 
van de Raad van Vlaanderen nodig om de abdij ook effectief van alle accijnzen te blijven 
vrijwaren946

. 

De kleinere abdijen en kapittels hadden het heel wat moeilijker om zich te vrijwaren van 
accijnsverplichtingen. Het voorbeeld van de BijJokeabdij werd reeds aangehaald. Deze betaalde 100 
lb.gr. als aandeel in de boete van de vrede van Gavere, over een termijn van tien jaar verspreid947

• 

Ook het Sint-Veerlekapittel had het blijkbaar niet makkelijk om haar traditionele vrijstelling te 
behouden. Blijkens een akte van schepenen van de keure uit februari 1479, werd deze vrijstelling 

938 SAG 93/3, register C, f" 200r: "tvercoopen van den wijnen, die men vercocht heeft ende vercoopt in den 
keldere van den voors. cloosteren." 
939 Zie onder andere charter SAG 94/640 met een regeling tot uitstel in het conflict tussen de stad en beide 
abdijen, waarbij onder andere Sirnon de Lalaing als één van de bemiddelaars optrad. 
940 De bespreking van deze overeenkomst in BOONE, 'Geld en macht', pp. 126-127. 
941 Charter in SAG 94/654. 
942 Charter in SAG 94/656 en SAG 93/3, register C, "oud gheluwen bouck", f" 200r-201v. 
943 SAG 400/20, f" 60r. 
944 Charter 728 in: VAN DUYSE, DE BUSSCHER, 'lnventaire analytique, p. 253. 
945 SAG 400/28, f" 17lr: "item verclaert de voors Willem hoe dat mijnheerede prelaet van decloostere van 
Sente Baefs de voorn. stede ghegheven heeft te hulpen de weercke van de voors. nieuwen cameren, volgkende 
zekeren appointemente met hem bij scepenen ghemaect angaende den vercaopene vande wijne int zelve 
clooster vercocht. " 
946 MADDENS, 'De beden in het graafschap', pp. 230-231. 
947 Het akkoord werd gesloten in 1456 (BOONE, 'Geld en macht', p. 127). De laatste betaling van 10 lb.gr. 
attesteerden we met zekerheid in 1464 (SAG 400/20 4r), de stadsrekening van hetjaar nadien ontbreekt. 
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sedert de jaren 1450 immers met de voeten getreden: "angaende de betalinghe die men up 
hemlieden exigiert, int ende ontfaet van de assyse van den wijnen die zij inlegghen te huerlieder 
slete, danof zij paisive ende onghemoit ghelaten waren int jare vijftich ende daer booven948

." We 
kunnen dit wellicht opnieuw in verband brengen met de pogingen van de Gentse magistraat om na 
1453 zo veel mogelijk geestelijke instellingen aan de accijnsrechten te onderwerpen. Blijkbaar 
duurde het tot 1479 vooraleer de deken en de proost van het Sint-Veerlekapittel hun rechten terug 
konden opeisen. De schepenen stemden erin toe zowel de deken als de proost jaarlijks vrijstelling te 
geven voor 4 pontsoenen wijn, terwijl de kanunniken jaarlijks voor 2 pontsoenen elk vrijgesteld 
werden. Bijkomende bepaling hield in dat deze wijn niet doorverkocht mocht worden. Het 
vastleggen van maximale hoeveelheid vrijgestelde waren per hoofd van een geestelijke instelling 
was een praktijk die in de 15e en 16e eeuw sterk opgang maakte. In 1549 vroeg de Brugse 
stadsmagistraat aan diens Gents tegenhanger om een kopie van een dergelijk document dat de 
vrijstellingen per persoon regelde, en liet er zich door tot gelijkaardige maatregelen inspireren949

• 

Hoewel we over de andere geestelijke instellingen in Gent niet expliciet ingelicht zijn, 
kunnen we een gelijkaardig scenario vermoeden. Twee posten onder de "daghelicxe en onvoorsiene 
costen" in de stadsrekening van 1483/84 maken melding van een schadevergoeding voor de pachters 
van het Gents bier ter compensatie van de vrijstelling van de Jacobijnen in de stad950

• Deze 
vrijstelling werd hen "ten gratie gedaan" door de schepenen in het jaar 1481. Belangrijk is vooral 
de implicatie dat in de jaren vóór 1481 dus geen rekening gehouden werd met de theoretische 
vrijstelling van de clerus voor de stedelijke accijnzen. Specifiek kaderde deze bevestiging en 
terugbetaling in 1483 overigens in de verzoening tussen de stad en het convent nadat een bij de 
schepenen in het verkeerde keelgat geschoten uitspraak van één der Jacobijnen het jaar tevoren bijna 
tot de sluiting van het klooster had geleid951

• Over de Clarissen tenslotte weten we enkel dat zij ten 
minste in 1486 vrijgesteld waren van heffingen op alle goederen die ze door de stad voerden952

• 

Een tweede groep die op een zekere mate van fiscale immuniteit kon rekenen, werd gevormd 
door de dienaren van de centrale overheid. De achterliggende redenering was dat de vorst, noch zijn 
plaatsvervangers aan de door hemzelf ingestelde belastingen onderworpen konden zijn953

• Een bij 
toeval bewaarde kladrekening van de graanaccijns uit 1494/95 licht ons in over enkele personen en 
instellingen die van de (nieuwe) accijns op het graan waren vrijgesteld: naast de diverse abdijen en 
kloosters van Gent ook de Gentse hoogbaljuw en de opzichter der leeuwen954

• Ook de tarieflijst van 
1486 verschaft ons enige informatie over de personen die ambtshalve van vrijstelling konden 
genieten955

. Op de eerste plaats kwamen de hertog, de heer van Ravestein en andere heeren van den 
bloede, de hoogbaljuw van Gent, de president en raadslieden van de Raad van Vlaanderen. Voor hen 
bestond er zo goed als geen beperking op de hoeveelheden wijn en bier die zij accijnsvrij konden 
inkopen. De lagere echelons van de vorstelijke administratie waren aan wat meer beperkingen 
onderworpen. De advocaat-fiscaal, de procureur-generaal en de griffier in de Raad van Vlaanderen 
mochten ten hoogste acht pontsoenen wijn en dertig tonnen bier per jaar belastingvrij inkopen. De 
advocaten en procureurs die tijdelijk in de Raad actief waren, mochten tenslotte slechts vier 
pontsoenen wijn en twintig tonnen bier per jaar inslaan. De hoeveelheden wijn en bier die de diverse 

948 Voor dit en wat volgt: SAG 93/3, register C, F 177r-178v. Als laatste van de akten aldaar staat een kopie 
waarvan de datering in potlood (van latere datum) beperkt is tot "15e-16e eeuw". Het betreft het verslag van 
een commissie die het niet-respecteren van de accijnsvrijstelling van het Sint-Veerlekapittel beklaagt. We 
menen deze akte vóór 1479 te mogen dateren, en dus als rechtstreekse aanleiding tot de beslissing der 
schepenen uit dat jaar. Enkele van de vernoemde namen van de commissarissen uit de akte blijken alleszins in 
de periode 1476- 1483 actief te zijn geweest als leveranciers van de stad, wat onze veronderstelling alvast niet 
onmogelijk maakt (zie bijvoorbeeld Jan van der Brugghe als leverancier in 1476: SAG 400/25, F 94v). 
949 MADDENS, 'De beden in het graafschap', pp. 236-237. 
950 SAG 400/28, F 336r. 
951 Deze bewuste broeder was Jacques Weyts. Over hem en het conflict tussen de stad en de Jacobijnen: FRIS, 
'Contribution', pp. 80-84. 
952 SAG 145/1 (1), F 9r. 
953 BOONE, 'Stedelijke fiscaliteit', p. 132. 
954 SAG 425bis/1, F 1r. 
955 SAG 145/1 (1), F 9r. 
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échelons van de hertogelijke administratie belastingsvrij mochten inslaan, werden overigens in 1498 
opnieuw, niet geheel belangeloos uiteraard, officicieel bekrachtigd door de Raad van Vlaanderen956

• 

Dat deze voorrechten niet in de octrooien geëxpliciteerd werden, zoals in Brugge en Leuven 
het geval was957

, verklaarde Boone door een algemene aanvaarding en vanzelfsprekendheid van deze 
rechten. Hoewel deze vrijstellingen duidelijk minder gecontesteerd werden dan deze van de 
geestelijke instellingen, bewijst een conflict tussen de schepenen en de Gentse hoogbaljuw uit 1458 
nochtans dat ze daarom niet volledig vrijuit gingen958

• De hoogbaljuw, Arent van Goy, eistte een 
kwijtschelding van al zijn cueillotes en assizen, "bij virtute van ziene officie." De schepenen waren 
het daar klaarblijkelijk niet mee eens en haalden aan dat het octrooi voor de instelling van de nieuwe 
cueillotes enkel in vrijstellingen voorzag van de hertog, zijn familie (inclusief de hertogin, de graaf 
van Charolais en diens vrouw) en heren van adel, waarvan enkele met naam genoemd959

: de graaf 
van Nevers, de markies van Saint-Empire, de heer van Ravestein en de heer van Coïmbre. Het 
conflict werd, zoals meestal in de jaren na Gavere, opgelost met een pragmatisch compromis. De 
hoogbaljuw kreeg 7 lb. 11 s.gr. (1812 d.gr.) uitbetaald als vergoeding voor zijn reeds betaalde 
cueillotes, maar bleef verder wél aan de assizen en ongelden van de stad onderworpen. Dit hoge 
bedrag - ter waarde van een jaarloon van een ongeschoold arbeider - geeft eerder de indruk een 
afkoop te zijn dan een effectieve vergoeding. In feite hebben we hier te maken met een omkering 
van het gebruikelijke scenario bij de conflicten tussen de stad en de geestelijke instellingen: ditmaal 
koopt de stad de vrijstelling van één van haar ondergeschikten af, terwijl doorgaans derden (in casu 
de abdijen) precies hun onderwerping eraan afkochten. Blijkens de tarieflijst van 1486 en de 
kladrekening van de graanaccijns werd de hoogbaljuw toen wel vrijgesteld van accijnzen. Blijkbaar 
gold de niet-vrijstelling enkel voor de na Gavere ingestelde cueillotes, terwijl de hoogbaljuw wel 
vrijstelling kon genieten van de oude ongelden en assizen die in 1486 gangbaar waren en van de 
nieuwe cueillotes na Cadzand, zoals deze op het graan. 

De laatste groep die soms een voorkeursbehandeling kon verwachten bij de indirecte 
belastingen, zijn de vreemde handelaars960

• We verwijzen hiervoor naar de reeds eerder besproken 
voorkeurstarieven voor de invoer van bier die de Duitse Hanze had afgesproken met de Gentse 
schepenen. 

E. Conclusies 

1. Sociaal-economische evoluties 

In de inleiding van dit boek werden reeds een aantal sociaal-economische tendenzen 
geschetst. Het wekt wellicht geen verwondering dat de grote economische malaise die vanaf circa 
1470 werd ingezet en zou aanhouden tot medio het laatste decennium van de eeuw, ook uit onze 
bronnen telkens opnieuw naar voren kwam. In de eerste plaats spreekt deze crisis, of eerder deze 
opeenvolging van afzonderlijke probleemjaren, uit de maatregelen die de magistraat nam in het 
kader van haar economische en sociale politiek. Zowel tijdens de hongersnood van de jaren 1479-
1483 als tijdens de meer algemene, en zwaardere, sociaal-economische crisis van 1487-1492 vinden 
we diverse rechtstreekse aanwijzingen van administratieve en regulerende aard. In 1482 vinden we 
bijvoorbeeld de afkondiging van voorgeboden die de kloosters en godshuizen ertoe verplichtten zich 
uitsluitend nog met buitenlands graan te bevoorraden en de hamstering buiten de stadspoorten te 

956 SAG 93/4, register D, f' 213. Actvakaten en procureurs hadden nog steeds recht op 4 pontsoenen wijn en 30 
tonnen bier. Deurwaarders hadden recht op 2 pontsoenen wijn en 20 tonnen bier, terwijl klerken eveneens 2 
pontsoenen wijn belastingsvrij konden inslaan, maar 'slechts' 18 ton bier. Boden tenslotte hadden recht op 16 
tonnen onbelast bier. 
957 VAN UYTVEN, 'Stadsfinanciën en stadsekonomie', p. 119. 
958 Voor dit en wat volgt: SAG 93/3, register C, "oud gheluwen bouck", f' 76r-76v. 
959 Bij deze opsomming ook nog een door een vlek onleesbare naam: "de hertoghe van C. .. ". 
960 BOONE, 'Stedelijke fiscaliteit', p. 132. 
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verbieden. In diezelfde periode werd ook een algemeen verbod o~ graanuitvoer in het hele kwartier 
uitgevaardigd, waarop bovendien met extra kracht toegezien werd 61

• 

De belangrijkste en meest talrijke aanduidingen van hongersnood en 
bevoorradingsproblemen vinden we echter in de periode 1487-1492. Gedurende deze hele periode 
werden door de stad graanvoorraden aangevoerd voor de openbare verkoop, terwijl tegelijkertijd 
nieuwe ordonnanties en regelgevingen om de naleving van de Gentse graanstapel te verzekeren 
werden uitgevaardigd. Op het hoogtepunt van de prijsstijgingen, in 1488, vinden we de instelling 
van zes nieuwe stedelijke functionarissen (de zogenaamde warderers) die elke drie maand een 
nieuwe vaste bierprijs moesten opleggen aan de Gentse brouwers962

• De politieke en financiële 
beleidsvoerders van de stad waren zich dus in ieder geval sterk bewust van de economische 
schommelingen en de daarmee gepaard gaande sociale problemen. De belangrijkste rechtstreekse 
beleidsdaden van de politieke elite lijken er voornamelijk op gericht enerzijds een voldoende 
bevoorrading en anderzijds een "eerlijke" handel (d.i. een handel volgens de werking van het 
normale marktmechanisme waarbij de meest biedende zich het gewenste product kon aanschaffen) 
binnen de stadsmuren te verzekeren. Ook over enkele demografische factoren lichten de 
stadsrekeningen ons sporadisch rechtstreeks in. Tussen 1470 en 1495 vinden we voor maar liefst zes 
verschillende jaren vermeldingen terug van de pest of de haestighe ziecte die in de stad heerste: 
1470, 1471, 1483, 1488, 1489, 1492 en 1494963

• 

Naast de schuchtere pogingen tot ingrijpen van het stadsbestuur in de (uitwassen van de) 
sociaal-economische situatie, was er uiteraard ook een omgekeerde relatie werkzaam. Via de 
indirecte belastingen speelde het verloop van de economische conjunctuur immers ook een rol in de 
stadsfinanciën zelf. De vele tariefaanpassingen en onze soms gebrekkige kennis over de door 
bepaalde belastingen getroffen goederen, maken het vaststellen van eenduidige tendenzen in de 
opbrengstcijfers van de accijnzen behoorlijk moeilijk. Enkele algemene lijnen worden alvast door 
het gros van de indirecte belastingen gesuggereerd. De periode van 1460 tot circa 1475 lijkt relatief 
voorspoedig te zijn geweest, met quasi over de hele lijn stijgende opbrengsten voor de indirecte 
belastingen. Wellicht moeten we deze economische heropleving beschouwen als een fase van herstel 
na het dieptepunt dat in de nadagen van de Gentse opstand en haar bestraffing was bereikt. Vanaf 
1472 wordt in de opbrengst van het ongeld op graan een daling ingezet, die zich in de 
opbrengstcijfers van de andere indirecte belastingen pas echt tegen het einde van het decennium laat 
gevoelen. Vermoedelijk kan deze daling toegeschreven worden aan de elkaar opvolgende oorlogen 
met Frankrijk die rechtstreeks, dan wel als gevolg van de uithongeringspolitiek van Lodewijk XI, de 
Gentse graanhandel verstoorden. 

Een zware economische achteruitgang lijkt echter uit te blijven tot het begin van het 
volgende decennium. Veroorzaakt door een combinatie van oorlog met Frankrijk, enkele 
opeenvolgende misoogsten en een regressie in de Baltische graanexport, krijgen de Nederlanden van 
1480 tot 1483 te maken met een uitzonderlijke graanduurte en een duidelijke economische terugval. 
Voor de opbrengsten van de meeste indirecte belastingen is dit het begin van een crisisfase die zal 
aanhouden tot op het einde van de bestudeerde periode. Enkel het ongeld op de vis- en vleesverkoop 
lijkt in deze periode nog de hoogte in te gaan - mogelijks als gevolg van een gedeeltelijke 
verandering in het normale voedingspatroon door de graanduurte. De zwaarste crisisjaren komen er 
vanaf circa 1487, wanneer de opbrengsten van zowat alle indirecte belastingen sterk dalen als gevolg 
van de oorlogssituatie die nu ook de onmiddellijke omgeving van Gent zwaar treft. De 
wijnconsumptie lijkt voor deze situatie het minst gevoelig te zijn geweest. Vermoedelijk was dit 
vooral het gevolg van de aanwezige wijnvoorraden en het feit dat er voor de meer gegoede 
Gentenaars naast het sterk verwaterde Gentse bier nog nauwelijks een alternatief overbleef door het 
wegvallen van de buitenlandse bierimport. 

Het is opmerkelijk dat het toegenomen bevolkingsaantal in de stad als gevolg van de 
plattelandsvlucht tijdens de oorlogen zich niet vertaald heeft in hogere accijnsopbrengsten. We 
kunnen dan ook veronderstellen dat niet de vraag maar wel het aanbod het voornaamste probleem 
vormde in de economische situatie van dat moment. De hoge prijzen en hongersnood die tijdens 

961 Zie hierover deel III, hoofdstuk 1, D. 4.2. 
962 Zie deel III, hoofdstuk 1, D. 4.3 . 
963 Onder meer SAG 400/28, fO 347v en SAG 400/30, fO 96v, 97r, 97v en lOlr. 
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deze jaren in de stad heersten, hoeven dan ook weinig verwondering te wekken. Noodgedwongen 
werden steeds meer mensen dan ook verplicht tot het overschakelen naar de goedkoopste 
consumptieproducten, zoals duidelijk blijkt uit de toegenomen productie van het verwaterde klein 
bier in deze jaren. De bevolkingsafname door het herstel van de vrede op het platteland na Cadzand, 
valt wel duidelijk te merken in de opbrengst van de accijnzen. Ook al waren de zwaarste crisisjaren 
voorbij, toch daalde het verbruik in sommige gevallen nog verder tot een absoluut dieptepunt. 

Koppelen we de bevindingen in verband met de sociaal-economische evoluties nu aan het 
verloop van de financiële noden van de stad, dan valt het op hoe in de jaren 1480-1492 twee 
negatieve factoren tegelijkertijd de financiële gezondheid van de stad ondermijnden. De uitgaven 
van de stad lagen in deze jaren dan wel uitzonderlijk hoog, op zich was dit niet anders dan tijdens de 
regering van Karel de Stoute toen de enorme bedebetalingen evenzeer de stedelijke financiën 
belastten. Het ondermijnende effect van de omvangrijke buitengewone uitgaven vanaf 1480 was 
echter dubbel, aangezien tegelijkertijd de sociaal-economische situatie voor een daling van de 
accijnsopbrengsten en een vermindering van de financiële draagkracht van de Gentse bevolking 
zorgde. Aangezien de sociaal-economische neergang in deze jaren voor een groot deel verklaard kan 
worden door de oorlogsomstandigheden - en er op zijn minst sterk door aangescherpt werd - werkte 
de door de stad gevoerde strijd tegen Maximiliaan van Oostenrijk terzelfdertijd zowel financieel als 
sociaal-economisch de definitieve ontsporing van het stedelijk budget in de hand. 

2. Fiscaal beleid en stedelijk oproer 

Wie het in dit hoofdstuk geschetste verloop van de Gentse belastingsinkomsten nagaat, kan 
moeilijk voorbij aan het belang van de gebeurtenissen rond het jaar 1477. Traditioneel is dit de 
datum waarop het regime der drie leden van vóór Gavere opnieuw ingesteld werd. Eén van de 
belangrijkste stappen daarbij was de afschaffing van de zware en impopulaire cueillotes. Sinds 
Gavere was de stad echter keer op keer gedwongen geweest om renten op het stedelijk domein te 
verkopen. De jaarlijkse uitbetaling van deze renten, gecombineerd met de militaire inspanningen in 
de oorlog tegen Frankrijk en de door Maximiliaan gevraagde bedes, maakten dat een 
belastingsverlaging die de nieuwe magistraat in februari 1477 aan zichzelf verplicht was, behoorlijk 
ongelegen zou komen. Zelfs al was de wil om naar de situatie uit de 1 e helft van de eeuw terug te 
keren er wel, de praktische mogelijkheid was er in ieder geval niet. Hoewel de cueillotes 
aanvankelijk gedeeltelijk afgeschaft werden, moesten ze al snel vervangen worden door directe 
belastingen en een herinvoering van de belangrijkste consumptieaccijnzen. De gemiddelde 
belastingsopbrengst in de periode 1477-1495 lag slechts 8% lager dan deze in de periode 1460-
1476964. Zelfs al houdt men rekening met de diverse muntdevaluaties onder Maximiliaan, dan nog is 
het verschil kleiner dan men zou verwachten. Ter vergelijking: de gemiddelde belastingsopbrengst in 
de eerste tien jaar na de vrede van Gavere lag 69% hoger dan deze in de tien jaren ervoor965. Op het 
vlak van de belastingsdruk betekende 1453 dus een onoverkomelijke cesuur waar men later niet 
meer naar terug kon. 

Dat de indirecte belastingen tijdens de 2e helft van de 15e eeuw dominant waren en bleven, 
blijkt duidelijk uit onderstaande taartdiagrammen. Het aandeel van de belasting op geldhandel is in 
beide grafieken zo goed als verwaarloosbaar. Deze belasting trekt voornamelijk onze aandacht als 
indicatie voor de toegenomen vorstelijke invloed in de stedelijke financiën. Na 1491192 verdween ze 
uit de rekeningen, wegens het sluiten van de lombardentafels. De issuebelasting, in sociaal en 
demografisch opzicht van groot belang, lijkt enigszins haar aandeel vergroot te hebben op het einde 
van de 15e eeuw. Het belangrijkste vervangingsmiddel voor het verlies aan inkomsten uit het ongeld 
na 1477 vormen echter de directe belastingen. Tussen 1460 en 1477 kwamen ze niet voor, terwijl ze 
nadien een vrij substantieel aandeel in de fiscaliteit gaan innemen. Daarbij dient overigens 
opgemerkt dat de gegevens in verband met deze belasting onvolledig zijn en dat het uiteindelijke 
aandeel dus nog hoger lag. Op sociaal vlak konden de directe belastingen zowel progressief als 
regressief zijn. Doorgaans lijken ze voornamelijk de middengroepen belast te hebben, terwijl de 

964 Namelijk 1.796.676 d.gr. in de eerste periode, en 1.660.896 d.gr. in de tweede periode. 
965 Op basis van gegevens uit BOONE, 'Geld en macht', tabel 20. 
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behoeftigen er beter van gespaard bleven dan van de indirecte heffingen. De sociale elites toonden 
zich bijzonder creatief in het bekomen van voor hen gunstiger betalingsregelingen in deze directe 
belastingen. 

Grafiek 111.1.32. Gemiddelde aandelen soorten belastingen in totale belastingsopbrengst (1460-1495). 
1460-1476 1477-1495 

0 Geldhandel 
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0 Geldhandel 
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• Directe 

• Indirecte 

De hevige contestatie van de indirecte belastingen in 1467, 1477 en 1479 doet alvast 
vermoeden dat deze een heel stuk minder sociaal rechtvaardig waren dan de directe heffingen. Toch 
bleef de magistraat er noodgedwongen aan vast houden. De afschaffing van alle cueillotes in 1477, 
behalve deze op wijn, bleek voor de door schulden bezwaarde stad niet haalbaar. Nauwelijks twee 
jaar later moest, onder alle bijbehorend protest, de bierbelasting opnieuw ingesteld worden. Toch is 
de financiële nood van de stadskas waarschijnlijk niet de enige verklaring voor het hardnekkig in 
stand houden van de indirecte belastingen. De belangen van een groot deel van de politieke elite 
waren immers rechtstreeks verstrengeld met deze van de pachter-ontvangers van de accijnzen. Voor 
heel wat politiek actieve families met kapitaal vormden ze een ideale investeringsmogelijkheid met 
een gecontroleerd risico966

• Binnen deze investeringsmarkt tekende zich een duidelijke elite af die 
alvast op dat domein door de vele regimewisselingen grotendeels onaangetast bleef. 

Het sociaal onrechtvaardige karakter van de indirecte heffingen was uiteraard ook 
afhankelijk van de afzonderlijke heffingen per product. Doorgaans werden dure producten zwaarder 
belast, maar de verhoudingen waren niet steeds gelijk. Algemeen genomen lijken vooral de na de 
vredesbepalingen van 1453 en 1492 ingestelde tarieven de goedkopere producten proportioneel 
gezien zwaarder belast te hebben. Reeds in de eerste jaren na 1492 volgden dan ook aanpassingen 
om de tarieven enigszins rechtvaardiger te maken; zoals bijvoorbeeld blijkt uit de veranderde 
verhouding van de heffing op tarwe en rogge. Ook al slaagde het regime der drie leden er tussen 
1477 en 1492 niet in om van de indirecte belastingen af te stappen, toch bleek uit de tarieven een 
duidelijk verschillende sociale politiek dan uit deze van de regimes ervoor en erna. Getuige daarvan 
de onderlinge verhouding van de heffingen op drank. De heffingen op het goedkope bier en de dure 
wijn werden verlaagd, terwijl de goedkope wijn proportioneel gezien zwaarder belast werd. De 
inspraak van de ambachtsmiddens was tussen 1477 en 1492 waarschijnlijk opnieuw voldoende groot 
om de armere bevolkingsgroepen aan hun basis deels te ontlasten. Op het vlak van 
conflictbeheersing lijkt dit alvast een effectieve terugkeer naar het regime van vóór 1453 te hebben 
betekend. 

De manier waarop deze evoluties zich concreet lieten voelen in het sociaal-economische 
leven van de 15e eeuw, kunnen we slechts beperkt achterhalen. Een mogelijke indicator voor de 
sociaal-economische onderbouw is opstandigheid. Een aantal structurele verklaringsfactoren voor 
opstandigheid waren gedurende de hele periode van de 13e tot de 16e eeuw in Gent aanwezig, en 
behoeven dan ook weinig uitleg bij deze beknopte bespreking. We denken bijvoorbeeld aan de 
stagnerende levensstandaard in een samenleving die reeds over haar economisch hoogtepunt heen 

966 Ze konden bij onverwachte problemen immers rekenen op politieke en geldelijke steun vanwege de 
stadskas. Vergoedingen voor de pachters om de meest diverse redenen komen veelvuldig voor tussen de 
dagelijkse en onvoorziene kosten in de rekeningen. 

203 



was, de voortdurende strijd van de regionale machtsstructuren tegen de politieke centralisatie, en de 
grote sociale tegenstellingen binnen de stedelijke samenleving. Ook denken we bijvoorbeeld aan de 
revolutionaire traditie die in Gent een alsmaar belangrijker plaats in het collectief geheugen 
innam967

• Anderzijds menen we de fiscaliteit als één van de belangrijke factoren voor sociale onrust 
te mogen aanwijzen. Ter illustratie berekenden we de percentages van het jaarloon dat men moest 
besteden aan indirecte belastingen op graan, voor het onderhouden van een vierkoppig gezin met een 
minimumhoeveelheid roggebrood. 

Tabel 111.1.23. Aandeel van de belasting op graan in het jaarloon (in % )%8 

Jaartal 
1453 
1470 
1479 
1493 
1497 

Geschoold arbeider 
1,73 
0,87 
0,01 
3,17 
1,19 

Bron: tabel III.l.9, Dok I en Dok II. 

Metserdiender 
3,17 
1,59 
0,01 
6,33 
2,38 

Ongeschoold arbeider 
4,76 
2,39 
0,02 
9,50 
3,58 

Uit deze tabel valt alvast de buitensporige belastingsverhoging af te leiden na de vrede van 
Cadzand - maar tevens de snelheid waarmee deze heffing weer verlaagd werd. Uiteraard belichten 
deze gegevens slechts een klein aspect van de fiscaliteit, maar ze tonen wel de mate aan waarin de 
fiscale maatregelen concreet gevoeld werden door de bevolking, en dan vooral door de 
ongeschoolde arbeiders, die na 1492 plots bijna 10% van hun jaarloon moesten afstaan aan de 
belasting op graan alleen. 

967 Een algemeen overzicht van sociologische theorieën in verband met opstandigheid, toegepast op het 
middeleeuwse Vlaanderen bij W.P. BLOCKMANS, 'Revolutionaire mechanismen in Vlaanderen van de 13e 
tot de 16e eeuw' , Tijdschrift voor sociale wetenschappen, XIX (1974), pp. 123-140. 
968 Er werd uitgegaan van een consumptie van 3,2 kg rogge per dag, per gezin. 
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2 

DE BUITENGEWONE INKOMSTEN 

Voor het afbakenen van de buitengewone ontvangsten hanteren we een negatieve definitie: 
we brengen er alles onder wat niet bij de gewone financiële werking van de stad kan gerekend 
worden. De gedetailleerde bespreking van de belangrijkste van deze buitengewone ontvangsten 
hebben we omwille van de interne consistentie vaak in andere hoofdstukken van dit boek 
opgenomen. Zo treft men de gedetailleerde uitweiding over de renteverkopen en de renteconfiscaties 
niet hier aan, maar wel in het hoofdstuk over de leningen969

• Alle vormen van toelagen vanwege de 
eigen ingezetenen werden onder de directe belastingen behandeld, of het nu om vormen van de 
tallia, leningen, dan wel om andere soorten bijdragen vanwege poorters ging970

• Ook over de 
toelagen uit het kwartier werd reeds elders uitgeweid, namelijk bij de globale bespreking van de 
beden971

• We menen al deze zaken op die manier beter in hun context te kunnen plaatsen, dan door 
ze alle nogal ontdaan van hun samenhang kunstmatig onder de noemer "buitengewone inkomsten" te 
behandelen. Op zich hebben deze inkomsten dan ook weinig meer met elkaar gemeen dan dat hun 
voorkomen aan uitzonderlijke situaties beantwoordde. 

A. Verloop en samenstelling 

Onderstaande grafiek vat enkele eigenschappen van het verloop van de buitengewone 
ontvangsten samen. Grafiek III.2.1. toont (op een exponentiële schaal) de nominale ontvangsten over 
de volledige periode 1400-1495. De piek in het begin van de jaren 1450, veroorzaakt door de 
grootschalige renteverkopen, is ontzagwekkend. Noch de periode ervoor, noch die erna geeft 
buitengewone inkomsten van een ook maar enigszins vergelijkbaar niveau te zien. Beschouwt men 
het vervolg van de grafiek, dan valt toch wel een lichte verhoging, en op zijn minst een grilliger 
verloop, op in vergelijking met de eerste helft van de 15e eeuw. Dat dit niet alleen door de inflatie 
van de jaren 1470 en 1480 veroorzaakt werd, bewijst het gemiddelde aandeel van deze ontvangsten 
in de totale inkomsten van de stad. Tussen 1400 en 1450 bedroeg dit gemiddeld 4%, terwijl het 
aandeel tussen 1460 en 1495 opklom tot 20%972

. Twee cruciale periodes vallen te onderscheiden in 
de periode 1460-1495: enerzijds de regeringsjaren van Karel de Stoute (schepenjaren 1467-1476) en 
anderzijds de jaren onder het bewind van Maximiliaan van Oostenrijk tussen de beide opstandige 
periodes in (1485-1487), samen met het eerste jaar van de daaropvolgende regentschapsraad. 

969 Zie deel IV, hoofdstuk 1, B.2. Renteverkoop en B.3.2. Renteconfiscaties. 
970 Namelijk in deel III, hoofdstuk 1, A. Directe belastingen. 
971 Zie deel II, hoofdstuk 1, A.2. De bijdrage aan de beden. 
972 We lieten bij de vergelijking tussen beide gemiddeldes bewust de jaren 1450 achterwege omwille van het 
buitensporige effect dat de renteverkopen op het gemiddelde zouden hebben. 

205 



Grafiek 111.2.1. Buitengewone ontvangsten op exponentiële schaal, macht 0,4 (1400-1495) 
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Jaartallen 

Enkele kritische bemerkingen zijn hier wel op hun plaats. Allereerst dienen we in 
herinnering te brengen dat we voor de periode van de eerste regentschapsraad (1483-1485) alvast 
sterke vermoedens hebben dat een uitgebreide oorlogscomptabiliteit verloren ging973

• Indien deze 
oorlogsrekeningen effectief bestonden, moeten de ermee corresponderende oorlogskassen ook over 
eigen inkomstenbronnen beschikt hebben, aangezien er in de stadsrekeningen geen eigen uitgaven 
voor geboekt werden974

• Waarschijnlijk zouden heel wat van de inkomsten in dergelijke 
oorlogskassen als buitengewone ontvangsten te beschouwen zijn. Vermoedelijk lagen de 
buitengewone inkomsten tussen 1482 en 1485 dan ook hoger dan op de grafiek staat aangegeven. 
Een tweede bemerking betreft de afwezigheid van de leningen en directe belastingen die geheven 
werden voor het betalen van de boetes na de vrede van Cadzand. Dit valt louter te wijten aan de 
slechts gedeeltelijke bewaring van de rekeningen uit 1492 (enkel de stadsrekening bleef bewaard, 
het renteboek niet), waardoor we wel gedeeltelijk over de buitengewone inkomsten in dat jaar 
ingelicht zijn, maar niet over de totale uitgaven. Een berekening van het aandeel van de 
buitengewone inkomsten in de totale uitgaven kwam daardoor uiteraard te vervallen, nog los van het 
feit dat we ook over de buitengewone inkomsten in 1492-1493 slechts fragmentarisch ingelicht 
zijn975

• 

Het verloop van de buitengewone ontvangsten vertoont een sterke correlatie met vier 
variabelen: de uitgaven ten voordele van de vorst, de militaire inspanningen, de totale inkomsten en 
de totale uitgaven. De correlatie ten opzichte van deze twee laatste factoren duidt enkel op het grote 
gewicht van de buitengewone inkomsten in de gehele stadsfinanciën. Ten opzichte van de totale 
ontvangsten bedraagt de correlatiecoëfficiënt 0,940. Dit betekent dat 88% van de fluctuaties in die 
totale inkomsten kunnen verklaard worden vanuit de fluctuaties in de buitengewone ontvangsten976

• 

Gezien de hoge uitgaven, zowel ten voordele van de vorst als ten gevolge van oorlogskosten, hoeft 
het niet te verwonderen dat de stad steeds vaker een beroep diende te doen op buitengewone 

973 Daarover deel 11, hoofdstuk 1, B. 
974 De rekeningen zouden dan volgens hetzelfde systeem werken als de oorlogsrekeningen uit 1477. Dit in 
tegenstelling tot de rekeningen uit de periode van de tweede regentschapsraad die zuivere opsommingen waren 
van uitgaven waarvan het totaalbedrag in de centrale rekeningen werd ingeschreven, zonder dat er in de 
oorlogsrekeningen eigen inkomsten werden geboekt (SAG reeks 20, nrs. 6-9). 
975 Voor een schatting van de opgebrachte directe belastingen en leningen voor de betaling van de boete, zie 
deel m. hoofdstuk 1, A.2.4. 
976 Dit verband hoeft niet rechtstreeks te zijn. Het kan immers ook betekenen dat ze allebei door gelijke 
onderliggende of externe factoren beïnvloed worden. 
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inkomsten. Vandaar dan ook dat de omvang van de totale inkomsten en uitgaven van de stad vanaf 
de regering van Karel de Stoute een hoogtepunt bereikte. De hoge correlaties met de uitgaven ten 
voordele van de vorst en de militaire kosten bevestigen inderdaad dat het deze twee uitgavenposten 
waren die er grotendeels verantwoordelijk voor waren dat de stad steeds vaker haar toevlucht diende 
te zoeken in allerlei buitengewone ontvangsten. Onder de regering van Karel de Stoute en tussen de 
beide opstandige periodes van de jaren 1480 in, waren vooral de uitgaven ten voordele van de vorst 
bepalend. Tijdens de tweede regentschapsraad waren het quasi uitsluitend de militaire uitgaven die 
voor de zoektocht naar buitengewone ontvangsten verantwoordelijk waren. In de jaren net na de 
dood van Karel de Stoute (1477- 1482) was het een samenloop van beide: de militaire inspanningen 
vanwege het eigen gemeenteleger in de oorlog tegen Frankrijk enerzijds en de beden aan Maria van 
Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk anderzijds. 

-

Grafiek lll.2.2. Het verloop van de buitengewone ontvangsten tegenover de twee belangrijkste 
buitengewone uitgaven (1460-1495). 
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Jaartallen 

We berekenden de totale buitengewone ontvangsten op basis van twaalf verschillende 
soorten inkomsten, waarvan de meeste slechts zelden voorkomen en van beperkte omvang zijn. 
Naast de reeds eerder genoemde confiscaties, renteverkopen, toelagen uit het kwartier en allerlei 
vormen van directe belastingen en leningen, onderscheiden we ook toelagen vanwege stedelijke 
instellingen, de inkomsten uit een erflijke rente ten laste van het vorstelijk domein, restitutie van 
pensioenen, verbeurd verklaarde renten en inkomsten uit de muntslag door de stad (tijdens enkele 
opstandsjaren). Zoals gezegd, zullen we ons hier beperken tot de belangrijkste buitengewone 
ontvangsten die nog niet elders in deze verhandeling besproken werden. Enkele occasionele en qua 
omvang verwaarloosbare posten werden buiten beschouwing gelaten. 

B. Confiscaties 

Omtrent de confiscaties van de stad in het kader van de interne machtsstrijd na 1477 werd 
reeds uitgebreid onderzoek verrichë77

• Dit ontslaat ons ervan hier een gedetailleerde bespreking van 

977 We verwijzen hiervoor naar HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', voornamelijk pp. 61-132. De 
belangrijkste bevindingen werden gepubliceerd in: 'Confiscaties als politiek wapen'. 
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deze confiscatiepolitiek te brengen. Wat ons wel rest, is het schetsen van een totaalbeeld van de 
confiscatie-activiteit in de tweede helft van de 15e eeuw en de betekenis ervan voor de 
stadsfinanciën. De totale opbrengst van de in opdracht van de stad uitgevoerde confiscaties tussen 
1460 en 1495 bedroeg 826.721 d.gr., wat neerkwam op ongeveer 33% van de gemiddelde totale 
ontvangsten per jaar in diezelfde periode. Van doorslaggevend belang voor het geheel van de 
financiën zijn deze inkomsten bijgevolg niet geweest, al kunnen ze dankzij de uitzonderlijke 
concentratie in enkele jaren wel als belangrijk hulpmiddel voor het lenigen van enkele grote, acute 
noden gediend hebben. We dienen bij dit totaalbedrag op te merken dat ook hier weer de 
volledigheid van de boekhouding niet gegarandeerd is. Over het algemeen lijken de opbrengsten uit 
de afzonderlijke confiscatierekeningen te zijn overgemaakt naar de centrale stadsrekeningen of naar 
de renteboeken, maar dit is geen algemeen toegepaste regel. Niet voor alle bewaard gebleven 
confiscatierekeningen vonden we immers corresponderende ontvangsten in de respectievelijke 
centrale rekeningen van de stad. De ontvangers van confiscaties werden dan ook regelmatig belast 
met het uitvoeren van bepaalde betalingen, waardoor ze niet alleen inkomsten maar ook grote 
bedragen aan uitgaven in hun rekeningen noteerden. Na afsluiting van de rekening werd dan het 
(positieve) saldo naar de stadsrekening overgebracht. Indien we ons voor het inschatten van de 
ontvangsten uit confiscaties enkel op deze saldi zouden baseren, zou het resultaat een belangrijke 
onderschatting opleveren van de eigenlijke inkomsten. We hebben dan ook daar waar deze 
voorhanden waren een beroep gedaan op de afzonderlijke confiscatierekeningen om telkens de 
oorspronkelijke, volledige ontvangsten in die rekening in beschouwing te nemen. De uitgaven uit die 
rekeningen werden tegelijkertijd onder de desbetreffende categorieën van uitgaven in onze centrale 
databank opgenomen. Voor sommige confiscaties beschikten we echter niet over dergelijke aparte 
rekeningen en was het dus onmogelijk om uit te maken in hoeverre het de werkelijke totale 
inkomsten uit de confiscaties betrof, dan wel een saldo na aftrek van verschillende andere kosten. 
Het resultaat van ons onderzoek naar de Gentse confiscatie-activiteit in deze periode kan dan ook 
geen volledige zekerheid bieden, en is dus mogelijks nog een onderschatting van de werkelijk geïnde 
bedragen. 

Tabel 111.2.1. Opbrengsten uit confiscaties in Gent, 1460-1495 (in d.gr.VI.). 

Schepenjaar 
feb 1477 978 

1481 979 

1487 980 

1488 981 

1491 982 

Opbrengst 

37.033 
46.691 
253.838 
343.149 
146.010 

In % tov. gem. TOTO 
1,5 
1,9 

10,1 
13,6 
5,8 

Uit de jaartallen in de tabel mag al meteen duidelijk zijn dat dergelijke confiscaties enkel 
onder de particularistisch gezinde stadsbesturen georganiseerd werden. De eerste confiscatie vond 
plaats tijdens de tumultueuze maanden volgend op de dood van Karel de Stoute. De totale opbrengst 
ervan was afkomstig uit de openbare verkoop van de inboedel van slechts één persoon, namelijk Jan 
van Melle983 

- die in hetzelfde jaar onthoofd werd. De beweegredenen hiervoor moeten we 
waarschijnlijk zoeken in de betrokkenheid van Jan van Melle bij de renteverkopen van de stad, 
waarover hij de leiding had. Volgens het Dagboek van Gent werd hij door de schepenen veroordeeld 
"ter eausen van zeker onduechdelic gouvernemenr84

." Centraal stond in ieder geval de politieke 

978 SAG 400/25, f" 339r. 
979 ARA RK 19.724. 
980 SAG 406/12, SAG 20/4 en SAG 20/5. 
98 1 SAG 406/12, SAG 20/4 en SAG 20/5. 
982 SAG 20/10, SAG 20111 en SAG 20/11bis. 
983 De omstandigheden die de aanleiding vormden tot deze openbare verkoop vindt men terug in BOONE, 
'Plus dueil que joie' , p. 19. Een uitgave van de volledige inboedel van deze Jan van Melle, met de 
verkoopprijzen en namen van de kopers, kan men aantreffen bij BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 255-262. 
984 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 251. 

208 



afrekening en de exemplarische bestraffing van deze ene persoon - niet zozeer de confiscatie van 
diens goederen als inkomstenbron voor de stad op zich. 

De confiscaties in de jaren nadien waren heel wat omvangrijker dan deze eerste. Deze van 
1481 was in zekere zin een buitenbeentje daar ze strikt genomen niet in opdracht van de stad, maar 
wel uit naam van de drie Leden van Vlaanderen uitgevoerd werd. Uit de confiscatierekening blijkt 
anderzijds wel dat het saldo rechtstreeks naar de Gentse stadskas vloeide. Daarnaast werden ook de 
uitgaven die in deze rekening geboekt werden - voornamelijk verloningen voor ongespecifieerde 
diensten in opdracht van de schepenen van de keure - uitsluitend in het voordeel en in opdracht van 
Gent aangewend985

• Hoewel de legitimatie en de officiële toelating voor het uitvoeren van de 
confiscatie dus van de drie Leden uitging, kwam de opbrengst wel volledig de Gentse stadsfinanciën 
ten goede. 

Pas in de jaren 1487-88 stelde de stad voor het eerst echt omvangrijke confiscaties in, of 
althans voor zover de bewaard gebleven rekeningen ons daarover inlichten. De confiscaties uit het 
schepenjaar dat begon in augustus 1487 kennen we enkel door de inschrijving van een aanzienlijke 
confiscatiesom in de renteboeken986

• De post betreft uitsluitend de verkoop van "goederen van 
fugitieven" en bracht het aanzienlijke bedrag van 253.838 d.gr. op. Over het aantal personen van wie 
goederen geconfisqueerd werd, hebben we geen informatie. Een afzonderlijke confiscatierekening 
bleef immers niet bewaard, en ook de eerste officiële "toelating" om over te gaan tot de 
inbeslagnames dateert pas van een jaar later, namelijk 9 september 1488. Op dat moment kende de 
regentschapsraad in naam van Filips van Kleef aan de stad alle "huusen, muelenen, renten, sculdich 
coepmanscepen ende andere goederen, roerZie ende onroerlic" toe die in handen waren van zij die 
voor de regimewisseling in november 1487 gevlucht waren uit de stad en meer algemeen van al wie 
tot de andere, niet-stedelijke, partij behoorde987

• Anderhalve maand later werd deze "ghifte" in een 
ordonnantie van de Franse koning nog eens bevestigd988

• Meteen daarop werd een nieuwe 
confiscatie-activiteit vanwege de stad ontplooid, die liep van november 1488 tot november 1489989

• 

De totale opbrengst hieruit bedroeg 343.149 d.gr., maar slechts een deel daarvan werd rechtstreeks 
naar de stadskas(sen) overgebrachë90

• De ontvanger van de confiscaties voerde immers ook een 
aantal eigen betalingen uit in opdracht van de schepenen, zoals de kosten voor de afbraak van de 
kastelen in Wondelgem en Nevele991 en enkele reiskosten van stedelijke vertegenwoordigers die naar 
Rijsel getrokken waren992

. Ook is er sprake van betalingen van issuebelasting993
, waarschijnlijk aan 

de schepenbanken uit wiens schependom goederen van Gentse vianden ende fugitiven 
geconfisqueerd werden (waardoor die goederen dus buiten dat schependom gevoerd en in Gent 
doorgaans openbaar verkocht werden). Een volgende confiscatieoperatie vinden we terug in de 
periode van augustus 1491 tot maart 1492, aan de hand van enkele bewaard gebleven 
confiscatierekeningen994

• De boeking van het saldo in de stadsrekeningen of renteboeken vonden we 
ditmaal niet terug995

• In totaal brachten de confiscaties in deze periode 146.010 d.gr. op, wat 
duidelijk een stuk minder is dan wat een gelijkaardige operatie enkele jaren voordien opleverde. 
Telkens werd een deel van deze inkomsten reeds door de ontvangers aan enkele eigen uitgaven 

985 HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', pp. 122-124. 
986 In SAG 406/12 (ongefolieerd, 1487). 
987 SAG 9317, register G, f' 58r (9 september 1488). 
988 SAG 9317, register G, 57r (22 oktober 1488). 
989 SAG 20/5. 
990 Overigens treft men deze boekingen in de stadsrekeningen, waar men ze zou verwachten (HANCKÉ, 
'Conflict en confiscatie', p. 83), inderdaad niet aan, maar wel in de renteboeken. Slechts 233.218 d.gr. werd 
voor deze confiscatie in de renteboeken ingeschreven: SAG 406/12 ( ongefolieerd, 1488). Waarschijnlijk 
bestonden er naast de hier besproken confiscatierekening (20/5) in dit jaar ook nog andere rekeningen, daar de 
in de renteboeken ingeschreven ontvangst uit confiscaties het saldo uit de confiscatierekening zelf overtreft 
991 SAG 20/5, f' 144r-150v. 
992 SAG 20/5, f' 143r. 
993 HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie' , p. 90. 
994 SAG 20/11, SAG 20/11 bis en SAG 20/10. 
995 De stadsrekening van 1491192 ontbreekt, dus misschien stond de ontvangst daarin geboekt. Anderzijds 
ontbreekt ook het renteboek uit 1492/93, waarin de boeking ook zou kunnen gebeurd zijn. 
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besteed vooraleer ze het saldo aan de centrale stadsontvangers overmaakten. Het ging daarbij 
voomarnelijk om hoge vergoedingen voor reiskosten van diverse stedelijke vertegenwoordigers die 
naar Frankrijk gestuurd werden. Net als in 1487 lijkt ook ditmaal een officiële toelating voor de 
confiscaties er pas te zijn gekomen nadat deze reeds hun aanvang hadden genomen, namelijk in 
januari 1492996

• 

Voor het uitvoeren van deze confiscaties had het stedelijk regime de actieve steun van haar 
ingezetenen nodig. De organisatie ervan steunde immers op aangiften van te confisqueren goederen 
door de inwoners zelf, in ruil waarvoor ze een percentage op de opbrengst als beloning kregen. Uit 
de problemen - inclusief een sappige fraudezaak - en de relatief lage opbrengst die gepaard gingen 
met de confiscatieoperatie van 1491/92 leidde Hancké reeds af dat het stedelijk regime op dat 
moment een aanzienlijk deel van haar steun had verloren997

• Daarnaast kan men ook verwachten dat 
het aantal te confisqueren goederen van de gevluchte tegenstanders niet onuitputtelijk was. Over het 
algemeen valt op hoe bescheiden de opbrengsten uit de confiscaties zijn als men ze vergelijkt met de 
middelen die vrijkwamen door de verkoop van de inboedel van Jan van Melle in 1477. Alle 
confiscaties uit de periode 1487-1492 samen brachten slechts een waarde op die vergelijkbaar is met 
twintig inboedels van Jan van Melle. Het aantal personen waarvan goederen aangeslagen werd, lag 
nochtans heel wat hoger998

• In 1477 werd dus duidelijk een uitzonderlijk gegoed persoon geviseerd, 
terwijl dat tijdens de periode van de tweede regentschapsraad minder het geval was. 

We willen tenslotte nog even stilstaan bij een bijzondere vorm van confiscaties, namelijk de 
restitutie van pensioenen vanaf 1477999

. Nadat door de restrictie van 1468 de pensioenen voor de 
schepenen van de stad afgeschaft werden, hadden deze enkel nog recht op een jaarlijkse vergoeding 
in kledij 1000

• Het nieuwe stadsbestuur dat in februari 1477 aan de macht kwam, gaf opdracht om de 
pensioenen die in de periode vóór de restrictie uitgekeerd waren terug te vorderen. Dit plan was 
overigens niet nieuw, want ook in 1467 waren reeds stemmen opgegaan om tot een dergelijke 
operatie over te gaan 1001

• ledereen die tussen 1455 en 1467 een schepenambt had uitgeoefend, moest 
de pensioenen die hij daarvoor ontvangen had aan de stad restitueren. Wanneer de persoon in 
kwestie reeds overleden was, werd de gevraagde som op diens weduwe of erfgenamen verhaald. 
Deze restitutie kan gemakkelijk als een vorm van confiscatie beschouwd worden, aangezien het 
politieke motief niet veraf ligt: de politieke functionarissen die in de jaren na de vrede van Gavere 
een ambt vervuld hadden, werden immers bij uitstek als medewerkers en partijgangers van de 
centrale overheid beschouwd. Als procureur voor de terugvordering van de pensioenen werd Jan van 
Cappenhole aangesteld, vermoedelijk dezelfde persoon die later als populaire leider van de opstand 
tegen Maximiliaan beschouwd werd1002

• Om een onduidelijke reden werden de laatste 
restitutierekeningen niet langer door Jan van Cappenhole zelf, maar wel door zijn zoon Pieter 
opgesteld 1003

• Het duurde enkele jaren vooraleer alle sommen teruggevorderd werden. In totaal 
bedroeg de opbrengst ca. 868.405 d.gr., wat neerkomt op 35% van de gemiddelde totale ontvangsten 
tussen 1460 en 1495 1004

• Een deel van deze inkomsten werd reeds meteen door Jan van Cappenhole 
zelf besteed. Tussen februari en augustus 1477 betrof het voornamelijk militaire onkosten, in de 

996 Door middel van een akte van "ghifte van confiscacien " vanwege Filips van Kleef: SAG 9317, register G, 
fO 96r (9 januari 1492, n.st.). 
997 HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', p. 158. 
998 HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie' , p. 135. Hancké telde 88 personen voor de confiscaties tussen 1488 en 
1492. Over de confiscaties van 1487 hebben we gezien het ontbreken van een afzonderlijke rekening geen 
informatie. 
999 Ook dit werd zeer overzichtelijk behandeld in HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', pp. 61 -76. 
1000 Los daarvan waren er uiteraard ook enkele andere wegen waarlangs de schepenen extra vergoedingen 
konden verwerven. Meer daarover in deel 11, hoofdstuk 2, A. Bestuurlijke uitgaven. 
1001 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 210: "eeneghe wilden dat d'officiers, die gheweest hadden in wette, 
haerlieder pentioen wederkeerden der stede en vele andre uutsettynghen die zy meer uutstelden." 
1002 FRIS, 'Jan van Coppenhole', p. 95 . 
1003 RAG, fonds Gent, 158, f" 254-301. Volgens Hancké overleed Jan van Cappenhole nog vóór het 
volbrengen van zijn taak als inner van de restituties (HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie' , pp. 75-76), maar zij 
vergist zich: Jan van Cappenhole overleed pas in 1492 en er waren dus geen naamgenoten actief. 
1004 Uit SAG 400/25, fO 418r-425v; SAG 400/27, fO 129r-134v en RAG, fonds Gent 158, fO 254-301. 
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jaren nadien werden ook grote bedragen uitgetrokken voor de afkoop en afbetaling van achterstallige 
renten en de werken aan het nieuwe schepenhuis, die in 1481 een aanvang namen. 

Een constante bij zowel de confiscatie- als de restitutieoperaties die we hierboven bespraken, 
is telkens de combinatie van politieke en financiële motieven. De politieke motivaties mochten reeds 
blijken uit het voorgaande. Ook door de tijdgenoot zelf werden deze confiscaties omwille van 
politieke motieven gelegitimeerd, zoals blijkt uit de veelvuldige aanduidingen dat de 
geconfisqueerden "partye contrarie" hielden. Voor de restitutie en de confiscaties in 1487-88 valt 
ook de chronologische samenloop met de regimewissels in de stad op. De financiële motivering 
achter de confiscaties menen we te kunnen illustreren met behulp van grafiek 111.2.4. Daarin werd 
telkens het verschil aangeduid tussen enerzijds de gewone inkomsten met de opbrengst uit 
renteverkoop en anderzijds de buitengewone uitgaven. De achterliggende redenering is dat we uit 
deze grafiek wellicht kunnen afleiden in welke mate de stad voor uitzonderlijke uitgaven geplaatst 
werd die zij niet met haar gewone ontvangsten kon opvangen en waarvoor zij geen renteverkoop 
wenste te organiseren. De kruisjes op de grafiek geven de jaren aan waarin inkomsten uit de 
confiscaties en de restitutie van pensioenen geboekt werden. De jaren waarin confiscaties 
doorgevoerd werden - op deze in naam van de drie Leden na - vallen blijkbaar samen met 
momenten waarop er een financiële probleemsituatie ontstaan was, hetzij door het wegvallen van 
belangrijke inkomsten (1477), hetzij door al te hoge militaire uitgaven (1488). Uiteraard wil dit niet 
zeggen dat het overgaan tot confisqueren de enige optie was die open lag, maar de financiële situatie 
zal zeker bijgedragen hebben tot de beslissing terzake van de stedelijke machthebbers. 

Grafiek 111.2.3. Het verschil tussen de gewone inkomsten en opbrengst uit renteverkoop enerzijds en de 
buitengewone uitgaven anderzijds, met aanduiding van confiscaties (1460-1495). 
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Op het vlak van de muntslag vormen de jaren tussen 1482 en 1493 een bijzonder complexe 
periode. De opvolgingsensis die op de dood van Maria van Bourgondië volgde, leidde immers tot 
een uitzonderlijke situatie waarin de grote Vlaamse steden een veel grotere controle over de 
muntslag kregen dan normaal gezien het geval was 1005

• Toch kwam deze situatie niet uit de lucht 
vallen, aangezien de Drie Leden reeds sedert 14 77 een grote inspraak in monetaire zaken verkregen 
hadden. In juli 1482 besloten de Leden van Vlaanderen op eigen initiatief een munt te slaan, 

1005 Algemeen SPUFFORD, 'Monetary problems', p. 160 e.v. hoewel daarin de revolutionaire muntslag enkel 
vanaf 1488 besproken werd, terwijl deze ook duidelijk in de eerste regentschapsraad voorkwam. 
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waarvan de sleischat lager lag dan bij de munten die in de jaren voordien geslagen werden1006
• Het 

grafelijke muntatelier in Vlaanderen bevond zich op dat moment te Brugge, maar het werd onder het 
opstandige regime naar Gent verhuisd, vermoedelijk om het atelier dichter bij het centrum van de 
weerstand tegen Maximiliaan en de basis van de regentschapsraad te krijgen. De bewaard gebleven 
rekeningen in verband met deze opstandige muntslag werden reeds bestudeerd door Enno van 
Gelder1007

• Waarschijnlijk bleef het atelier dezelfde munten slaan als voorheen onder Maria van 
Bourgondië, terwijl ze in de rest van de Nederlanden vervangen werden door munten met 
opschriften van hetzijFilipsen Maximiliaan, hetzij van Maximiliaan alleen 1008

• Pas vanaf 1483 werd 
op de nieuwe stukken het opschrift "MONETA ARCHIDUCUM" geslagen, wat uiteraard zowel op 
Maximiliaan als op Filips kon slaan. Tussenjuli 1482 en het einde van de eerste regentschapsraad en 
het machtsherstel van Maximiliaan in 1485, werden drie muntrekeningen aangelegd. De eerste twee 
zijn van de hand van de vroegere muntmeester Nicolas Ie Bungneteur. De derde is van de hand van 
een nieuwe muntmeester, namelijk Jan Claeys en loopt van 2 juni 1484 tot 12 juni 1485 1009

• De 
opbrengst van de sleischat uit deze muntslag lijkt volledig naar de regentschapsraad zelf gevloeid te 
zijn, behalve een deel van de opbrengst uit de laatste rekening. In het renteboek van 1484/85 werd 
immers een ontvangst van 100 lb.gr. (24.000 d.gr.) geboekt die afkomstig was van muntmeester Jan 
Claeys, "omme betalinghemede te doene mijnen gheduchten heereden hertoghe van Oistrijcke, in 
minderinghe van der stede porcie van der subuencie van kerssavonde llllxxV eerstcommende." 
Blijkbaar werd Gent een deel van de sleischat uit de opstandige muntslag van het voorbije jaar 
toegekend als vermindering in de bede vanjuli 1485 1010

. 

Hoewel de muntslag in handen van de Leden een duidelijk symbool van opstandigheid tegen 
Maximiliaan was geweest, had deze er blijkbaar geen probleem mee dat de inkomsten eruit na zijn 
machtsherstel aan Gent werden geschonken. Oversteeg de financiële nood dan zo gemakkelijk de 
symbolische waarde die aan de Gentse usurpatie van de sleischat gehecht kon worden; of was de 
opstandige muntslag niet het particularistische strijdpunt dat we erachter zouden vermoeden? Toch 
had de regentschapsraad alvast bij haar aanvang toch een zekere legitimatie vanwege Maximiliaan 
gekregen en kon ze zich steeds op het vorstelijk gezag van de jonge Filips de Schone beroepen om 
haar eigen muntslag te rechtvaardigen. Achtergrondinformatie over de tweede, Gentse, muntmeester 
Jan Claeys kan mogelijks meer inzicht bieden in de politieke situering van de administratie terzake. 
In de baljuwsrekening van 1484/85 wordt melding gemaakt van ene Jan Claeys die samen met 
Hannekin van Lancbrugghe in de buurt van de Kalandenberg belaagd werd door Fransoys van 
Coppenhole en Jan Crabbe 10 11

• Jan Claeys zou daarbij overleden zijn, waardoor de muntslag op 12 
juni stil kwam te liggen1012

• Waarschijnlijk moeten we dit treffen kaderen in de grote interne 
spanningen te Gent als gevolg van het overlopen van Brugge naar het kamp van Maximiliaan en de 
groeiende ontevredenheid met het opstandige bewind in de stad zelf. Een dag nadien, op 13 juli, 
werden voorschepen Daneel Onredene en pensionaris Willem Rijm geëxecuteerd voor hun 

1006 H. ENNO VAN GELD ER, 'De rekeningen van de Vlaamse munt onder Philips de Schone', Revue belge 
de numismatique et sigillographie, CXIX (1973), pp. 157-169, p. 158. De sleischat was de winst die de vorst 
uit de muntslag haalde na aftrek van de productiekosten: M. BOONE, 'Muntgeschiedenis middeleeuwen', in: 
J. ART (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?, deel ma (hulpwetenschappen) (Gent, 1995), 
P&· 153. 
1 7 BOONE, 'Muntgeschiedenis middeleeuwen', passim. 
1008 H. ENNO VAN GELDER, 'De muntpolitiek van Philips de Schone (1482-1496)', Jaarboek van het 
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en penningkunde, t. XXXVIII (1951 ), pp. 43-45. 
1009 ENNO VAN GELDER, 'De rekeningen', p. 158. 
1010 Het betrof een bede van 381.000 rijders, waarvan de eerste betaling op 24 december 1485 diende te 
geschieden. Zie BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', p. 617 en p. 627 (noot 1 04). 
1011 Melding daarvan in de prosopografische bijlage in HANCKÉ, 'Conflict en confiscatie', band II, p. 39, uit: 
ARA, RK 14118, f' 51. Daar is overigens sprake van een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid als gevolg van een 
probleem met homoniemen. Eveneens in juni 1485 werd ook een Jan Claeys gekozen als ge schepen van 
gedele die in de jaren 1490 nog verschillende malen opduikt als pachter van assizen en in fiscale bronnen 
vermeld wordt. Aangezien zowel de baljuwsrekening als de muntrekening zelf gewag maken van het 
overlijden van Claeys in juni, menen we echter dat de schepen van 1485 een andere Jan Claeys betreft dan de 
muntmeester. 
1012 ENNO VAN GELDER, 'De rekeningen', p. 160. 
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weerstand tegen Maximiliaan1013
. De aanleiding en precieze toedracht voor het treffen waarbij Jan 

Claeys overleed, kennen we niet. Aangezien Fransoys van Coppenhole, eerder reeds procureur voor 
de confiscaties in naam van de Leden van Vlaanderen, ook in de jaren nadien nog sterk de 
opstandige kaart trok, kunnen we als motief voor de moord misschien een beschuldiging van 
"Maximiliaanse gezindheid" tegenover muntmeester Jan Claeys opperen, hoewel dat soort 
hypotheses het gevaar in zich draagt het ongetwijfeld verscheiden socio-politieke veld van dat 
moment tot slechts twee uitersten te herleiden. 

Na de vrede van Brugge en de vorstelijke repressie die volgde op de onlusten tijdens de 
Blijde Intrede van Maximiliaan in juli 1485, werd het muntatelier van Gent terug naar Brugge 
overgebracht1014

• Toch maakt de tarieflijst voor de accijnzen en verpachte renten van augustus 1486 
(in tegenstelling tot die uit 1497) nog melding van belastingsvrijstelling voor de muntenaers die in 
de stad actief zouden zijn1015

• In 1487, ten laatste in januari 1488, werd de muntslag te Brugge 
opnieuw beëindigd. Op 17 januari 1488, de dag na de gevangenname van Maximiliaan in Brugge, 
vaardigde de Franse koning een ordonnantie uit waarin hij de Gentse schepenen de toestemming gaf 
een eigen muntslag in naam van de graaf van Vlaanderen te organiseren 1016

. De opbrengst van de 
sleischat ging ditmaal wél rechtstreeks naar de Gentse stadskas. Voor het schepenjaar 1487/88 
vonden we twee ontvangsten uit de muntslag terug in de stadsrekeningen. Een eerste ten belope van 
96.000 d.gr. "van der bate cammende van der munte" in de renteboeken en een tweede van 72.000 
d.gr. in de stadsrekeningen1017

• Het jaar nadien bracht de muntslag een opbrengst van 152.452 d.gr. 
met zich mee1018

. Ook het daaropvolgende schepenjaar werd nog een ontvangst uit de muntslag 
geboekt, aangezien de rekening van de toenmalige muntmeester Mahieu de Tilly doorliep tot 9 
december 14891019

• De stedelijke boekhouding uit datjaar ging echter verloren, waardoor we over de 
precieze opbrengst in het ongewisse blijven 1020

. 

Toen in december 1489 Maxirniliaan van Oostenrijk in een bijzonder ingrijpende 
muntordonnantie de waarde van de zilvermunt in zijn landen drastisch verhoogde, werd deze 
bepaling door het opstandige muntatelier in Gent uiteraard niet gevolgd. Dit zorgde ongetwijfeld 
weer voor geheel eigen monetaire problemen in het graafschap. Tijdens de Gentse bezetting van 
Hulst in 1490 voerde men bijvoorbeeld ook daar het "Ghents ghelt" in, waarvan 3 lb.gr. gelijk 
gesteld werd aan 2 lb.gr. in de gangbare munten 1021

• De inkomsten uit de muntslag kwamen voor de 
stad ongetwijfeld bijzonder gunstig gelegen, aangezien ze precies in deze jaren geconfronteerd werd 
met uitzonderlijk zware militaire uitgaven. Gent eigende zich vanaf 1488, met instemming van de 
Franse koning, op deze manier een bij uitstek vorstelijk recht, de sleischat, toe1022

• Aangezien deze 
eigenlijk een heffing op het gebruik van de geslagen munten vormde, was de sleischat een verdoken 
belasting op iedereen die met de munten in kwestie in aanraking kwam. Door in naam van de graaf 
van Vlaanderen het recht op de sleischat over te nemen, inde Gent op die manier een verdoken 
belasting over heel Vlaanderen - althans overal waar de nieuwe munten in omloop waren. Het is 
opmerkelijk dat deze belangrijke usurpatie vanwege de stad bij de vrede van Cadzand bijzonder mild 
bestraft werd. Alle betrokkenen bij de muntslag tijdens de afgelopenjaren werden immers "bij desen 
ghereabiliteert" en behielden hun "vrijheden ende previlegien ghelijc oft zij des voors. es niet 
ghedaen en hadden1023

• " 

1013 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', pp. 289-290. 
1014 ENNO VAN GELDER, 'De rekeningen', pp. 160-161. 
1015 SAG 145/1, f' 9r. 
1016 SAG charter 941755 (17 januari 1488). 
1017 SAG 400/29, f' 323. 
1018 Beide in SAG 406/12 (ongefolieerd, 1487 en 1488). 
1019 Deze is te vinden in de oorlogsrekeningen (SAG 400 reeks 20) van de stad. 
1020 Namelijk het renteboek uit hetjaar 1489/90. 
1021 BRAND, 'De stad Hulst', p. 148. 
1022 FA VIER, 'Finance et fiscalité', pp. 32-35. 
1023 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 366, art. 23. 
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D. Losgeld van krijgsgevangenen 

Slechts één buitengewone inkomst wensen we hier nog kort te vermelden omwille van de 
uitzonderlijke hoeveelheid geld die ermee gemoeid was. In 1488 werd namelijk, midden in een fase 
van openlijke oorlog tegen Maximiliaan, een kapittel met een opbrengst ten belope van 1.394.684 
d.gr. in de renteboeken geboekt1024

• Dit enorme bedrag is meer dan de helft van de gemiddelde 
jaarlijkse stadsontvangsten in de periode 1460-1495. Over de oorsprong van deze inkomsten hebben 
de renteboeken enkel te melden dat ze van "diveerssche persoonen " afkomstig zijn. Enkele van de 
grootste sommen maken echter meteen duidelijk waarover het gaat, namelijk losgeld voor gevangen 
gezette hovelingen en ambtenaren van Maximiliaan. Het leeuwendeel (960.480 d.gr.) van de som 
werd opgebracht door één persoon, en inderdaad niet de minste: "Ontfaen van edelen ende weerden 
heere mer. Janne Carondelet, ruddere, heere van Chayans ende canchelier van Bourgoignen, ter 
cause van zijnen rentchone ghemaect bij wetene ende consente van den goeden lieden van den drien 
leden van deser stede van ghend ende bij colacien dar up ghedaen alsoot behoorde. " Samen met 
Maximiliaan was op de eerste februari 1488 immers ook een groot deel van diens entourage 
gevangen gezet in Brugge, na de desastreuse poging van de roomskoning om Brugge militair te 
bezetten 1025

• Door dit volstrekt overbodige machtsvertoon van de aartshertog kwamen de 
Bruggelingen nu ook in het kamp van het opstandige Gent terecht en waren hij en een groot deel van 
zijn voornaamste functionarissen aan de genade van beide opstandige grootsteden overgeleverd. Een 
aantal van de Bourgondische ambtenaren werd te Brugge reeds geëxecuteerd, maar negen van hen 
werden naar Gent overgebracht om aldaar berecht te worden, waaronder ook kanselier 
Carondelet1026

. Deze personen werden, vermoedelijk op aandringen van Filips van Kleef, niet ter 
dood veroordeeld, maar dienden wel een stevig losgeld te betalen voor hun vrijlating1027

• De som die 
door Carondelet betaald werd, is werkelijk van een fenomenale omvang. Ze komt overeen met 
ongeveer 400 jaarlonen van een geschoold ambachtsman. De andere losgelden waren een stuk 
bescheidener. Overigens werd aan Carondelet tegelijkertijd ook de uitbetaling van een bede van 
1485 ontzegd1028

• De stad slaagde er door middel van de losgelden in om een bedrag ter waarde van 
de volledige jaarlijkse inkomsten uit indirecte belastingen los te krijgen van de vorstelijke 
administratie. 

E. Illustratie: het crisisjaar 1488 

Als concreet voorbeeld bij de aanwending van buitengewone ontvangsten door de stad, 
wensen we hier kort het bijzondere schepenjaar 1488 te bespreken. Amper een maand vóór de 
wetsvemieuwing van augustus 1488 had de keizer van het Heilig Roomse Rijk nog tevergeefs 
geprobeerd om Gent te veroveren, en de burgeroorlog was nog steeds in volle gang. Vanaf augustus 
opereerde Filips van Kleef niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brabant, terwijl hij er alles aan 
deed om ook een opstand van de Hollandse steden tegen Maximiliaan te bewerkstelligen1029

• Na 
aanvankelijk heel wat successen geoogst te hebben, keerde de situatie zich vanaf januari 1489 tegen 
Filips van Kleef en de opstandige steden. Terwijl Maximiliaan van Oostenrijk de Nederlanden 
verlaten had, nam Atbrecht van Saksen de herovering van Brabant en vervolgens van Vlaanderen 
voor zijn rekening, waardoor de situatie er tegen het einde van het schepenjaar 1488/89 alsmaar 
minder rooskleurig uitzag voor de opstandelingen. De uitgaven die Gent zich als gevolg van deze 
oorlogen en de organisatie van de regentschapsraad diende te getroosten, waren ongemeen groot1030

. 

Aangezien terzelfdertijd de opbrengsten uit de accijnzen terugvielen, waren de schepenen meer dan 

1024 SAG 406/12 (ongefolieerd, 1488). 
1025 HAEMERS, 'Philippe de Clèves', p. 23. 
1026 R. WELLENS, 'La révolte brugeoise de 1488' , Handelingen van het historisch genootschap te Brugge, 
en (1965), pp. 34 (noot 144). 
1027 DE FOUW, 'Philips van Kleef, p. 180 e.v. 
1028 SAG 400/29, f" 322r. 
1029 DE FOUW, 'Philips van Kleef', p. 166 e.v. 
1030 Zie deel 11, hoofdstuk 1, B. 
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ooit aangewezen op alle mogelijke soorten buitengewone inkomsten. Ter illustratie van de 
creativiteit die daarmee gepaard ging, geven we hier een bondig overzicht voor dit ene schepenjaar. 

Grafiek 111.2.4. Buitengewone ontvangsten in het schepenjaar 1488. 
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De belangrijkste buitengewone ontvangst kwam uit het losgeld van Maximiliaans raadsheren 
en functionarissen dat we hierboven bespraken. Deze inkomstenbron stond in voor zo' n 40% van de 
totale buitengewone inkomsten dat jaar. In het kader van de organisatie van de opstand kreeg Gent 
verder vanwege de Brugse stadsontvanger een vergoeding uitbetaald van 134.118 d.gr. ( 4% van de 
buitengewone ontvangsten). Beide steden hadden immers afgesproken elk de helft van de lasten van 
de opstand te dragen. Het ging bij voorbeeld om betalingen aan Filips van Kleef voor zijn 
veldtochten, voor diplomatieke missies naar Frankrijk en andere kosten die met de organisatie van 
de opstand te maken hadden. Aangezien Gent de oorspronkelijke betalingen voor haar rekening had 
genomen, kreeg ze hiervan dus de helft terugbetaald1031

• Ook van haar kwartier vroeg de 
Afteveldestad een vergoeding voor de kosten die ze droeg in het graafschap. Via een bede in naam 
van Filips de Schone maakte de stad aanspraak op een toelage uit het hele Gentse kwartier van 
48.186 d.gr. Een volgende buitengewone ontvangst haalde de stad uit haar muntslag (cf. supra). 
Daarnaast werden ook nog eens ontvangsten geboekt uit de confiscatie van goederen van gevluchte 
personen (7% van de buitengewone inkomsten) en tegelijkertijd schold de stad zichzelf heel wat 
achterstallen op rentebetalingen kwijt door deze te confisqueren. Dit alles volstond blijkbaar nog niet 
om aan de uitzonderlijke uitgaven tegemoet te komen, dus werd een nieuwe renteverkoop op naam 
van de Drie Leden van Vlaanderen georganiseerd. Toen de uitbetaling van deze renten in latere jaren 
voor lang aanslepende discussies en processen zorgde, probeerden de grote Vlaamse steden de 
rentelast op het hele graafschap af te wentelen. De opbrengst uit de renteverkoop kwam in ieder 
geval grotendeels in Gentse handen terecht: in 1488 werd er een ontvangst van 831.387 d.gr. uit 
geboekt- meer dan 40% van de totale ontvangsten van de stad in een normaal jaar. Een nog grotere 
inkomst werd in 1488 tenslotte uit een directe vermogensbelasting in de stad gehaald, die bedoeld 
was om het maendghelt van de stedelijke milities te betalen1032

• Overigens mag bij deze opsomming 
opgemerkt worden dat de opbrengst uit elk van deze inkomsten naar de rentekas van de stad gingen. 

Tabel 111.2.2. Overzicht van de buitengewone inkomsten in schepenjaar 1488. 
Type ontvangst 

Losgeld 
Van Brugge 
Muntslag 
Confiscaties 
Kwartier 
Renteverkoop 
Directe belasting 

Bron: renteboeken (SAG 406112). 

Bedrag (in d.gr.VI.) 
1.394.684 
134.118 
152.452 
233.218 
48.186 
831.387 
629.393 

1031 Voor dit en wat volgt allemaal SAG 406/12 (ongefolieerd, 1488-1489). 
1032 Zie daarover deel Ill, hoofdstuk 1, A. 2.3. 
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In totaal brachten deze buitengewone inkomsten de stad 3.423.438 d.gr. op, hetgeen dubbel 
zoveel is als de gemiddelde totale jaarontvangsten in de periode 1400-1495. De totale inkomsten in 
1488 bedroegen dan ook meer dan driemaal dat gemiddelde. Het niveau van oorlogsvoering waarop 
de stad zich in deze jaren profileerde, oversteeg duidelijk de mogelijkheden van de normale 
stadsfinanciën. Dat de stad anderzijds in staat was om haar inkomende middelen op een dusdanig 
drastische wijze te verdrievoudigen, wijst wel op een aanzienlijke flexibiliteit. Wellicht moeten we 
de grote creativiteit die bij het verwerven van deze inkomsten gepaard ging voomarnelijk aan de 
ghecommitteerden toeschrijven, in plaats van aan de tresoriers, aangezien deze buitengewone 
ontvangsten stuk voor stuk in de renteboeken terug te vinden zijn, en niet in de gewone 
stadsrekeningen. Een aantal van deze ontvangsten was uiteraard slechts beperkt bruikbaar: 
renteverkopen van een dergelijke omvang waren op lange termijn gevaarlijk voor de solvabiliteit van 
de stad, en ook de goederenconfiscaties konden slechts beperkt volgehouden worden. Een 
langdurige oorlogssituatie zouden de stadsfinanciën dan ook wellicht niet kunnen dragen hebben 
zonder er blijvende schade van te ondervinden. Toch valt ook op dat de stad een aantal belangrijke 
inkomsten precies ontleende aan haar rol als leider in de opstand. De inkomsten uit de muntslag 
konden bijvoorbeeld geüsurpeerd worden, het losgeld op de gevangengenomen edelen kwam in 
Gentse handen en ook een rechtstreekse bede op het kwartier werd ontleend aan de positie van Gent 
als zetel van de regentschapsraad. 
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3 

INKOMSTEN UIT HET DOMEIN 

A. Verloop en samenstelling 

In de periode 1400-1460 namen de inkomsten uit het domein van de stad gemiddeld 10% 
van de totale ontvangsten in 1033

• Tijdens de door ons bestudeerde periode viel dat aandeel terug tot 
minder dan de helft, namelijk 4%. Gemiddeld genomen bleef dit type inkomsten het derde 
belangrijkste, maar het gebeurde geregeld dat ook de ontvangsten uit de openbare macht van de 
magistraat en de issue-belasting een grotere bijdrage leverden aan de stadsfinanciën dan de 
inkomsten uit het domein1034

• Grafiek lli.3.1. toont het verloop van de domeininkomsten tussen 1400 
en 1495. In de tweede grafiek geven we het verloop weer van diezelfde inkomsten, maar dan enkel 
in de periode 1460-1495 en uitgedrukt in gram zuiver zilver in een poging om de muntdevaluaties 
van het einde van de eeuw weg te werken. Legt men beide grafieken naast elkaar, dan valt op hoe de 
stijging in het nominale verloop vanaf 1465 in de gedefleerdc grafiek volledig teniet gedaan wordt. 
Op de lange termijn lijkt er nauwelijks enige trend te zien - tenzij een licht dalende in de laatste 
bestudeerde jaren. De grote stabiliteit van deze inkomstenbron is in ieder geval opvallend, wat ook 
bevestigd wordt door de variatiecoëfficiënt1035

: 26% voor de periode 1400-1495. Dit steekt schril af 
tegenover de variatiecoëfficiënten van de belangrijkste stedelijke inkomstenbronnen: 67% voor de 
opbrengsten van de indirecte belastingen, 330% voor de buitengewone ontvangsten. Op een enkele 
piek in 1471 en een terugval vanaf 1487 na, blijven de inkomsten uit het domein dan ook nagenoeg 
stabiel. Aangezien een uitgebreide analyse van de diverse types inkomsten uit het domein voor de 
periode 1400-1460 reeds voorhanden is1036 en er in de tweede helft van de 15e eeuw geen 
fundamentele wijzigingen in de inkomsten uit het domein van de stad plaats vonden, menen we bij 
de samenstelling en de aard ervan niet al te lang te hoeven stilstaan. In wat volgt zullen we ons 
beperken tot het aanduiden van de opmerkelijkste tendenzen en de afwijkingen ten opzichte van de 
voorgaande periode. 
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Grafiek 111.3.1. Inkomsten uit het domein (1400-1495). 

1033 BOONE, 'Geld en macht', p. 165. 

Inkomsten uit 
het domein 

-- Vijfjaarlijks VG 

1034 Dit lijkt vooral vanaf het begin van de jaren 1480 regelmatig voor te komen. 
1035 Gevormd door de standaardafwijking van een variabele te delen door het rekenkundig gemiddelde en te 
vermenigvuldigen met 100 (in%). 
1036 BOONE, 'Geld en macht', pp. 165-190. 
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Grafiek 111.3.2. Inkomsten uit het domein in zilverequivalenten (1460-1495). 
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B. De erfelijke cijnzen 

Een eerste belangrijk onderdeel van de inkomsten uit het domein zijn de reco~nitieve cijnzen 
die geïnd werden van al wie gebouwen had op grond die eigendom was van de stad10 7

• Tussen 1460 
en 1495 maakten deze gemiddeld 24% van de totale ontvangsten uit het domein uit. De erfelijke 
cijnzen werden door een afzonderlijke stedelijke ambtenaar geïnd, die daartoe uitgebreide registers 
bijhield van alle plaatsen waar cijnzen op rustten, de bijbehorende sommen en de naam van de 
eigenaar1038

• Dergelijke registers konden jaren na elkaar gebruikt worden, waarbij dan in de marge 
de namen van nieuwe eigenaars bijgeschreven werden. In 1495 werd zulk een nieuw register 
aangelegd, "ghetrocken uut den auden ende nieuwen registers1039

." Dat op dat moment een nieuw 
cijnsregister nodig was, heeft vermoedelijk te maken met het einde van de lange loopbaan van 
meester Jan Damman als ontvanger van de erfelijke cijnzen. Deze functionaris had meer dan 35 jaar 
lang ingestaan voor de inning ervan. Zijn vervanging was wellicht een ideale gelegenheid om orde 
op zaken te stellen en een nieuw register aan te leggen. In dit register treffen we overigens ook 
cijnzen aan die de vorst jaarlijks schuldig was aan de stad voor diverse percelen rondom zijn 
residentie "de posteerne", ten belope van amper 200 d.gr., voor een totaal van meer dan twintig 
afzonderlijke percelen1040

. Een dergelijk laag bedrag is kenschetsend voor de uiterst lage opbrengst 
van de erfelijke cijnzen, die veelbetekenend nog steeds in denieren parisis uitgedrukt werden 1041

. 

Aangezien er zich in de tweede helft van de 15e eeuw nog weinig wijzigingen voltrokken in de 
gronden die de stad in cijns gaf, vormde dit een weinig omvangrijke, maar wel bijzonder stabiele 
inkomstenbron. Door de opeenvolgende devaluaties onder Karel de Stoute en vooral Maximiliaan 
van Oostenrijk werden deze cijnzen echter steeds verder uitgehold. Getuige daarvan is grafiek 
III.3.3. die zowel het nominale verloop in d.gr.Vl. als het gedefleerde verloop in gram zuiver zilver 

1037 In de stadsrekeningen wordt hiernaar verwezen met de term "erfelijke renten." We hebben voor de 
duidelijkheid in onze tekst telkens het woord "cijns" gebruikt wanneer we de recognitieve erfelijke renten 
bedoelen die de stad toekwamen en tot de inkomsten uit het domein behoorden. Dit om verwarring met de 
renten te vermijden waarbij de stad niet schuldeiser maar wel schuldenaar was. 
1038 Eén dergelijk cijnsregisters uit de door ons bestudeerde periode bleef bewaard, namelijk dat uit 1495: SAG 
152/8. 
1039 SAG 152/8, f" 1. 
1040 SAG 152/8, f" 280v e.v. 
1041 Een d.par. is 1112e d.gr. 
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van de opbrengst toont. Pas vanaf 1493 werd het peil van de inkomsten uit deze cijnzen terug min of 
meer hersteld, al bleef het nog ruim onder de opbrengst uit het begin van de jaren 1460. 
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Grafiek 111.3.3. Ontvangsten uit de erfelijke cijnzen van de stad (1460-1495). 
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Op de grafiek zijn voorts twee jaren te onderscheiden die van het normale verloop afwijken: 
1467 en 1492. In 1467 krijgen we een plotse verhoging van de opbrengst te zien, van ca. 24.000 naar 
31.000 d.gr., terwijl in het daaropvolgende jaar het normale niveau meteen hersteld werd. Wat 
veroorzaakte deze plotse afwijking? Gezien in 1467 de restrictie of besnijdenisse werd 
ingevoerd 1042

, zou het logisch zijn de aanleiding daar te zoeken. Inderdaad veroordeelde Karel de 
Stoute in deze tekst de praktijk waarbij de schepenen aan vooraanstaande inwoners van de stad 
bepaalde huizen, poorten, mestvaalten en andere plaatsen in bruikleen gaven zonder dat deze 
personen daarvoor een vergoeding moesten betalen. Samen met het aan vooraanstaanden als 
geschenk uitdelen van de rechten op de "scroderie achter de biloke," een domeinrecht op het laden 
en ontladen in de overslaghaven aan de Bijloke1043

, oordeelde de restrictie dat deze gang van zaken 
moest worden ongedaan gemaakt. Al deze eigendommen en rechten zouden immers opnieuw ten 
voordele van de stad moeten worden aangewend door ze in cijns aan de meest biedende te geven. De 
opbrengsten uit dit alles zouden, nog steeds volgens de restrictie, gewoon in de rekeningen moeten 
opgenomen worden zoals de inkomsten uit de andere goederen van de stad 1044

• Twee jaar lang 
werden onder de verpachte renten (cfr. infra) effectief de inkomsten uit de schroderij aan de Bijloke 
geboekt, terwijl de inkomsten uit de nieuwe cijnzen de kortstondige stijging in grafiek m.3.3. van de 
erfelijke cijnzen verklaren. Dat deze cijnsinkomsten na één jaar alweer naar hun vroegere niveau 
zakten, wijst erop dat de bedoelde goederen snel opnieuw als geschenken werden uitgedeeld zonder 
dat er cijns op geheven werd. De invloed van de restrictie was hier blijkbaar heel kortstondig van 
aard. Als essentieel onderdeel van het spoil system van de stedelijke elite in Gent, zal het ontnemen 
van deze bezittingen die als vanouds "par don des eschevins" aan nauwkeurig geselecteerde 
vooraanstaanden gegeven werden, wel als behoorlijk ontwrichtend voor de normale gang van zaken 
beschouwd geweest zijn. Deze korte ingreep van de restrictie maakt in ieder geval wel duidelijk dat 

1042 Zoals reeds eerder opgemerkt: hoewel de tekst zelf pas in juli 1468 werd uitgevaardigd, vermeldt ze 
expliciet dat ze met terugwerkende kracht geldig is vanaf augustus 1467. Alle waarneembare effecten ervan in 
de stadsfinanciën zijn ook effectief reeds in dat schepenjaar te onderscheiden (cfr. deel 11, hoofdstuk 2, A. 
Bestuurlijke uitgaven). 
1043 Over de herkomst van dit domeinrecht en hoe de stad er aanspraken op verwierf: M. BOONE, 'Van 
'Partus Monialium' naar 'Scroderie buten bachten Biloke", Stadsarcheologie,jg. 12, nr. I (1988), pp. 2-16. 
1044 Dit alles in FRIS, 'La restriction', p. 83, art. 80. 
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een potentiële meeropbrengst van 23% op de erfelijke cijnzen van de stad door de schepenen bewust 
niet gerealiseerd werd. Dat de stad, ondanks de financiële problemen die ook toen reeds de kop 
opstaken, deze opbrengst na de restrictie vrijwillig opnieuw afstond, wijst op het belang van deze 
goederen in de sociabiliteit en de verstrengeling van de belangen van de 'eigenaars' ervan met die 
van de stedelijke machthebbers. In dat opzicht vormden deze onroerende giften net als de prosenten 
een socio-politiek machtsmiddel in handen van de schepenen. Jammer genoegbleeftuit 1467 geen 
cijnsregister bewaard, waardoor een prosopografisch onderzoek naar deze begunstigden onmogelijk 
is. 

Er rest ons nog de tweede uitzondering in grafiek III.3.3. te verklaren. Ditmaal betreft het 
een afwijking naar beneden toe1045

• In plaats van de normale 26.110 d.gr. in die jaren, brachten de 
erfelijke cijnzen in 1492 slechts 14.110 d.gr. op - een verschil van 12.000 d.gr. (50 lb.gr.). Deze 
plotse daling was ook de controleurs van de rekenkamer niet ontgaan. In een apostille in de marge 
van de rekening van 1492 eisten zij immers een verantwoording van de ontvanger der erfelijke 
cijnzen, de voornoemde Jan Damman. Hij legde immers nog steeds hetzelfde cijnsregister voor, 
maar boekte op onverklaarbare wijze toch 50 lb.gr. minder ontvangsten1046

• Het jaar nadien werd 
opnieuw de normale opbrengst uit de erfelijke cijnzen geboekt, echter zonder enige melding over de 
verdwenen 50 lb.gr. van het jaar ervoor. De controleurs lieten het daar niet bij, en schreven alweer 
een apostille in de marge, ditmaal met de mededeling dat nog steeds een verklaring of terugbetaling 
van de 50 lb.gr. vereist was, maar dat dit een jaar uitgesteld werd1047

• Hetzelfde scenario herhaalde 
zich ook het jaar nadien, zonder dat het geld ook effectief in rekening werd gebracht of dat we een 
verklaring krijgen voor de verdwijning ervan1048

• Wellicht was dit conflict ook de (of één van de) 
aanleiding( en) tot het aanleggen van het nieuwe cijnsregister in 1495. 

C. Verpachte renten 

We volgen in dit onderdeel de indeling van de verpachte renten zoals die reeds door Van 
Werveke en Boone gehanteerd werd. Voor de ontstaansgeschiedenis en de gedetailleerde 
omschrijving van deze diverse pachten verwijzen we naar de werken van beide auteurs1049

• De 
uitbating van de verpachte renten gebeurde op dezelfde wijze als deze van de indirecte belastingen 
van de stad. De namen van deze pachters werden dan ook reeds betrokken in de prosopografische 
analyse aldaar1050

• 

Grafiek lll.3.4. Samenstelling van de diverse verpachte renten uit het domein van de stad (1460-1495). 
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1045 Althans in het nominale verloop. Door de revaluatie van de munt die in Gent pas in 1492 na de vrede van 
Cadzand doorgevoerd werd, wordt de daling van de opbrengst in het gedefleerde verloop volledig 
gecompenseerd door de hausse in de muntwaarde. 
1046 SAG 400/31, FlOr. 
1047 SAG 400/31, F 135r. 
1048 SAG 400/32, F 9r. 
1049 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 171 e.v. en BOONE, 'Geld en macht', p. 167 e.v. 
1050 Deel III, hoofdstuk 1, D.2. Organisatie. 
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1. Elementen van het stedelijk patrimonium 

De verpachting van elementen van het stedelijk patrimonium vormde veruit het belangrijkste 
onderdeel van de verpachte renten. We verstaan er vier componenten onder: de kelsiede, de 
verpachting van visserijrechten en vesten, de stedelijke watermolens aan de Braambruggen en 
tenslotte de kraan van de stad. Grafiek ID.3.5. toont het verloop van deze verschillende inkomsten. 
De verpachting van de visserijen en vesten bracht tussen 1460 en 1495 duidelijk het meest op, maar 
kende vanaf het einde van de jaren 1480 een dalende opbrengst. Precies in deze periode worden we 
geconfronteerd met een belangrijke piek in de inkomsten van de watermolens aan Braambruggen. 
Zowel inkomsten die de stad haalde uit de kelsiede als deze uit de verpachting van de kraan van de 
stad zijn zeer laag. 

Grafiek 111.3.5. Opbrengst uit de verpachting van elementen van het stedelijk patrimonium (1460-1495). 
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We nemen eerst de inkomsten uit de kelsiede onder de loep. Het betreft hier een belasting 
op het gebruik van de geplaveide wegen in de stad. In de twee tarieflijsten van indirecte belastingen 
en verpachte renten die bewaard bleven, namelijk uit 1486 en 1497, werd telkens het tarief voor deze 
belasting opgenomen. Elke wagen met een lading van 5 d.gr. of meer die de stad in- of uitreed, werd 
belast met 2 miten, of 1/12e d.gr1051

• Gemiddeld bracht deze heffing in de loop van de 15e eeuw 
2.690 d.gr. per jaar op, wat aan het tarief van 2 miten per wagen een totaal van 32.280 belaste 
wagens per jaar oplevert. Aangezien reeds wagens met een waarde vanaf 5 d.gr. belast werden, 
meent Dambruyne dat de inkomsten uit deze belasting geschikt zijn om ons een vrij volledig beeld 
van het wagenverkeer in de stad te verschaffen1052

• We combineerden onze eigen cijferreeksen van 
deze inkomsten (1460-1495) met het materiaal dat door Boone (1400-1460) en Dambruyne (1495-
1600) verzameld werd en berekenden jaarlijks het aantal wagens dat door de kelsiedebelasting 
getroffen werd. Het resultaat kan men aflezen uit grafiek III.3.6. Hoewel het tarief gedurende deze 
hele periode gelijk bleef, kan men wel opmerken dat de muntinflatie in de loop van de 15e eeuw het 
verloop enigszins zal beïnvloed hebben aangezien de minimumgrens voor belasting (5 d.gr.) wellicht 
steeds sneller overschreden werd naarmate de waarde van de munt daalde. Uit de grafiek kan men 
dadelijk enkele periodes van laagconjunctuur op het vlak van de transportsector aflezen. De terugval 
net na de vrede van Gavere is zichtbaar maar blijkt qua omvang veeleer beperkt te zijn. De 

1051 SAG 145/1, (1), f" 6v (1486) en SAG 14511 (3), f" 15v (1497). 
1052 DAMBRUYNE, 'Mensen en centen' , p. 342. De cijferreeks van de inkomsten uit deze belasting voor de 
volledige 16e eeuw is te vinden aldaar, in bijlage 20, pp. 412-413. 

221 



economische crisis die werd ingezet vanaf circa 1489 en door de vrede van Cadzand versterkt werd, 
blijkt anderzijds veellangduriger en diepgaander van aard. Het duurde ruim dertig jaar vooraleer het 
peil van de vroege jaren 1480 opnieuw bereikt werd. De 16e eeuw gaf een nieuwe periode van 
hoogconjunctuur in het landtransport te kennen, maar de daaropvolgende crisis op het einde van de 
eeuw was ongezien veel zwaarder dan enige crisis uit de twee voorgaande eeuwen. 

60 

s 

Grafiek 111.3.6. Aantal door de kelsiede belaste wagens (1400-1600). 
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In grafiek III.3.7. hebben we de inkomsten uit de kelsiede voor de periode 1460-1495 
afgezonderd. Na een lichte stijging in de loop van de jaren 1460 en 1470, vielen de inkomsten in 
1477 plots drastisch terug. Een gelijkaardig fenomeen bemerken we opnieuw in 1489-1492. Wellicht 
zijn de oorlogen, respectievelijk tegen Frankrijk en Maximiliaan van Oostenrijk, voor deze 
terugvallende inkomsten verantwoordelijk te stellen. Boone toonde reeds het verband tussen deze 
inkomsten en mortaliteitscrises aan, hetgeen ongetwijfeld onrechtstreeks een rol zal gespeeld hebben 
in 1477 en 14891053

• Een rechtstreeks gevolg van de oorlogen was uiteraard ook de toegenomen 
onveiligheid op de wegen en de terugval van de handel, wat waarschijnlijk de voornaamste reden is 
waarom de inkomsten uit de kelsiede juist in die jaren sterk terugvielen. 

Een ander element uit het stedelijk patrimonium dat elk jaar door de stad verpacht werd, 
waren de vier watermolens aan de Braambrug 1054

. Aangezien de molens eigendom waren van de 
stad, had deze recht op een bepaalde hoeveelheid van het koren dat er gemalen werd - een recht dat 
elk jaar verpacht werd. De tarieflijsten van 1486 en 1497 maken niet duidelijk welk aandeel van het 
gemalen graan dit recht precies inhield, maar vermelden wel dat de pachters zelf instonden voor de 
meeste reparaties aan de molens 1055

• Uit grafiek III.3.8. blijkt een relatief stabiel verloop van de 
opbrengsten, uitgezonderd de bijzonder hoge inkomsten aan het einde van de jaren 1480. Een eerste 
factor van invloed werd waarschijnlijk gevormd door de graanprijzen. De inkomsten van de pachter 
van de watermolens steeg immers naargelang het aandeel graan waar hij recht op had voor een 
hogere prijs kon verkocht worden. Aangezien meerwaarde voor de pachter zich doorgaans vertaalde 
in een hogere pachtprijs het jaar nadien, kunnen we dan ook vermoeden dat bij stijgende 
graanprijzen ook de pachtopbrengst zou verhogen. Grafiek III.3.9. toont de graanprijzen van rogge, 
zoals die jaarlijks op de Korenmarkt genoteerd werden1056 samen met het verloop van de pacht van 
de watermolens. Algemeen genomen bemerken we weliswaar een gelijklopende evolutie van beide 

1053 BOONE, 'Geld en macht', p. 173. 
1054 Tegenwoordig te situeren aan de kruising van de Brabantdam met het Sint-Laurentplein. Zie M. 
GYSSELING, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, p. 40. 
1055 SAG 145/1, (3), f" 17v. 
1056 DEPREZ, 'Graanprijzen te Gent en te Deinze', in: Dok I, pp. 62-64. 
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variabelen, maar het is opmerkelijk dat bijvoorbeeld de grote piek van 1488-1489, net als enkele 
andere, zich eerst in de inkomsten uit de molens manifesteert en pas nadien in de roggeprijs. Het is 
dan ook moeilijk om de sterk gestegen roggeprijzen als de oorzaak voor deze stijging in de 
opbrengsten te beschouwen. Omgekeerd zijn er ook momenten aan te duiden, zoals in 1469 en 1481 
waarbij de opbrengst uit de watermolens daalt, terwijl de roggeprijs stijgt. Ongetwijfeld is er in de 
algemene lijn wel van een beïnvloeding tussen beide variabelen sprake, maar de graanprijzen als 
eenduidige oorzaak voor dalingen of stijgingen van de opbrengst uit de molens aanduiden, is 
wellicht te eenvoudig. 
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Grafiek 111.3.7. Opbrengst uit de pacht van de kelsiede (1460-1495). 
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Grafiek 111.3.8. Opbrengst uit de pacht van de watermolens aan Braambrug (1460-1495). 
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Grafiek lll.3.9. Vergelijking tussen het geïndexeerd verloop roggeprijzen en opbrengst pacht 
waterrnalens Braambrug (1400-1495). 
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Een andere factor die vermoedelijk van invloed was op de opbrengst van de pacht, was de 
relatie tussen de watermolens enerzijds en de vele windmolens die in de periferie van de stad 
verspreid lagen anderzijds. Die relatie werd grotendeels door klimatologische omstandigheden 
bepaald. De werking van windmolens was uiteraard afhankelijk van de windkracht, terwijl de 
werking van de watermolens in bijzonder zware winters te lijden had onder het bevriezen van de 
rivieren 1057

• Wanneer grote windloosheid en vrieskou samen voorkwamen, kon dit voor 
voedselproblemen zorgen, zo getuigt een klaaglijke passage uit het Memorieboek over de lange 
winter van 1480, want die "duurde wel X weken lanck, ende oock eene groote windeloosheyt, de 
watermeulens waren bevrosen, aldus hadde men gebreek van broodt1058

." Naast klimatologische 
invloeden speelden nog andere zaken in op de relatie tussen de stedelijke watermolens en de 
windmolens. Deze laatste waren bijna uitsluitend buiten de stad gesitueerd1059

, en waren bijgevolg 
bijzonder kwetsbaar voor vernieling die met oorlogsvoering in de directe omgeving van de stad 
gepaard ging - zij het door onbruik wegens onveiligheid, dan wel als gevolg van vernietiging door 
vijandelijke legers of omdat de molens eenvoudigweg moesten wijken voor de aanbouw van de 
stedelijke fortificaties. Gezien de belegering van Gent die Maximiliaan van Oostenrijk en zijn vader, 
keizer Frederik 111, vanaf juni 1488 organiseerden, lijkt het ons aannemelijk daar de oorzaak van de 
stijging van de opbrengsten uit de watermolens in te kunnen zien. Onder de belegering zullen 
immers heel wat windmolens aan de rand van de stad onbruikbaar geweest zijn, waardoor het 
gebruik van de stedelijke watermolens sterk de hoogte inschoot. Er is in de jaren rond 1488 ook 
melding van het Hulsterse garnizoen van Maximiliaan van Oostenrijk dat meermaals plundertochten 
tot aan de Gentse rand ondernam, waarbij ook expliciet gedreigd zou zijn met het vernietigen van de 
perifere windmolens als niet aan bepaalde eisen zou voldaan worden 1060

. Vermoedelijk werden deze 
effecten op de opbrengst nadien nog versterkt door de hoge graanprijzen als gevolg van de moeilijke 
aanvoer. Een laatste factor die mogelijks van invloed kan geweest zijn, is demografisch van aard. 
Hoe groter de Gentse bevolking, hoe groter de hoeveelheden gemalen graan die noodzakelijk waren 
voor het voorzien in het onderhoud van de ingezetenen. De bovenvermelde factoren lijken echter een 

1057 Een vergelijking met de vage bepalingen in het klimatologisch overzicht dat door Van Der Wee verzameld 
werd, leverde weinig bruikbaar materiaal op, noch pro, noch contra deze hypothese. VAN DER WEE, 'The 
ftrowth', pp. 554-55, appendix 50. 

058 VAN DER MEERSCH, Memorieboek', p. 315 e.v. 
1059 BOONE, DUMON, REU SENS, 'Immobiliënmarkt', p. 173. 
1060 BRAND, 'De stad Hulst', pp. 93-95. 
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dusdanig sterke invloed op de opbrengsten uit de watermolens te hebben gehad dat het afleiden van 
demografische effecten zo goed als onmogelijk en in ieder geval onbetrouwbaar wordt. 

Het belangrijkste deel van het stedelijk patrimonium dat de stad in pacht uitbaatte vinden we 
onder één welomlijnde categorie in de rekeningen terug. Het betreft alle visserijen, vesten, torens, 
veren, mestvaalten en algemeen "plaetssen" die de stad tegen een bepaalde pachtsom ter 
beschikking stelde van particulieren. De manier van verpachting was dezelfde als bij de indirecte 
belastingen, behalve dan dat de termijnen telkens ingingen op bamesse (één oktober) en de 
pachtcontracten minimum voor een periode van drie jaar golden 1061

• Het aantal visserijen en plaatsen 
dat op deze manier verpacht werd schommelde doorgaans rond de vijftig, waarbij sommige van de 
kleinere pachten regelmatig uit de rekeningen verdwenen om enkele jaren nadien terug op te duiken. 
Een buitenbeentje onder deze inkomsten is de pacht van de "Ghendschen speye ten Damme, ende 
van der Lyvene metten toebehoorten1062

," al was het maar omwille van de omvang van deze pacht. 
Het gaat hier namelijk om de verpachting van het kanaal de Lieve zelf, samen met de inkomsten die 
uit het recht op het gebruik van de spui waar het kanaal uitmondt in het Zwin te Damme, gehaald 
werden. Sedert 1408 werd deze inkomstenbron in pacht gegeven, doorgaans voor langere 
periodes 1063

. Ook het bedrag dat deze pacht opbracht, onderscheidt ze van de andere posten in deze 
rubriek: gemiddeld tussen de 240.000 en 290.000 d.gr. per jaar, wat doorgaans zowat de helft van de 
totale opbrengst van deze rubriek uitmaakt. Het is wel opvallend dat in de jaren na de vrede van 
Gavere, tot het midden van de jaren 1460, de pacht van de Lieve toch een stuk minder opbracht, 
namelijk 17.280 d.gr. per jaar. 

Grafiek 111.3.10. Opbrengst pacht van de Lieve, visserijen en andere stadsgoederen (1460-1495). 
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Slechts een beperkt aantal andere verpachte stadsgoederen en visserijen brachten de stad 
middelen op die enigszins van betekenis waren. De belangrijkste daarvan was de visserij van de 
Gentse palen tot aan Wachtebeke, die gemiddeld 4.000 d.gr. per jaar opbracht. Zowat alle andere 
verpachte goederen brachten jaarlijks slechts enkele schellingen op. In een pachtprotocol van 1481 
tellen we negen onderdelen van de stedelijke omwallingen, negen mestvaalten (messinc), drie 
visserijen, één veer (te Ekkergem), het recht op de overslaghaven aan de Bijloke en achtentwintig 
overige plaetssen1064

• Zo goed als al deze enigmatische "plaetssen" hadden betrekking op een brug 

1061 Het vroegste pachtprotocol voor dergelijke stadsgoederen in Gent dateert van 1481: SAG 146/1. 
1062 SAG 400/21, f" 86r. 
1063 BOONE, 'Geld en macht', p. 175 en DECA VELE, DE HERDT, 'Gent op de wateren' pp. 47-48. 
1064 SAG 14611, f' lr e.v. 
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in de stad, waardoor we kunnen veronderstellen dat het hier eveneens visserijrechten betrof1065
• 

Onder de negen verpachte delen van de stedelijke omwallingen vinden we enkele waakhuizen en 
verschillende torens die vermoedelijk door de pachters als woonst gebruikt werden. In dat opzicht 
verschillen deze pachten weinig van de erfelijke cijnzen van de stad (cf. supra). De mestvaalten of 
mestputten werden wellicht in pacht gehouden om de meststof naar het omliggende platteland uit te 
voeren. Al deze inkomsten samen, inclusief de verpachting van de Lieve, brachten tussen 1460 en 
1495 gemiddeld nauwelijks 1,7% van de totale ontvangsten van de stad op. De langere duur van de 
pachtcontracten en het onregelmatig voorkomen van de diverse rechten door de jaren heen, maakt 
een detailanalyse van het verloop van deze inkomsten niet wenselijk. 

We onderscheiden nog een laatste onderdeel van het patrimonium dat door de stad in pacht 
werd gegeven: de kraan. Met de crane bedoelde men specifiek de kraan die opgesteld stond op de 
plaats die men vandaag, uiteraard niet toevallig, de Kraanlei noemt1066

• De stad had op het gebruik 
van deze kraan een bepaald recht dat jaarlijks verpacht werd. Over het tarief dat daarbij gehanteerd 
werd, lichten de bronnen ons niet in 1067

• De opbrengst ligt in ieder geval steeds bijzonder laag, met 
een gemiddelde van 503 d.gr. per jaar tussen 1460 en 1495. Aangezien tot het gebruik van een kraan 
waarschijnlijk enkel overgegaan werd voor het laden en lossen van schepen met moeilijk manueel 
hanteerbare goederen, suggereert Boone dat de inkomsten uit de kraan voornamelijk verband houden 
met de invoer van producten die in tonnen en vaten werden aangevoerd, zoals bijvoorbeeld wijn 1068

• 

We gingen de correlaties na tussen de inkomsten uit de kraan en deze uit de belangrijkste accijnzen 
op verbruiksgoederen en verpachte renten met een economische functie voor de periode 1400-1495. 
Slechts twee correlaties ten opzichte van de inkomsten uit de kraan blijken een relevante waarde te 
hebben (d.i. boven de 0,5, waardoor de variabele minimaal 25% gedetermineerd kan zijn door de 
andere variabele): de accijnzen op wijn (0,527) en de makelaardij van het koren (-0,628). Het lijkt er 
met andere woorden sterk op dat de wijninvoer inderdaad voor een groot deel verantwoordelijk was 
voor het gebruik van de kraan. Dat dit verband niet vast te stellen valt voor het bier heeft wellicht te 
maken met het feit dat geen enkele inkomstenpost van het bier ons werkelijk inlicht over de 
bierinvoer alleen, zonder daarbij de eigen productie in rekening te brengen1069

• Wat de omgekeerd 
evenredige correlatie met de makelaardij van het koren precies te betekenen heeft, blijft in zekere zin 
giswerk. Een mogelijke verklaring zou zijn dat ook door de kraan bepaalde hoeveelheden koren 
gelost werden, zij het dan niet in zakken, daar het lossen daarvan tot het voorrecht van de pijnders 
behoorde. Aangezien we er eerder in deze verhandeling op wezen dat het makelaardijrecht op koren 
zo goed als zeker niet de volledige graaninvoer te Gent betrof, zou deze dan complementair kunnen 
zijn aan het graan dat door de kraan gelost werd. Vandaar dan ook de negatieve correlatie. 

1065 Dergelijke visserijen werden wel vaker aangeduid met de namen van de bruggen die de afzonderlijke delen 
van de waterloop begrensden. 
1066 De plaats zelf werd dan ook met "omtrent den crane" aangeduid, GYSSELING, 'Gent's vroegste 
geschiedenis', pp. 55-56. 
1067 Noch in de tarieflijst van 1486 (SAG 14511 , (1), 7r), noch in die van 1497 (SAG 145/1 , (3), 16r) wordt het 
tarief vermeld. 
1068 BOONE, 'Geld en macht' , pp. 184-185. 
1069 Zelfs de cueilloten op het vreemd bier worden bijvoorbeeld grotendeels bepaald door het Gentse dubbel 
bier. 
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Grafiek 111.3.11. Opbrengst van de verpachte stadskraan (1400-1495). 
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Grafiek 111.3.12. Opbrengst van de verpachte stadskraan (1460-1495). 

2. De verpachte renten in verband met de lakennijverheid 

We onderscheiden drie verpachte renten die in meerdere of mindere mate betrekking hadden 
op de lakennijverheid in de stad: het wolhuis met de waag, de wollen elle ter Vrijdagsmarkt en het 
huisgeld in de ramen. Deze laatste rente smolt reeds vroeg in de 15e eeuw boekhoudkundig samen 
met het ongeld op de ramen, waardoor we ze reeds bij de indirecte belastin~en bespraken. Ook een 
globale vergelijking met de andere twee renten werd daar reeds behandeld 107 

• De verpachte rente op 

1070 Deel lil, hoofdstuk 1, D.4.7. Ramen. 
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het wolhuis had betrekking op de waag van de stad, waar niet alleen wol, maar ook kaas, boter, ijzer 
en roet gewogen werd 1071

• Aangezien met deze waag dus veel meer dan enkel wol werd gewogen, 
zou het verkeerd zijn het verloop van deze verpachte rente als representatief voor de 
textielnijverheid in de stad te beschouwen, zoals Boone reeds aangaf. Wanneer men echter naar de 
tarieven op de waag kijkt, dan valt wel op hoe laag deze voor de niet-textielproducten lagen1072

• 

Voor de prijs van het wegen van één zak wol (2 d.gr.) kon men maar liefst 468 kg kaas, of 62 kg 
boter laten wegen. Het lijkt ons door deze disproportionele tarieven dan ook waarschijnlijk dat toch 
voornamelijk de textielproducten een sterke invloed hadden op het verloop van deze inkomsten, 
hoewel we ze uiteraard niet als representatief voor het conjunctuurverloop van de volledige 
textielsector in de stad kunnen beschouwen. Gemiddeld bracht de pacht op de waag in het wolhuis 
4.139 d.gr. per jaar op, nauwelijks 4% van de totale inkomsten uit het domein. Grafiek III.3.13. 
vertoont een stijgende lijn in het begin van de jaren 1460, die te sterk is om louter een gevolg van 
muntinflatie te kunnen zijn. Ze was reeds ingezet sedert de vrede van Gavereen wijst vermoedelijk 
op een langzaam economisch herstel sinds de Gentse opstand. Gezien het zware doorwegen van het 
tarief voor het wegen van Engelse wol in het recht op het gebruik van de waag, zou men een op basis 
van deze stijgende opbrengst een heropleving van de handel daarin kunnen veronderstellen, zeker in 
het licht van de verstevigde Bourgondisch-Engelse relaties in deze periode1073

• Vanaf ca. 1470 
stabiliseert de opbrengst, om enkel nog in de sterkst door oorlog geplaagde jaren te dalen, namelijk 
in 1477 en 1488. Deze gevoeligheid voor aanvoerproblemen door oorlog wijst er overigens op dat de 
in de waag gewogen producten grotendeels van buiten de stad afkomstig waren. Na de vrede van 
Cadzand blijft de opbrengst uit deze pacht op een heel wat hoger niveau dan wat in de periode net na 
Gavere gangbaar was. 
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Grafiek 01.3.13. Opbrengst pacht van de waag in bet wolhuis (1460-1495). 
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1071 BOONE, 'Geld en macht', pp. 167-168 en SAG 145/1, (1), F 6v en SAG 145/1, (3), F 13v. 
1072 SAG 14511, (1), F 6v en SAG 14511, (3), F 13v: 2 d.gr. voor een zak Engelse wol, 4 miten voor honderd 
ijzers, 1 inghelsche voor een wage kaas, 2 miten voor een steen boter. 
1073 VAUGHAN, 'Charles the Bold' , pp. 41-83. 
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Grafiek ll1.3.14. Opbrengst pacht van de wollen elle (1460-1495). 
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De pacht van de wollen elle bestond uit een recht op het laten meten van de wollen lakens 
die op de Vrijdagsmarkt verkocht werden. Van de drie verpachte renten in verband met de 
lakennijverheid werd de pacht op de wollen elle door Boone als de meest geschikte bevonden om het 
conjunctuurverloop van de textielnijverheid in de stad na te gaan, ook al werden niet alle in de stad 
te koop aangeboden lakens daar gemeten, en betrof het enkel de wollen en niet de linnen lakens. 
Grafiek III.3.14. maakt duidelijk dat er in de door ons bestudeerde periode meer aan de hand is dan 
een louter volgen van de economische conjunctuur. Tussen 1400 en 1460 bedroeg de gemiddelde 
opbrengst uit de verpachting van de wollen elle 212 d.gr., waaruit Boone, afgaande op het tarief uit 
het pachtprotocol van 1486, afleidde dat slechts een fractie van de totale lakenproductie bij de 
wollen elle aan bod kwam1074

• Tussen 1460 en 1495 bedroeg de gemiddeld opbrengst van de pacht 
echter 1.390 d.gr., en tussen 1472 en 1480 was dit zelfs even 3.300 d.gr. Het is duidelijk dat een 
dergelijke spectaculaire stijging moeilijk door economische factoren kan verklaard worden. De 
rekeningen verschaffen ons geen enkele informatie over het hoe en waarom van deze plotse stijging. 
Bovendien blijken de opbrengsten vanaf 1483 opnieuw drastisch gedaald te zijn, zonder nochtans 
naar het lage niveau van vóór 1472 terug te keren. 

Enkele mogelijke hypotheses voor deze sterke schommelingen in de pachtopbrengst van de 
wollen elle dringen zich op. Een eerste mogelijkheid is dat de tarieven voor het laten meten en 
brandmerken van de lakens aan de Vrijdagsmarkt drastisch verhoogd werden vanaf 1472. Slechts 
twee tariefnoteringen uit deze periode bleven bewaard, namelijk uit 1486 en 1497, allebei op een 
moment dat de grootste stijging reeds achter de rug was 1075

• Over mogelijke tariefwijzigingen in de 
periode voordien lichten deze ons dan ook in het geheel niet in. Indien het tarief in 1472 inderdaad 
spectaculair verhoogd werd, moeten we dan ook aannemen dat ditzelfde tarief vanaf 1483 opnieuw 
verlaagd werd? Of nam de verkoop en opmeting op de Vrijdagsmarkt af als gevolg van de 
verhoogde tarieven? Hoe dan ook zouden in het geval van een werkelijke tariefaanpassing de 
bevindingen van Boone over de eerste helft van de 15e eeuw moeten herzien worden, aangezien zij 
het (verhoogde) tarief van 1486 toepasten op de pachtopbrengsten van vóór 1472. Berekenen we de 
hoeveelheid gemeten lakens in 1486 aan de hand van het tarief van dat jaar, dan bekomen we een 
totale hoeveelheid van 10.080 el wollen lakens - ruim viermaal hoger dan de productie die door 
Boone werd ingeschat, maar nog steeds veel te laag om als geloofwaardig cijfer voor de volledige 

1074 BOONE, 'Geld en macht', pp. 169-170. 
1075 SAG 14511, (1), f" 7v en SAG 145/1, (3), f" 17r. 
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productie van de stad te worden beschouwd 1076
• Als we echter aannemen dat het tarief van 1486 ook 

reeds in de piekperiode tussen 1472 en 1482 gehanteerd werd, dan kunnen we voor die jaren een 
productiehoeveelheid van 43.200 el per jaar berekenen. Ging de textielproductie vanaf 1482 dan zo 
fel achteruit dat ze van meer dan 40.000 el naar 10.000 el terugviel op nauwelijks enkele jaren tijd? 
Of moeten we aannemen dat na meer dan een eeuw van stabiliteit in het tarief op het gebruik van de 
el, plots met nauwelijks tien jaar verschil het tarief tweemaal na elkaar spectaculair werd aangepast? 
Aangezien geen enkele van de andere verpachte renten in het domein van de stad gedurende de 
volledige 15e eeuw aan tariefveranderingen onderworpen werd, valt dit toch enigszins te betwijfelen. 
Het zou overigens van een bijzonder kortzichtige politiek vanwege het stadsbestuur getuigen om in 
een periode van achteruitgang van de lokale textielindustrie de belastingen erop op een dergelijk 
drastische wijze te verhogen. Een andere hypothese zou dan ook kunnen luiden dat niet het tarief 
veranderd werd, maar wel de reikwijdte van de belasting zelf. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar 
dat de belasting voorheen enkel betrekking had op de Oude Draperie, en vanaf 1472 ook de Nieuwe 
Draperie en de Lichte Draperie aan de belasting op het meten en brandmerken op de Vrijdagsmarkt 
onderworpen werd. 

Er is nog een derde hypothese denkbaar, alhoewel ook hiervoor rechtstreeks 
bronnenmateriaal ontbreekt. Op 8 mei 1472 vroeg Karel de Stoute aan Gent om een renteverkoop ter 
waarde van 600 lb.gr. te organiseren in zijn voordeel. In ruil daarvoor droeg de hertog een aantal 
inkomsten uit zijn domein aan de stad over om in de betaling van de annuïteiten te voorzien. Onder 
deze inkomsten uit het vorstelijk domein werd ook de tol van de gheleede genoemd, die jaarlijks 
ongeveer 54 lb.gr. van 40 gr. (2.160 d.gr.) opbracht1077

• De plaats waar deze tol precies gevestigd 
was en waarop ze precies betrekking had, is niet geweten. Is het toeval dat precies vanaf het jaar 
waarin de hertogelijke inkomsten op deze tol aan de stad toekwamen, de opbrengsten uit de pacht 
van de wollen elle met zo'n 2.700 d.gr. steeg? Mogelijks wel, maar een verband tussen beide zaken 
is niet helemaal uitgesloten. Net zoals de pachter van het wolhuis b~voorbeeld jaarlijks verplicht 
was de betalingen voor de hertogelijke tol van Ayshove te verrichten' 78

, is het niet ondenkbaar dat 
de pachter van de wollen elle op de Vrijdagsmarkt verantwoordelijk was voor het betalen van de tol 
van gheleede. Wanneer de stad deze tol vanaf 1472 niet meer aan de hertog verschuldigd was, is het 
logisch dat de opbrengst van de pacht dan ook sterk steeg, aangezien de pachter heel wat meer van 
het geïnde bedrag kon overhouden. Een ander mogelijk scenario is dat de pachter van de wollen elle 
vanaf 14 72 eenvoudigweg door de stad verantwoordelijk gesteld werd voor het innen van de tol van 
gheleede, bijvoorbeeld omdat deze tol zich in de directe omgeving van de Vrijdagsmarkt bevond. 
Aangezien de inkomsten uit de pacht tot enkele jaren na de dood van Karel de Stoute op ongeveer 
gelijk niveau bleven, zouden we kunnen veronderstellen dat het tolrecht in handen van de stad bleef, 
wat alvast tot het jaar 1480 bevestigd wordt door de rekeningen van ontvanger-generaal Roeland Ie 
Fevre 1079

• De latere daling van de opbrengsten kan dan mogelijk verklaard worden door het 
overdragen van het tolrecht aan de ontvanger-generaal van de regentschapsraad. 

Bovenstaande hypotheses blijven grotendeels beperkt tot speculatie en geen enkele is 
werkelijk bevredigend te noemen; al achten we de tweede en derde de meest overtuigende. Andere 
verklaringen voor de plotse stijging van de opbrengst uit de wollen elle zijn dus mogelijk, maar het 
lijkt in ieder geval bijzonder onwaarschijnlijk dat economische en conjuncturele invloeden voor de 
grote schommelingen verantwoordelijk waren. Te veel externe, bestuurlijke factoren zijn daarvoor 
met deze opbrengsten gemoeid. 

1076 BOONE, 'Geld en macht', p. 170. 
1077 SAG charter 94/687. 
1078 SAG 145/1 , (1), fO 6v: " ... sal de pachtere ghehouden zijn te betaelne trecht van de tholle van Ayshove 
zonder der stede cast." 
1079 ADN B 17734 (1480): een brief van Roeland Ie Fevre vraagt om officiële documenten aan de rekenkamer 
om het hertogelijk recht op de tol van het gheleede te kunnen bewijzen, omdat die van Gent niet willen 
betalen. 
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3. Verpachte renten uit de markten 

Onder de verpachte renten op de markten onderscheiden we drie verschillende 
inkomstenbronnen. Allereerst zijn er de rechten op de tafels op de vismarkt en de stallen in het 
vleeshuis. Op de stallen in het vleeshuis had de stad een recht dat vermoedelijk terugging op het 
engagement van de stad in de infrastructuur voor de vleeshandeL De tarieflijsten van 1486 en 1497 
geven geen informatie over de gehanteerde tarieven1080

, maar de bijzonder lage opbrengst doet alvast 
uitschijnen dat het geïnde bedrag louter recognitief van aard was. Jaarlijks bracht dit recht tussen 
1400 en 1495 gemiddeld slechts 713 d.gr. per jaar op, waarmee het minder dan 1% van de 
inkomsten uit het domein van de stad uitmaakte. Bovendien werd er reeds door eerder onderzoek op 
gewezen dat deze inkomsten waarschijnlijk weinig van doen hadden met het wel en wee van de 
vleesverkoop of -consumptie in de stad. De sterke stijging van de opbrengsten zoals die blijkt uit de 
grafiek met het nominale verloop wordt volledig genivelleerd wanneer men de waarden uitdrukt in 
grammen zuiver zilver. Dit zou erop kunnen wijzen dat het tarief aan de vleesprijzen gekoppeld was, 
eerder dan een vast bedrag voor het gebruik van de stallen, aangezien dit bedrag immers niet zo sterk 
onder invloed van de muntdevaluaties zou veranderen. Een andere mogelijkheid is dat het aantal 
vleeshouwers toenam, wat door de beperkingen van de infrastructuur in het vleeshuis veeleer 
onwaarschijnlijk is. Het verloop van deze inkomsten vertoont alvast geen waarneembare gelijkenis 
met deze van de meeste andere inkomstenbronnen met betrekking tot de economische activiteit in de 
stad, wat de reserves die Boone tegenover deze cijfers formuleerde volledig ondersteunt1081
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Grafiek 111.3.15. Opbrengst pacht van de stallen in het vleeshuis (1400-1495). 
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De gegevens in verband met de tafels op de vismarkt leunen, mede als gevolg van de grotere 
openheid van het ambacht der visverkopers, vermoedelijk dichter bij een afspiegeling van reële 
economische tendenzen aan1082

• De inkomsten uit het stedelijk recht op de tafels vertonen een zo 
goed als onafgebroken stijgende lijn doorheen de volledige 15e eeuw (grafiek 111.3.16.). De 'bult' 
aan het eind van de grafiek zouden we aan de effecten van de muntdevaluaties in deze periode 
kunnen toeschrijven, in de veronderstelling dat er een relatie bestond tussen het gehanteerde tarief en 
het prijsverloop van vis. Als dat niet het geval was, kunnen we enkel aannemen dat de activiteit op 
de vismarkt op het einde van de 15e eeuw toenam. Hoe dan ook lijkt het einde van de jaren 1480, 
vermoedelijk onder druk van de belegering door Frederik 111 en de overige oorlogshandelingen, een 
periode van crisis te zijn geweest. Gemiddeld bedroeg de opbrengst uit de tafels 5.535 d.gr. per jaar, 
waarmee het 7% uitmaakte van de gemiddelde inkomsten uit het domein van de stad. Overigens 

1080 SAG 145/1, (1), F 7r en SAG 145/1, (3), F 16r. 
1081 BOONE, 'Geld en macht', pp. 187-188. 
1082 BOONE, 'Geld en macht', p. 189. 
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bracht deze pacht heel wat meer op dan zowel het nootgeld als het ongeld op de vismarkt. Zelfs al 
klopt de stelling van Van Werveke dat de pacht op de tafels aan de instelling van de ongelden vooraf 
ging 1083

, dan betekent dat in ieder geval nog niet dat deze ongelden daarom in alle gevallen 
belangrijker waren dan de verpachte renten die eraan voorafgingen. 

Voor de volledigheid vermelden we hier tenslotte nog de bescheiden inkomsten die de stad 
haalde uit de bijzondere jaarmarkten die na de vrede van Gavere werden ingericht. Het stadsbestuur 
had in het kader van het beeld dat na Gavere (evenals later na Cadzand) van de volledig ontvolkte en 
verarmde stad opgehangen werd, van de hertog toestemming gekregen om tweemaal per jaar een 
twee weken durende markt in te richten1084

• Dit ging gepaard met een vorstelijke toestemming om 
enkele nieuwe belastingen te heffen op de handelsactiviteiten. Onder de noemer "ontvanc van 
koopZieder stallen en kramen in de marcten gheweest binnen deze stad" vinden we daarvan de 
inkomsten in de rekeningen 1085

. De opbrengst uit deze heffingen lag bijzonder laag en daalde steeds 
verder. In 1454 werd nog een bedrag van 2.877 d.gr. bereikt1086

; enkele jaren nadien, in 1460 was dat 
nog amper 180 d.gr. In de rekening van 1465 komt deze heffing voor het laatst voor, wat betekent 
dat de jaarmarkten langer doorgingen dan oorspronkelijk gepland. In 1453 had Filips de Goede 
immers de jaarmarkten en de ermee gepaard gaande inkomsten slechts voor zeven jaar toegestaan, 
dus ten hoogste tot in 1460/61 1087

. Of voor deze enkele extrajaren een bijkomend octrooi verkregen 
werd, is niet duidelijk. In ieder geval was het rechtstreekse effect van de heffingen bij de 
jaarmarkten op de stadsfinanciën verwaarloosbaar. 

Grafiek 111.3.16. Inkomsten uit de pacht van de tafels op de vismarkt (1400-1495). 
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4. De makelaardij 
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Onder de verpachte renten treffen we slechts één heffing aan die betrekking heeft op een 
makelaardij, namelijk op de "zaemcooperie" van het graan1088

. Deze inkomstenbron kwam reeds 
eerder aan bod, namelijk in een vergelijking met het ongeld op het graan bij de indirecte 
belastingen1089

. We kwamen toen tot de conclusie dat deze heffing lang niet de volledige 

1083 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 181. 
1084 FRIS, 'Oorkonden', p. 112. 
1085 SAG 400119, :fO 335r. 
1086 BOONE, 'Geld en macht', p. 190. 
1087 FRIS, 'Oorkonden', pp. 117-119. 
1088 Zie ook BOONE, 'Geld en macht', p. 171. 
1089 Cfr. deel m, hoofdstuk 1, A.4.2. 
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graanimport dekt, maar wel een goede indicatie voor het verloop van de graaninvoer kan opleveren. 
De belangrijkste vaststelling die men op basis van beide onderstaande grafieken kan doen, is de 
opvallende daling vanaf ca. 1470. In enkele jaren tijd viel de opbrengst uit de makelaardij van het 
koren blijkbaar terug tot op een derde van het vorige niveau, tijdens een periode die nochtans niet 
gekenmerkt werd door een duidelijke economische achteruitgang in andere sectoren. Gezien het 
grote belang van de aanvoer van graan uit Artesië en de Cambrésis, is de meest voor de hand 
liggende verklaring om de achteruitgang van de graanmakelaardij te Gent in de jaren vanaf 1470 toe 
te schrijven aan de gevolgen van de voortdurende oorlogen tussen Karel de Stoute en Lodewijk XL 
In 1470 verbood deze laatste voor het eerst aan zijn onderdanen om nog langer (handels)relaties te 
onderhouden met de Bourgondische landen. In 14 71 werd het embargo opgeheven, maar de aanvoer 
van Frans graan in Vlaanderen raakte al snel opnieuw grondig verstoord door de militaire 
campagnes die in de zomer van 1472 in Zuidwest-Artesië uitgevochten werden. Beide verstorende 
elementen werden in 1475 nog eens gecombineerd: Lodewijk XI vaardigde een nieuw 
handelsembargo tegen Bourgondië uit en trok met zijn troepen de Artesische graanvelden in. In 1477 
werden deze nogmaals tot strijdtoneel omgevormd als gevolg van Lodewijks veroveringsplannen na 
het sneuvelen van Karel de Stoute. In 1482 tenslotte werd als gevolg van de levensduurte en de sterk 
gestegen prijzen in Frankrijk nogmaals een algemeen exportverbod op de uitvoer van graan 
afgekondigd 1090

• Tits-Dieuaide heeft getracht op basis van een uitvoerige studie van graanprijzen de 
invloed van deze gebeurtenissen te relativeren en tegelijkertijd het belang van de Baltische 
graaninvoer te onderstrepen 1091

• De opbrengstcijfers uit de pacht van de Gentse graanmakelaardij 
laten desalniettemin toch een sterke afhankelijkheid van de Franse invoer vermoeden. Vanaf 1471 
ging de opbrengst gestaag achteruit en ze bereikte duidelijke dieptepunten in de aangehaalde 
probleemjaren 1475 en 1482. Nadien bleef de opbrengst op een min of meer gelijk niveau doorheen 
de crisis van de jaren 1480. 

Grafiek 111.3.17. Inkomsten uit de pacht van de makelaardij van het graan (1400-1495). 
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1090 TITS-DIEUAIDE, 'La formation' , pp. 243-248. 
1091 TITS-DIEUAIDE, 'La formation ', pp. 248-249. 
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Grafiek 111.3.18. Inkomsten uit de pacht van de makelaardij van het graan (1460-1495). 
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Uit voorgaand overzicht blijkt voomarnelijk de grote verscheidenheid in het soort inkomsten 
dat de stad uit haar domein haalde. Hoewel deze inkomstenbron op zich grotendeels onaangetast 
bleef en weinig veranderde doorheen de tijd, nam het belang ervan in het totaal van de 
stadsfinanciën wel sterk af- tot het nog slechts 4% van de totale inkomsten uitmaakte. Hoewel de 
inkomsten uit het domein zelf niet gedaald waren, wel integendeel, kenden ze niet dezelfde 
spectaculaire stijging die sommige andere inkomstenbronnen vanaf 1453 ondergingen. Zelfs onder 
druk van de uitzonderlijke financiële lasten die de stad op het einde van de eeuw te torsen kreeg, 
werden de verpachte renten op het domein van de stad niet verhoogd 1092

. Het contrast met de 
verhoogde ongelden en nieuw opgelegde cueillotes is dus groot. Nochtans waren heel wat verpachte 
renten in de Joop der jaren sterk uitgehold geraakt en waren de opbrengsten zo goed als 
verwaarloosbaar geworden, zoals bij de kelsiede of de stallen in het vleeshuis. Het juridisch statuut 
van de domeininkomsten, dat vooral uit renten en cijnzen bestond, liet immers niet toe dat daaraan 
gesleuteld werd. Dat in de pachtprotocollen voor heel wat van deze renten de tarieven niet genoemd 
werden, maar enkel de bepaling dat men ze zou innen "also men dien pacht van ouden tijden 
ontfaen heeft1093

," bevestigt de als van oudsher sterk gewoonterechtelijk bepaalde aard van deze 
tarieven. 

Niet alleen bij de verpachte renten, maar ook op het vlak van de erfelijke cijnzen werd het 
volledige financiële potentieel van de stad in geen geval gerealiseerd. Dit kwam duidelijk tot uiting 
toen als gevolg van de restrictie in 1467 eenmalig ook de eigendommen en gronden die normaal 
door de schepenen als "gift" aan vooraanstaande personen in de stad gegeven waren, becijnsd 
werden. Daaruit bleek dat op zijn minst 23% van de mogelijke inkomsten uit cijnzen onbenut 
bleven. Althans onbenut op financieel vlak, want op socio-politiek vlak hadden deze in gift gegeven 
eigendommen zeker hun verdienste. Dat op dit vlak de bepalingen van de restrictie reeds na één jaar 
terzijde werden geschoven, bewijst nogmaals de uiterst selectieve manier waarop met deze tekst 

1092 Met mogelijke uitzondering van de rente op de wollen elle op de Vrijdagsmarkt, maar de ware toedracht 
van de sterk verhoogde inkomsten daar blijft onduidelijk. 
1093 SAG 145/1 , (1), f" 13v. 
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werd omgegaan1094
• Algemeen viel het belang van de inkomsten uit de erfelijke cijnzen tot in 1492 

overigens sterk terug als gevolg van de aanhoudende muntdevaluaties 1095
• 

Conclusies over sociaal-economische aspecten van het stedelijk weefsel vallen uit de 
inkomsten uit het domein moeilijk te trekken, ook al lijken heel wat verpachte renten daar op het 
eerste gezicht heel geschikt voor. Een eerste moeilijk te overkomen hindemis is het vaak ontbreken 
van tariefaanduidingen. Daarnaast blijkt de precieze toepassing van sommige verpachte renten niet 
eenduidig te zijn: het wolhuis was tegelijkertijd ook de waag van de stad, het gebruik van de 
stedelijke kraan is niet vast omschreven, en ook wat de makelaardij van de koren betreft, is het juiste 
toepassingsgebied moeilijk te achterhalen. De interpretatie van het verloop van deze diverse 
inkomsten is dan ook niet vanzelfsprekend. De opbrengst van de pacht van de watermolens werd 
zowel bepaald door de graanprijzen als door meteorologische omstandigheden en de vraag naar 
graan. Eenduidige verbanden met demografische of sociaal-economische evoluties zijn uit deze 
inkomsten dan ook zelden, en dan nog slechts met heel wat voorbehouden te maken. Een algemene 
indruk die echter door zowat alle besproken verpachte renten bevestigd wordt, is het nefaste effect 
dat de oorlogen op het einde van de jaren 1480 hadden. 

1094 Cfr. de conclusies uit deel ll, hoofdstuk 2, A.4. 
1095 Pas dan werd immers de drastische muntrevaluatie van 1489 ook in Gent afgekondigd. 
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4 

DE INKOMSTEN UIT DE OPENBARE MACHT 

Onder de inkomsten uit de openbare macht van de magistraat verstaan we alle ontvangsten 
die de stadskas toekwamen als gevolg van het bestuurlijk, dan wel het gerechtelijk optreden der 
schepenen 1096

• Gemiddeld brachten deze inkomsten tussen 1400 en 1495 6% van de totale 
ontvangsten aan. Dit percentage vertoont echter grote schommelingen. Daar waar de openbare macht 
van de magistraat vóór Gavere nog instond voor gemiddeld 8% van de totale ontvangsten, zakte dit 
nadien spectaculair tot slechts 2%. Kijkt men naar grafiek Ill.4.1., dan vallen twee pieken in de 
nominale inkomsten op: één tussen ca. 1435 en 1445, en een volgende tussen ca. 1479 en 1489. Een 
variatiecoëfficiënt van 110% bevestigt de indruk van grote wisselvalligheid. 

Graflek 111.4.1. Totale inkomsten uit de openbare macht van de magistraat (1400-1495). 
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De tweede grafiek (Ill.4.2.) geeft een detailbeeld van de schommelingen tussen 1460 en 
1495. De uitzonderlijke stijging van deze inkomsten vanaf 1479 roept verschillende vragen op die zo 
meteen aan een meer gedetailleerde analyse zullen onderworpen worden. Van minder dan 1% in de 
totale inkomsten in 1476, klimt de opbrengst op tot bijna 12% enkele jaren nadien, een spectaculaire 
stijging die grotendeels - maar niet volledig - aan één onderdeel van de openbare macht toe te 
schrijven valt, zoals hierna zal blijken. 

1096 BOONE, 'Geld en macht' , p. 191. 
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Grafiek 111.4.2. Totale inkomsten uit de openbare macht van de magistraat (1460-1495). 
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A. Boeten 

De stad had traditioneel recht op een aandeel in de boeten die door particulieren moesten 
opgebracht worden na veroordeling voor een misdrijf. Heel wat methodologische voorbehouden 
staan een grootscheepse inhoudelijke analyse van deze inkomstenbron in de weg. Allereerst is er het 
algemene probleem van de compositie. Heel wat (gerechtelijke) conflicten werden immers opgelost 
als een zaak tussen privé-personen, door het betalen van een compositie aan de baljuw en/of aan de 
tegenpartij zelf1097

• In dergelijke gevallen werden criminele zaken dus privaatrechtelijk geregeld, 
waardoor een proces en mogelijke beboeting door de schepenen onmogelijk werd. Opmerkelijk 
genoeg waren de schepenen daar zelf blijkbaar allerminst rouwig om, aangezien een groot deel van 
deze zaken precies onderhandeld werd en tot een overeenkomst kwam onder de hoede van de 
schepenen van gedele1098

• In sommige gevallen had de stad dan ook zelf recht op een deel van de 
compositie1099

• Tot een echte rechtzaak voor de schepenen kwam het dus zelden - volgens 
schattingen met betrekking tot de 14e eeuw slechts in 10% van de gevallen1100

• Benadert men de 
cijferreeksen van de stedelijke inkomsten uit boeten dan ook vanuit de doelstelling om over de 
criminaliteit of het rechterlijk en politioneel optreden van het stadsbestuur meer informatie te 
verkrijgen, dan komt men bedrogen uit. Maar ook als men enkel het financiële belang van de boeten 
wil bestuderen, rijzen er enkele problemen. De Gentse bestuurlijke traditie om de inkomsten uit 
boeten rechtstreeks voor dagelijkse bestedingen van de schepenen aan te wenden, is de 
boekhoudkundige duidelijkheid immers niet ten goede gekomen1101

• We treffen drie soorten boeten 
aan in de bronnen: verbeurde boeten, misdrijven die verschenen voor de schepenen van de keureen 
tenslotte de misdrijven die door de schepenen vangedele behandeld werden. 

De verbeurde boeten hielden meestal verband met veroordelingen in vermogensdelicten. Uit 
de korte omschrijving van het misdrijf waarvoor de veroordeling opgelegd werd, valt soms op te 
maken dat deze categorizering niet altijd strikt werd toegepast. De meerderheid van de misdrijven 

1097 D. NICHOLAS, 'Crime and punishment in fourteenth-century Ghent', Belgisch tijdschrift voor filologie en 
geschiedenis, XLVIII (1970), p. 290. 
1098 NICHOLAS, 'Crime and punishment', p. 312. 
1099 SAG 400/21, fO 228r: "Item van Boudin van Steeland ter eausen van dat hij bi scepenen van ghedeele 
ghewijst was in LX lb. over der vors stede recht van der composicie der af ghemaect 1// s. IIII d. gr. blijft 
tderde af ghetrocken- 1/ s. IJ d.gr. VIII d.par. " 
1100 NICHOLAS, 'Crime and punishment', p. 314. 
1101 NICHOLAS, 'Crime and punishment', p. 294. 
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terzake lijken verband te houden met overtredingen van voorgeboden van economische aard. Slechts 
één toevallige aanduiding licht ons in over het deel van de verbeurde boeten dat normaliter aan de 
stadskas toekwam: " ... van den welken onse harde gheduchte heere ende prince heeft den derde, de 
stede dander derde, ende de partie diet an bringht tderde derde1102

." Een uitzondering werd wel 
gemaakt voor de boetes van 60 lb.par. (1.200 d.gr.) , aangezien dit de boetes van de hoge rechtsmacht 
betreffen - waar de vorst als bezitter van deze rechtsmacht een sterkere aanspraak op kon laten 
gelden 1103

• Van deze zwaarste boetes diende 57lb.par. naar de vorst (of baljuw) te gaan en slechts 3 
lb.par. naar de stad. Met de driedeling van boeten hield de fragmentatie echter niet op. Ook het 
aandeel dat de stad toekwam, werd niet volledig in de stadsrekeningen genoteerd, immers: "van 
welken derde van der vorn. stede Jan de Rautre, secretaris van der kuere, ter eausen van zijnder 
officien tderde heeft1104

." Met andere woorden, de opbrengsten die we in de rekeningen geboekt 
vinden, bedragen ten hoogste 2/9e (22%) van de totale omvang van de betaalde verbeurde boeten. 
Het doorgaans bijzonder lage aantal beboete personen, en een oppervlakkige vergelijking met de 
inhoud van de baljuwsrekeningen bevestigt de indruk dat hier slechts een fractie van het gerechtelijk 
optreden binnen de stad aan bod kwam. Tussen 1460 en 1495 werd jaarlijks gemiddeld aan zestien 
personen een verbeurde boete opgelegd. Het bedrag dat daaruit voortkwam, bedroeg gemiddeld 
2.562 d.gr. per jaar, wat dus neerkomt op 96 d.gr. per persoon. Wanneer we de aanduiding volgen 
waaruit bleek dat deze ontvangst 2/9e van de totale boete bedroeg, dan kunnen we ervan uitgaan dat 
de gemiddelde persoon een totale boete van 432 d.gr. diende te betalen, wat neerkomt op ongeveer 
44 daglonen van een geschoold ambachtsman 1105

• 

De spreiding van deze boeten over de tijd was alles behalve gelijkmatig. Tussen 1460 en 
1477 bedroeg het hoogste aantal boetebetalers tien, en het gemiddelde aantal vijf. Vanaf 1479 (de 
rekening van het jaar voordien ontbreekt) zien we een zeer radicale breuk: dat jaar werden 66 
personen met verbeurde boeten belast en ook de jaren nadien bleef het aantal betalers vele malen 
hoger liggen dan vóór 1479. In 1482 werd een record van 100 betalers genoteerd. In de 
stadsrekening van 1485 was de situatie weer genormaliseerd en werd teruggekeerd naar een 
gemiddelde van vijf betalers per jaar. Er trad in de bestudeerde periode verder nog maar één 
uitzonderingsjaar op, namelijk 1490, toen 27 personen tot het betalen van een verbeurde boete 
verplicht werden. Ook in de jaarlijkse opbrengst van de boeten vinden we een spectaculaire stijging 
van de geïnde bedragen tussen 1479 en 1484, zelfs nog sterker dan bij het aantal betalers. Niet alleen 
het aantal beboete personen steeg in deze periode dus zeer sterk, ook het gemiddeld bedrag dat per 
persoon betaald werd, ging tegelijkertijd de hoogte in. Voor we naar een verklaring hiervoor zoeken, 
willen we eerst nagaan of ook de opbrengst van de andere soorten boetes die in de stadsrekeningen 
voorkomen een gelijkaardig verloop kenden. 

De precieze toedracht van het tweede en derde type boetebetalingen dat we in de rekeningen 
aantreffen, blijft behoorlijk enigmatisch. De stadsrekeningen zelf delen ons enkel mee dat het 
inkomsten betreft vanwege "den ghenen die hemlieden ghemeshuseert hebben bi scepenen van der 
keure over der vors. stede rechte1106

". Een ander steeds terugkerend kapittel in de rekeningen betreft 
eenzelfde soort inkomsten voor misuses, maar dan met betrekking tot de schepenen van gedele. Het 
woord boete wordt nergens vermeld, en bij de opgenomen bedragen zelf staat telkens alleen de naam 
van de persoon, zonder een vermelding van de aanleiding tot betaling. Het type boetes dat hier 
bedoeld wordt, is dus alles behalve duidelijk. Het aantal betalers bij de schepenen van de keure 
bedroeg gemiddeld zesentwintig; bij de schepenen van gedele waren dat er heel wat minder, 
namelijk slechts zeven. Ook in het bedrag dat per persoon betaald werd, bestond er een verschil: 
gemiddeld 285 d.gr. bij de keure, 141 d.gr. bij gedele. Enkele moeilijk te beantwoorden vragen 
dringen zich op. Allereerst kan men zich afvragen of deze betalingen het gevolg waren van een 
gerechtelijk proces en de daaruit voortkomende veroordeling, of eerder bereikt werden als gevolg 
van compositie waarbij ook de schepenen zichzelf een deel van de som voorbehielden. Hoewel 
theoretisch mogelijk, lijkt deze tweede optie de minst waarschijnlijke. Onderhandelingen om tot 

1102 SAG 400/25, f' 81r. 
1103 R.C. VAN CAENEGEM, Geschiedkundige inleiding tot het privaatrecht (Gent, 1985), p. 216. 
1104 SAG 400/27, f' 8r. 
1105 SCHOLLIERS, 'Lonen te Gent' , in: Dok II, pp. 423 e.v. 
1106 SAG 400/20, f' 9r. 
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privaatrechtelijke oplossingen (de composities) van strafrechtelijke zaken te komen gebeurden 
normaal gezien immers bijna uitsluitend voor de schepenen van gedele, terwijl uit onze cijfers 
duidelijk blijkt dat de schepenen van de keure de grootste activiteit in verband met "misuses" 
ontplooiden1107

• Anderzijds wijst de restrictie van 1468 er ons in een overzicht van de regelmatige 
inkomstenbronnen van de stad op dat dergelijke composities zeker door de stad geboekt werden: " ... 
La pareion des amendes et mésus dont solucion ou composicion aura esté faicte1 108

• " Deze 
inkomsten zijn nergens op een regelmatige manier in de rekeningen te vinden 1109

• De verdeling van 
de geïnde bedragen voor boetes tussen keure en gedele zou anderzijds wel kunnen overeenstemmen 
met de verdeling van bevoegdheden tussen beide schepenbanken voor processen (zonder 
compositie). De schepenen van de keure behandelden immers doorgaans de criminele zaken en 
politieke processen, terwijl de schepenen van gedele zich voornamelijk bogen over burgerlijke 
aangelegenheden en erfenissen 1110

• Wat in dat geval het onderscheid met de verbeurde boeten 
uitmaakte, is helemaal niet duidelijk. Mogelijks was er een verschil ratione materiae, waar enkel een 
vergelijkend onderzoek tussen baljuwsrekeningen en stadsrekeningen uitsluitsel over zou kunnen 
geven. Een andere mogelijkheid is dat het bij de boetes voor de keure en gedele ging om processen 
waarbij de baljuw niet betrokken was en geen aanspraak maakte op een derde van het betaalde 
bedrag. 

We werpen nu een blik op de chronologische spreiding van het aantal betalers bij de boeten 
die betaald werden ten overstaan van beide schepenbanken. Net als bij de verbeurde boeten, maar 
iets minder spectaculair, kende het aantal betalers voor de keure een sterke stijging vanaf 1480. Van 
1460 tot 1479 bedroeg het gemiddeld aantal beboete personen 18. Tussen 1479 en 1484 klom dit op 
tot 52, bijna het driedubbele. Nadien daalde het aantal opnieuw tot een gemiddelde van 22. Het 
aantal betalers dat verscheen voor de schepenen van gedele volgde deze evolutie niet. Het 
gemiddelde steeg van zeven in 1460-1479 naar negen (1478-1484). Op het vlak van de gemiddelde 
betaling per persoon zien we dat de boetes voor de schepenen van de keure dezelfde evolutie 
volgden als de verbeurde boeten: van 225 d.gr. per persoon vóór 1479 naar 322 d.gr. in de eerste 
jaren erna. De betalingen ten overstaan van de schepenen van gedele volgden een omgekeerd 
patroon: van 169 d.gr. per persoon vóór naar 84 d.gr. na 1479. Vanaf 1485 steeg dit gemiddelde 
opnieuw tot 146 d.gr. per persoon. 

Grafiek lll.4.3. Aantal betalers van de diverse soorten boeten (1460-1495). 
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1107 NICHOLAS, 'Crime and punishment', p. 312. 
1108 FRIS, 'La restriction', p. 85, art. 85. 
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1109 Onder de verbeurde boeten komen wel boeten voor ten gevolge van het niet betalen van composities aan 
de stad, maar de composities zelf werden er niet onder geboekt. Zie bijvoorbeeld SAG 400/21, f' 228r ( cf. 
supra). 
1110 NICHOLAS, 'Crime and punishment', pp. 295-298. 
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Grafiek 111.4.4. Opbrengst van de diverse soorten boeten (1460-1495). 
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De chronologie voor de plotse stijging van zowel het aantal betalers als de betaalde sommen 
van de verbeurde boeten en de boeten voor de keure, doet zeer sterk een invloed van politieke 
factoren vermoeden. Het startsignaal is te situeren in 1478 of 1479 - de stadsrekening van 1478 
ontbreekt - en het vroegere lage niveau van betalers en betalingen werd even plots hemomen vanaf 
1485. De jaren na de dood van Karel de Stoute waren uiteraard niet zonder hun politieke troebelen in 
Gent. Niet alleen een tot 1482 langzaam groeiend conflict met de centrale overheid beheerste 
immers de politieke scène, maar ook interne onlusten en opstanden, zoals deze van 14791111

• 

Mogelijks speelden ook de privileges van 1477 een rol in het veranderde optreden van de Gentse 
schepenen. In het Gents privilege van 30 januari 1477 werd bepaald dat alle inwoners van het Gentse 
kwartier die schulden of andere verplichtingen hadden tegenover inwoners van de stad, of door deze 
inwoners in een burgerlijk proces betrokken werden, vanaf heden opnieuw door de Gentse 
schepenen berecht konden worden - een recht dat hen door Gwijde van Dampierre was toegestaan, 
maar hen sinds de vrede van Gave re opnieuw was ontnomen 1112

• Het valt echter te betwijfelen of 
enkel dit soort processen tot een dergelijke stijging van de boeten aanleiding gaf. Temeer daar we de 
behandeling van dergelijke zaken van civiel recht bij de schepenen van gedele zouden verwachten, 
waar juist geen noemenswaardige toename van de activiteit waar te nemen valt. Het is anderzijds 
wel waarschijnlijk dat de Gentse schepenen na de particularistische machtsovername van 1477 op 
eigen initiatief een aanzienlijk deel van het rechterlijk optreden van de grafelijke baljuw overnamen. 
Daarin zouden we dan de omgekeerde evolutie kunnen zien van het verminderd optreden der 
schepenen na Gavere ten koste van een actievere baljuw. Een andere mogelijke verklaring die niet 
uit te sluiten valt, is een strenger optreden van de schepenbanken, die misschien de politieke 
zuivering na 1477 ook op juridisch vlak wensten door te voeren. 

Hoewel veel van deze hypotheses ons niet onwaarschijnlijk overkomen, zou het al te 
gevaarlijk zijn enkel politieke verklaringen voor ogen te houden terwijl de realiteit ook heel wat 
prozaïscher kan zijn. De inkomsten uit deze boetes worden immers omringd door een flinke dosis 
boekhoudkundige onduidelijkheid1113

, dus het is niet uitgesloten dat de verandering in de 
ontvangsten ervan meer met een administratieve dan met een juridische omschakeling te maken 
hebben. Op ongeveer hetzelfde moment als deze plotse toename aan boeten vinden we immers ook 
voor het eerst het gebruik van de afzonderlijke renteboeken en de aanstelling van drie 

111 1 FRIS, 'Het oproer van 1479', passim. 
1112 VAN DER HAEGHEN, 'La charte', p. 275, art. 2. 
1113 Boone besluit daaromtrent dat ze statistisch elke relevantie missen: BOONE, 'Openbare diensten', p. 86. 
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ghecommitteerden die de stadsfinanciën dienden te saneren111 4
• Boekhoudkundig gezien 

veranderden er in deze jaren dus wel meer zaken. Mogelijks werden de opbrengsten uit heel wat 
boeten vóór 1478-1479 niet in de rekeningen geboekt en rechtstreeks voor bepaalde dagelijkse 
uitgaven aangewend, zoals bijvoorbeeld ook met de vergoedingen voor het voor de schepenen laten 
passeren van akten het geval was 1115

• De vermeende verandering vanaf 1478-1479 zou dan aan een 
eenvoudige boekhoudkundige mutatie kunnen te wijten zijn, eerder dan aan diepgaande politieke of 
juridische invloeden. Een grondig onderzoek in combinatie met het bewaard gebleven juridisch 
archief zou de vele voorbehouden ten opzichte van de informatie over de boetes in de 
stadsrekeningen vermoedelijk kunnen wegnemen. 

B. Inkomsten uit de bestuurlijke macht 

1. Het poortersgeld 

Een eerste inkomstenbron uit de bestuurlijke macht van de schepenen was het poortersgeld. 
Het betreft een jaarlijkse belasting vanwege de buitenpoorters van de stad die zich in het bouc van 
der poorteryen hadden laten inschrijven. Deze betalingen komen in de stadsrekeningen voor het 
eerst voor vanaf februari 1477, het moment vanaf wanneer ook de oudste registers van 
buitenpoorters bewaard gebleven zijn 1116

• Dit hoeft niet te verwonderen, aangezien het 
buitenpoorterschap en alle bijhorende rechten in 1453 met de vrede van Gavere waren afgeschaft1117

• 

Pas in 1477 (met het Gents privilege van 30 januari) werd de Gentse buitenpoorterij opnieuw 
ingevoerd. De betalingen vanwege de buitenpoorters zoals die vanaf 1477 in de rekeningen 
voorkomen, gaan dan ook volledig terug op dit privilege. Dit bevat namelijk een artikel waarin het 
statuut van de buitenpoorters niet alleen bevestigd werd, maar terzelfdertijd ook aan een striktere 
regulering werd onderworpen1118

• Elke buitenpoorter diende nu een woonplaats in de stad te 
onderhouden en op drie feestdagen in het jaar, Kerstavond, Pasen en Sinksen naar de stad te komen 
en daar minstens acht dagen te verblijven. Het is op deze dagen, de zogenaamde hoochtijde1119

, dat 
ze ook hun bijdrage aan de stad moesten leveren, namelijk bij elk verblijf een bedrag van 12 d.gr. 
Jaarlijks kwam dit dus neer op een belasting van 36 d.gr. die tegelijkertijd gekoppeld werd aan een 
toegenomen controle door de verplichte aanwezigheid in de stad en inschrijving in de nieuw 
aangelegde poortersboeken. Het betaalde poortersgeld gin§ slechts voor de helft naar de stedelijke 
schatkist; de andere helft was voorbehouden aan de vorst 11 2 

• 

De bepalingen zoals deze uit het privilege van 1477 blijken, werden gedurende de eerste 
jaren ook effectief op die manier toegepast. Nochtans duurde het wel enkele jaren vooraleer de 
bijdragen van de buitenpoorters ter gelegenheid van de hoochtijde een redelijk niveau bereikten. Het 
eerste volledige jaar waarin deze regeling geldig was, het schepenjaar 1477178, werd slechts 4.110 
d.gr. aan ontvangsten uit dit poortersgeld geboekt 11 21

• Dit betekent dat ongeveer 228 buitenpoorters 
dat jaar hun betalingen verrichtten. In vergelijking met de 5.000 door kromkeur Olivier van 
Dixmude vermelde Gentse buitenpoorters in 1432, is dit wel een bijzonder laag cijfer11 22

• 

Waarschijnlijk duurde het toch enkele jaren vooraleer het aantal buitenpoorters zich vanaf 1477 kon 
herstellen na de langdurige afschaffing sinds 1453. In de daaropvolgende jaren stegen de inkomsten 
uit dit poortersgeld dan ook sterk. In 1483 bereikte de opbrengst van het poortersgeld een 

1114 Hierover meer in deel IV van dit boek. 
111 5 BOONE, 'Openbare diensten', p. 86. 
111 6 Dewelke uitgegeven werden door J. DECA VELE, Poorters en buitenpoorters van Gent, 1477-1492, 1542-
1796 (Gent, 1986). 
111 7 J. DECA VELE, 'De Gentse poorterij en buitenpoorterij' , in: Recht en instellingen in de Oude Nederlanden 
tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijden. Liber amicorum Jan Buntinx (Leuven, 1981), p. 69. 
1118 We baseerden ons op de uitgave vanVAN DER HAEGHEN, 'La charte' , p. 275, art. 3. 
111 9 SAG 400/29, f' 36r. 
11 20 VAN DER HAEGHEN, 'La charte' , p. 275, art. 3: " .. . ten prouffijte van mijnder voors. gheduchter 
joncvrauwe ende hueren edelen naercommers ende der voors. stede te heelften. " 
11 21 SAG 400/26, f' 19v. 
11 22 Aangehaald in BOONE, 'Openbare diensten ' , p. 716. 
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hoogtepunt met een bedrag van 30.990 d.gr. , wat neerkomt op een totaal van 1.722 buitenpoorters 
die in dat jaar hun bijdrage leverden 1123

• Vergelijken we de gegevens in de onderstaande tabel met 
deze uit de poortersboeken, dan valt toch op dat blijkbaar niet alle buitenpoorters aan hun 
betalingsplicht voldeden. Tussen 21 maart 1477 en 26 december 1481 hadden reeds 1.805 personen 
het buitenpoorterschap verworven 1124

, terwijl het hoogste aantal betalers per jaar dit aantal nooit 
haalde. 

Tabel 111.4.1. Inkomsten uit het poortersgeld op de buitenpoorters (1477-1491)1125
• 

Periode Opbrengst Aantal Periode Opbrengst Aantal 
buiten~oorters 1126 

buiten~oorters 

Feb - aug 1477 696 39 1484 SR ontbreekt I 
1477 4.110 228 1485 ( 5.478) 
1478 16.452 914 1486 ( 162) 
1479 SR ontbreekt I 1487 1.026 57 
1480 20.706 1.150 1488 960 53 
1481 21.726 1.207 1489 2.286 127 
1482 29.040 1.613 1490 1.878 104 
1483 30.990 1.722 1491 SR ontbreekt I 

Bron: stadsrekeningen 1477-1491. 

Na 1483 viel de opbrengst uit het poortersgeld sterk terug. In 1484 werd het vermoedelijk 
nog op de gewone wijze geïnd, maar de opbrengst blijft ons onbekend doordat een deel van de 
stadsrekening van dat jaar ontbreekt. In 1485, het eerste schepenjaar nadat Maximiliaan de 
bepalingen van de vrede van Gavere terug had ingevoerd als gevolg van het oproer tijdens zijn 
intrede in juli van dat jaar, werd het poortersgeld niet meer geïnd zoals voordien het geval was 
geweest. Het privilege van 1477 was dan ook niet langer geldig en ook al had de aartshertog volgens 
dat privilege zelf recht op de helft van het betaalde poortersgeld, het werd in 1485 zonder meer 
afgeschaft. Het gebrek aan poortersboeken voor deze jaren dat door Johan Decavele opgemerkt 
werd, is dus niet te wijten aan gebrekkige archivalische bewaring, maar wel aan de afschaffing van 
het poortersgeld (en poorterschap). Aan de extrapolaties van het aantal nieuwe buitenpoorters die 
door Decavele berekend werden voor de jaren 1482-1487 kan dan ook niet vastgehouden worden 11 27

. 

In de jaren· na 1485 bleef de stad wel nog achterstallig poortersgeld uit de jaren voordien innen 11 28
. 

Het in 1485 uit achterstallen gehaalde bedrag beliep zowat 114 van wat in 1483 betaald was, hetgeen 
overeenstemt met de wanbetaling van een aantal buitenpoorters in de jaren voordien (cf. supra). Ook 
het jaar nadien werden nog dergelijke achterstallige sommen vanwege de buitenpoorters ontvangen. 
Pas in de stadsrekening van november 1487 duikt het echte poortersgeld weer op. Daarbij werd de 
onderbreking van 1485-1486 volledig genegeerd en greep men gewoon terug naar de regeling uit het 
privilege van 1477 1129

• De opbrengst haalde echter lang niet het niveau van voorheen. Een maximum 
van 127 buitenpoorters (in 1489) lijkt nog hun verschuldigde belasting op de hoochtijden betaald te 
hebben. Als verklaring hiervoor kunnen verschillende factoren aangehaald worden. Zo waren er 
bijvoorbeeld de oorlogsomstandigheden die, zeker in 1488, een regelmatig bezoek aan Gent 
allesbehalve vanzelfsprekend zullen gemaakt hebben. Daarnaast waren de buitenpoorters zich sinds 
de kortstondige overwinning van Maxirniliaan in 1485 misschien beter bewust van de nadelen die 
aan deelname aan een dergelijk expliciete uiting van het particularisme verbonden waren. Betalende 
buitenpoorters werden immers in de poortersboeken genoteerd en schaarden zich op die manier maar 
al te duidelijk aan de zijde van de opstandige stad tegen Maxirniliaan. Aangezien de strijd nog volop 

1123 SAG 400/28, f" 253r. 
11 24 DECA VELE, 'De Gentse poorterij', p. 70. 
1125 De getallen tussen haakjes zijn inkomsten van poortersgeld dat nog verschuldigd was uit voorgaande jaren. 
11 26 Berekend als volgt: opbrengst x 2 I 36, aangezien het geboekte bedrag slechts de helft bedraagt van de door 
de buitenpoorters verschuldigde som en ze elk 3 s.gr. (36 d.gr.) per jaar dienden af te dragen. 
1127 DECA VELE, 'De Gentse poorterij', p. 71. 
11 28 SAG 400/29, f" 36r: "Ontfanc van diversschen resten die de aechpoorters tachter ende sculdich waren van 
haere hoochtijde also hier naer verclaert staet. " 
1129 SAG 400/29, f" 324r. 
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aan de gang was, zullen heel wat (vroegere en potentiële) buitenpoorters wellicht een eerder 
afwachtende houding aangenomen hebben. 

Na de vrede van Cadzand werd het poortersgeld opnieuw afgeschaft. In de tekst van de 
vrede zelf werd onder andere gestipuleerd dat de stad geen buitenpoorters meer mocht hebben buiten 
haar eigen kwartier of in de geprivilegieerde steden van het kwartier zelf. Bovendien werd de 
buitenpoorters het recht ontnomen om ongeacht hun effectieve woonplaats voor de Gentse 
schepenbanken berecht te worden 11 30

• Daarmee verviel zowat de voornaamste aantrekkingskracht 
van het Gentse buitenpoorterschap, waardoor het aantal buitenpoorters vermoedelijk sterk terugliep. 
Een expliciet verbod op het heffen van het poortersgeld vinden we niet terug, maar de stad kon na 
Cadzand haar buitenpoorters niet langer voldoende vrijheden en voordelen bieden die een dergelijke 
taxatie zouden rechtvaardigen. Het ontvangstkapittel voor het poortersgeld bleef vanaf 1492 dan ook 
leeg, met enkel de vermelding dat de stad sedert de vrede van Cadzand niet langer het recht had om 
van de buitenpoorters de jaarlijkse 3 s.gr. die zij betaald hadden "als zij bevrijd waren van besten 
hoofde ende anderssins" te vragen 1131

• 

2. De vrijheid op de Lieve 

Elke schipper die de Lieve, het kanaal tussen Gent en Damme dat eigendom was van de 
stad, wilde bevaren, diende daartoe een vergoeding te betalen. Deze vergoeding werd "de vrijheid 
op de Lieve" genoemd en was, eens betaald, levenslang geldig. Een poorter diende er 10 s.gr. (120 
d.gr.) voor neer te tellen, een niet-poorter het dubbele1132

. Tot ca. 1479 tekenden gemiddeld slechts 
drie personen per jaar in op dit recht, wat de stadskas gemiddeld 442 d.gr. opbracht. Bijna al deze 
schippers waren poorters van de stad, zo blijkt uit de door hen betaalde bedragen. Tussen 1460 en 
1477 kocht slechts driemaal één enkele niet-poorter de vrijheid van de Lieve. Deze situatie 
veranderde volledig vanaf 1479. In datjaar kochten maar liefst 214 personen het recht om de Lieve 
te bevaren- een fenomenale stijging in vergelijking met de ene persoon die dat in 1477 had gedaan 
(de stadsrekening van 1478 ontbreekt). Ook de opbrengst ging met gelijke tred omhoog en bracht het 
totaal op 38.760 d.gr., wat de vrijheid in de Lieve plots een bijzonder lucratieve inkomstenbron voor 
de stad maakte. De daaropvolgende jaren werd het hoogtepunt van 1479 niet meer gehaald, maar het 
aantal kopers bleef ruim tien jaar heel wat hoger liggen dan tevoren, met een gemiddelde van 49 
nieuwe kopers per jaar. Vanaf het begin van de jaren 1490 kwam het normale aantal kopers per jaar 
opnieuw onder de tien te liggen, een grootteorde die geen verwondering hoeft te wekken aangezien 
de vrijheid op de Lieve, eens aangekocht, levenslang geldig was. 

Hoe valt deze spectaculaire toename te verklaren? In de literatuur terzake wordt als 
rechtstreekse aanleiding voor deze massale interesse in de vaart op de Lieve verwezen naar enerzijds 
de handelsembargo's vanwege Frankrijk en anderzijds, op iets langere termijn, de achteruitgang van 
de Zwinhavens 1133

• De Franse handelsboycot en de oorlogen in Artesië zouden immers de normale 
broodwinning van heel wat schippers verstoord hebben, die dan maar uit noodzaak op de Lievevaart 
overschakelden. Hoewel op zich een zeer aannemelijke theorie, lijkt ze toch moeilijk met de 
precieze chronologie van de gebeurtenissen te verzoenen. In 1479, het moment waarop we de plotse 
stijging waarnemen, was er immers geen exportverbod op het Franse graan van kracht. Dergelijke 
handelsembargo's waren er wel geweest in 1470, 1475 en opnieuw in 1478. Tussenin werd in 1472, 
1475 en 1477 ook zwaar slag geleverd in de graanrijke Franse gebieden waar de Gentse schippers 
zich voornamelijk gingen bevoorraden 1134

• In deze jaren had de Gentse graanhandel inderdaad onder 
de Franse oorlogen te lijden, zoals we reeds eerder aanstipten, maar zonder dat dit enig effect had op 
de aankoop van de vrijheid op de Lieve. Het valt dan ook te betwijfelen of deze oorlogen en 
embargo's in 1479 dan plots wél aanleiding zouden gegeven hebben tot een enorme stijging van de 

1130 Uitgegeven in BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie' , pp. 363-364, art. 13. 
1131 SAG 400/31, fO 29r. 
1132 J. BOES, 'De Lieve. Eerste kunstmatige verbinding tusschen Gent en de zee ', Bulletijn van de 
maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, 37 (1929), pp. 44-45. 
1133 Men vindt dit terug bij DECA VELE, DE HERDT, 'Gent op de wateren' , p. 48 en BOONE, 'Geld en 
macht' , p. 193. Beide gaan wellicht terug op de verklaring in BOES, 'De Lieve', p. 45. 
1134 TITS-DIEUAIDE, 'La formation ', pp. 242-249. 
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vaart op de Lieve, terwijl dat jaar juist niet specifiek door deze problemen gekenmerkt werd. De 
handelsboycot vanwege Ladewijk XI was immers reeds sedert 1478 opgeschort en het volgende 
embargo zou pas vier jaar later afgekondigd worden. Aangezien de terugval van de Franse 
graaninvoer al bijna een decennium lang bezig was, is er geen enkele reden waarom ze zich pas in 
1479 zo bruusk zou manifesteren in de vrijheid op de Lieve. 
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Grafiek 111.4.5. Aantal kopers van de vrijheid op de Lieve (1460-1495). 
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• Niet-poorters 

Poorters 

Een opsplitsing tussen het aantal poorters en niet-poorters dat de vrijheid van de Lieve 
aankocht, helpt ons niet veel verder. De poorters waren nog steeds oververtegenwoordigd met 80% 
van het totale aantal aankopen tussen 1479 en 1489, maar het betekende wel een daling ten opzichte 
van de 94% van voorheen (1460-1478). Deze daling zou zich in de loop van de 16e eeuw 
voortzetten, waardoor op het einde van die eeuw nog slechts 64% van de kopers van de vrijheid op 
de Lieve Gentenaars waren 1135

• In februari 1480 werd door de Gentse schepenen een nieuw 
voorgebod uitgevaardigd met betrekking tot de vaart op de Lieve 1136

• Daarin werden onder andere 
nieuwe reguleringen opgelegd in verband met de maximale lading van de schepen die het kanaal 
bevoeren. Deze maximale lading werd vastgelegd op tien mud koren, met de nodige omrekeningen 
naar andere producten die regelmatig over het kanaal vervoerd werden 1137

• Voorts bevatte het 
voorgebod heel wat regels die de eeuwige bezorgdheid van de stad over het waterniveau in het 
kanaal weerspiegelen 1138

• Het onrechtmatig openen van één van de keersluizen (rabatten) werd 
bestraft met tien jaar verbanning en het graven van een gracht die aansloot op het kanaal was ten 
strengste verboden, "daer de Lieve haer watere mede zoude moghen verliese." Interessant is verder 
voomarnelijk de melding van een nieuw opgerichte molen aan het kanaal, waarvan de schepenen 
voorspelden dat deze heel wat hinder en last zou kunnen veroorzaken voor de schippers. Deze molen 
lijkt een soort windwatermolen (een bemalingsmalen naar Hollands model) geweest te zijn "omme 
daermede dwatere over te slane ten fijne dat de riviere van de Lieve van daer voorwaert ghewatert 
moghe wesen omme tvaren van de scepen1 139

." Deze molen had de stad echter een stevige duit 
gekost, wat de schepenen dan ook graag op de schippers verhaald zagen. Vandaar dat in het 
voorgebod van februari 1480 bepaald werd dat elke schipper per gemaakte reis met een geladen 
schip een bijdrage van één d.gr. zou moeten betalen voor de onkosten voor deze nieuwe molen. Deze 

1135 DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', p. 339. 
1136 SAG 93/26, register BB, f" 208v e.v. 
1137 Onder deze andere producten ook: wijn, haring, bier, Hamburgs bier, boter, ijzer, appels, stenen, 
enzovoorts. SAG 93/26, register BB, f" 208v. 
1138 Daarover onder andere DECA VELE, DE HERDT, 'Gent op de wateren', p. 39. 
1139 SAG 93/26, register BB, f" 208v. 
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inkomsten werden niet als dusdanig in de stadsrekeningen ingeschreven, maar waarschijnlijk onder 
de post van de aankoop van de vrijheid op de Lieve verrekend. In dat geval betreft de grote 
meerderheid van de opgesomde personen onder dat kapittel vanaf februari 1480 geen nieuwe 
schippers die de vrijheid aankochten, maar wel zowat alle schippers die in dat jaar actief waren met 
de totale door hen betaalde extra taxatie voor de molen. Aangezien februari 1480 in het schepenjaar 
1479 viel, zou deze veronderstelling in ieder geval de drastische stijging van de inkomsten uit de 
vrijkoop op de Lieve in dat jaar verklaren. 

C. Inkomsten vanwege teruggeroepen bannelingen 

Ballingschap was één van de vaakst gebruikte stedelijke bestraffingen in het 
laatmiddeleeuwse Vlaanderen1140

• Een verbanning door de Gentse schepenen gold voor het hele 
graafschap Vlaanderen, en kon voor een zeer wisselende duur uitgesproken worden: van drie jaar tot 
de eeuwigheid. Op het einde van de 15e eeuw lijkt voor zwaardere zaken bijna steeds een termijn 
van vijftig jaar opgelegd te zijn. Een verbanning ongedaan maken, kon op twee manieren gebeuren. 
Ten eerste door het kwijtschelden van alle schuld, waardoor ook de eraan gekoppelde strafmaat 
verdween. Dit noemde men remissie (in het geval er een dodelijk slachtoffer was gevallen bij het 
betrokken misdrijf) of pardon (wanneer dat niet het geval was) en het behoorde in feite tot het 
vorstelijk genaderecht dat voornamelijk vanaf het aantreden van de Bourgondische dynastie in 
Vlaanderen sterk ontplooid werd1141

• Een tweede manier waarop een balling kon terugkeren naar het 
graafschap was door rappel van banne, wat neerkwam op een kwijtschelding van de concrete 
strafmaat, maar niet van de schuld. Het lijkt erop dat hier de vorstelijke aanspraken tot exclmsief 
beslissingsrecht heel wat minder sterk waren. In de loop van de 15e eeuw werd jaarlijks aan 
gemiddeld 67 bannelingen gratie verleend. Telkens werd van deze personen in ruil voor hun 
toegestane terugkeer een bepaalde vergoeding gevraagd die sterk varieerde van persoon tot persoon. 
Op die manier betaalde een gemiddeld teruggeroepen balling 417 d.gr. aan de stadskas, wat 
ongeveer overeenstemt met de omvang van de zogenaamde verbeurde boetes die we hierboven 
behandelden. Over het juridische kader waarbinnen deze gratieverleningen plaatsvonden, vernemen 
we uit de rekeningen zo goed als niets. Aangezien het vorstelijk remissierecht en het daaraan 
gekoppelde optreden van de soeverein-baljuw ongetwijfeld voor heel wat belangenconflicten 
zorgden, zou het interessant zijn om te weten in hoeverre deze gratieverleningen voor bannelingen 
door eenzijdig optreden vanwege de schepenen verleend werden. Indien ook telkens de goedkeuring 
vanwege de baljuw of soeverein-baljuw vereist was, zou men kunnen veronderstellen dat ook naar 
hen telkens een deel van de betaalde sommen overging 1142

• 

Kenschetsend voor de conflicten die tussen de vorstelijke functionarissen en de schepenen 
omtrent ballingen rezen, is de zaak Willem van der Scaghe. We behandelden deze zaak reeds eerder 
op summiere wijze in verband met de schandkoppen die bij wijze van publieke bestraffing aan het 
stadhuis bevestigd werden1143

• Deze persoon werd in 1479 door de Gentse schepenen verbaRnen 
omdat hij als herekiezer bij de jaarlijkse wetsvemieuwing de regels van geheimhouding en 
onderlinge overeenstemming had geschonden. Hij had immers geweigerd zich aan te sluiten bij de 
meerderheid van het kiescollege, waardoor een serene wetsvernieuwing in gevaar kwam1144

• Van der 
Scaghe kon echter rekenen op de steun van Maximiliaan - niet in het minst omdat hij als herekiezer 
vermoedelijk diens belangen verdedigd had. Vandaar dat een jaar later, in 1480, Willem van der 
Scaghe opgemerkt werd in Brugge, alwaar hij met toestemming van de soeverein-baljuw verbieef. 
De Gentse schepenen vochten deze de facto remissie van Van der Scaghes ballingschap uit 

1140 NICHOLAS, 'Crime and punishment', pp. 329-330. 
1141 M. BOONE, 'Want remitteren is princelijck. Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de 
Bourgondische periode', in: Liber Amicorum Achiel de Vos (Evergem, 1989), pp. 53-54. 
1142 Dergelijke inkomsten werden effectief geboekt door de algemeen-ontvanger van Vlaanderen en Artesië, 
maar het is niet duidelijk of het om dezelfde bannelingen gaat als dewelke door de schepenen teruggeroepen 
waren: BOONE, 'Want remitteren is princelijk', p. 55 en p. 58, noot 24. 
1143 Cfr. deel lil, hoofdstuk 2, B. Openbare werken. 
1144 VAN LEEUWEN, 'Didactiek', p. 152. 
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Vlaanderen aan op grond van een privilege uit 1297 volgens hetwelke zij exRliciet hun toestemming 
moesten verlenen vooraleer er van een rappel van banne sprake kon zijn1 45

• De politieke context. 
van steeds groeiende spanningen tussen het vorstelijk gezag en de Gentse schepenbanken, die sinds 
1477 steeds verdere eisen op het vlak van inspraak en rechten stelden, maakt het protest van de 
magistraat tegen de aanwezigheid van Willem van der Scaghe in Brugge allesbehalve verwonderlijk. 
Maximiliaan, geplaagd door geldnood en geconfronteerd met de Gentse schepenen die hun eisen 
omtrent Van der Scaghe als ruilmiddel gebruikten voor het toestemmen in nieuwe bedebetalingen, 
moest in dit geval inbinden. Op voorwaarde dat zijn leven gespaard bleef, werd Willem van der 
Scaghe aan Gent uitgeleverd, alwaar hij opnieuw verbannen werd, maar niet vooraleer deze 
particularistische overwinning door middel van enkele schandstraffen stevig in het collectieve 
geheugen werd verankerd 1146

• Dat de publieke uitingen van deze overwinning in 1485 door 
Maximiliaan verwijderd werden, hoeft uiteraard niet te verbazen. In de vrede van Cadzand werd in 
1492 definitief bepaald dat de vorst voortaan het recht had om Gentse ballingen terug in het 
graafschap toe te laten. Voor de terugkeer van de balling naar de stad zelf, was wel nog steeds een 
toelating van de schepenen vereist1147

• 

De lijnrechte tegenstelling tussen de soeverein-baljuw en de Gentse schepenen in dit conflict 
illustreert de manier waarop de ballingschap als typisch stedelijke strafmaat het voorwerp vormde 
van sterke contestatie. Net als bij de overige inkomsten uit de openbare macht van de magistraat, 
lijkt het erop dat we hier met verschillende factoren te maken hebben die zich niet alleen op het 
financiële, maar ook op het politieke en juridische terrein situeren. In wat volgt zullen we deze 
diverse factoren tegenover elkaar proberen afwegen. 
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Graflek 111.4.6. Ontvangsten vanwege teruggeroepen ballingen (1400·1495). 
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1145 Het privilege uit 1297 in GHELDOLF, 'Coutume de la villede Gand', XXIV, p. 496, art.lO leest 
inderdaad: "Et Nous ne porons ne nuls de par Nous rapieler houme ne femme ki soient banni par eschevins de 
Gand à termine, ne à cheaus rendre No terrede Flandres, se che n'est par Ie consent et le otroi des eschevins 
de Gand." 
1146 VAN LEEUWEN, 'Didactiek', passim. 
1147 De tekst van de vrede van Cadzand in BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 364, art. 14. 
Mogelijks was een dergelijke regeling ook vroeger reeds het geval geweest, vergelijk: NICHOLAS, 'Crime 
and punishment', p. 330. Daarin haalt hij L.A. WARNKÖNIG, Documents inédits relatifs à l'histoire des 
Trente-Neuf de Gand (Gent, 1832), p. 7 aan. 
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Grafiek 111.4.7. Aantal teruggeroepen ballingen (1400-1495). 
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Het verloop van zowel de ontvangsten uit de terugroeping van ballingen als het aantal 
teruggeroepenen zelf vertoont twee duidelijke pieken in de loop van de 15e eeuw. Een eerste vinden 
we in de periode 1436-1448 1148

, een tweede in 1477-1490. De interpretatie van deze 
onregelmatigheden wordt sterk bemoeilijkt doordat noch de duur, noch de aard van de misdrijven in 
de rekeningen meegedeeld worden. In het Gentse stadsarchief bleef wel een zogenaamd ballincbouc 
bewaard met lijsten van verbannen personen met de aanleiding en de datum van verbanning. Het in 
het kader van de Gentse politieke geschiedenis in deze periode interessante register vangt aan in 
1472 en loopt door tot 1537 1149

• Een diepgaande prosopografische vergelijking tussen de namen in 
de stadsrekeningen en deze uit het ballingboek zou ons ongetwijfeld te ver leiden, maar een bondige 
analyse van het ballingboek kan de gegevens in verband met teruggeroepen bannelingen uit de 
stadsrekeningen reeds enigszins in hun context plaatsen. Vóór 1477 werden jaarlijks gemiddeld 47 
personen uit de stad en het graafschap verbannen. In dezelfde periode werd jaarlijks aan gemiddeld 
16 personen gratie verleend. Na 1477 veranderde deze situatie grondig. We zien de verandering eerst 
opduiken bij het aantal verbanningen: van 50 in 1476 naar 128 in 1477 en zelfs 233 in 1478u50

• De 
politieke en bestuurlijke context laat toe te veronderstellen dat de sterke toename van dit aantal 
bannelingen enerzijds het gevolg was van de politieke zuiveringen die na de regimewissel van 
februari 1477 plaats vonden, en anderzijds veroorzaakt werd door het sociale oproer zoals dat onder 
meer in maart 1477 en in 1479 naar voor kwam. Dit oproer werd immers steevast door middel van 
grootscheepse verbanningen bestraft1151

• Met één of twee jaar vertraging op het aantal 

1148 Suggesties tot verklaring van deze piek worden geboden in BOONE, 'Geld en macht', pp. 197-198 
1149 Te vinden in SAG 212/1. 
1150 Al deze gegevens zijn gebaseerd op SAG 212/1 , f" 1r- ca. 150r. Het ballingboek maakt zelf geen 
overziehtslijsten per jaar op, dus deze berusten op eigen tellingen. 
1151 Zowel het Dagboek als het Memorieboek van Gent geven meerdere voorbeelden van beide soorten 
verbanningen. Bijvoorbeeld: VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', p. 315 (1480): " .. . Janne Damman 
ghebannen up den 11 en in Meye voor vijftich jaar uit Vl, omme dat hy 't secreet van scepenen uut drouch ende 
te kennen gaf " Een voorbeeld van meer sociaal geïnspireerde verbanning: VAN DER MEERSCH, 
'Memorieboek', p. 307 e.v. (1478): in verband met de bestraffing van een wapeninghe: " ... daer wasser 
ghebannen XXXVII ofte meer die mee gheweest hadden ende laghen op de Veerleplaetse VII oft VIII dag hen." 
Gelijkaardige voorbeelden bij FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 207 (1482): " ... Jan De Conynck ghesluetelt ende 
ghebannen Ljaer uut Vlaenderen, omme dat hy upzettere gheweest hadde ... " 
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verbanningen 1152
, krijgen we een gelijkaardige stijging ook te zien bij het aantal teruggeroepen 

ballingen. Van 40 teruggeroepenen in 1477, gaat het naar 67 in 1479, tot zelfs 203 in 1480. 
Voor de opvallende stijging in het aantal verbanningen vanaf 1477 kunnen we duidelijk een 

politieke oorzaak aanhalen. De, iets latere, stijging van het aantal teruggeroepen bannelingen valt 
echter moeilijker te verklaren. Men zou kunnen veronderstellen dat politiek gelijkgestemden die 
tijdens een vorige periode verbannen waren gratie zouden verkrijgen in een volgend regime. 
Wellicht probeerde het regime na 1477 op deze manier ook haar aanhang in de stad te vergroten en 
de politieke rust in het graafschap te laten weerkeren. De terugroepingen na 1477 bleven echter niet 
beperkt tot enkel de politieke "vrienden", aangezien in een enkel jaar als 1480 alleen al aan meer 
bannelingen gratie verleend werd dan er in de hele periode tussen oktober 1472 (de startdatum van 
het ballincbouc) en februari 1477 verbanningen werden uitgesproken. Om tot het volledige aantal 
terugroepingen van het begin van de jaren 1480 te komen, zou men al bijna aan alle bannelingen uit 
de hele regeringsperiode van Karel de Stoute gratie moeten verleend hebben. Waarschijnlijk werd 
vanaf 1479 reeds gratie verleend aan een aantal van de politieke tegenstanders die pas na 1477 
verbannen waren geweest. Dit leverde de schepenen zowel op financieel als politiek vlak voordeel 
op. De massale verbanningen in 1477, evenals de gratieverleningen nadien, waren immers bij uitstek 
maatregelen die de stedelijke macht en autonomie demonstreerden. Daar waar de centralistische 
besturen veeleer de 'stedelijke bestraffingen' zoals de ballingschap hadden afgebouwd, stelde de 
nieuwe magistraat vanaf 1477 juist alles in het werk om deze opnieuw in ere te herstellen. 
Tegelijkertijd leverde de grootschalige terugroeping van ballingen enkele jaren nadien een aardige 
duit op voor de stadskas, door de vergoeding die daarbij door de bannelingen moest afgedragen 
worden. Dat door het regime na 1477 al snel niet alleen meer aan politieke vrienden gratie verleend 
werd, wordt bevestigd door het feit dat tussen 1478 en 1484 per teruggeroepen balling gemiddeld 
867 d.gr. betaald werd, terwijl dat tussen 1460 en 1477 slechts gemiddeld 332 d.gr. was geweest. 

Wellicht gebruikte het nieuwe stadsbestuur na 1477 haar ballingsrecht dan ook op grote 
schaal om de Gentse autonomie kracht bij te zetten en te demonstreren. Daarbij werd in heel wat 
gevallen niet voor een bijzonder lange termijn verbannen, maar werden wel de financiële 
vergoedingen die aan de gratieverlening verbonden waren aanzienlijk opgetrokken. 

D. Conclusies 

Hoe verscheiden de inkomsten uit de openbare macht van de magistraat ook mogen zijn, een 
aantal belangrijke gelijkenissen tussen de diverse onderdelen ervan tekenen zich toch af. Een eerste 
element daarbij is de, misschien ietwat banale, vaststelling dat de interpretatie van deze gegevens de 
historicus voor heel wat problemen stelt. Op het vlak van haar gerechtelijke inkomsten draagt de 
stad duidelijk een erfenis van afzonderlijke boekhoudingen en beknoptheid met zich mee die het 
bijzonder moeilijk maakt om een beeld te krijgen van het beleid op het vlak van de rechtspraak en 
openbare orde dat door de schepenbanken gevoerd werd. De opvallende stijging van het aantal 
verbeurde boeten en misuses dat voor de keure verscheen vanaf 1479 blijft immers betekenisloos 
zolang we over de precieze toedracht van deze beboetingen en over de boekhoudkundige praktijken 
in het ongewisse blijven. Een vaststelling die men in ieder geval wel kan doen, is dat er vanaf circa 
1479 heel wat veranderde. Er was niet alleen de plotse stijging van de boete-inkomsten, maar ook de 
spectaculaire toename van het aantal verbanningen, dat met enkele jaren vertraging door een quasi 
evenredige toename van het aantal gratieverleningen gevolgd werd. Al minstens even drastisch was 
de plotse groei in de inkomsten uit de aankoop van vrijheid op de Lieve, die eveneens in 14 79 plaats 
vond. We hebben elk van deze fenomenen als alleenstaande elementen en met wisselend succes 
proberen te verklaren. Zo was er wat de vrijkoop op de Lieve betreft een verband met de aanbouw 
van een nieuwe waterstuw en kan men de toename van het aantal ballingen toeschrijven aan de 
sociale en politieke troebelen die sedert het overlijden van de hertog de stad in hun greep hadden. 
Deze afzonderlijke verklaringen sluiten echter het bestaan van een zeker onderling verband niet uit. 
Hoewel er sluitende individuele verklaringen kunnen aangebracht worden voor de fenomenen 
afzonderlijk, lijkt het ons aannemelijk dat het terzelfdertijd opduiken ervan sterk wijst op de grote 

1152 We zien de verandering nog niet in 1477 en wél in 1479; de rekening van 1478 ontbreekt. 
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financiële nood van de stad en haar nog relatief nieuwe regime. In 1478 was de opbrengst uit de 
indirecte belastingen van de stad immers met de helft gedaald, en zelfs na het herinstellen van de 
biercueillote in 1479, bleef de opbrengst ruim 30% lager dan in de periode vóór 1477. Het lijkt er 
dan ook op dat het stadsbestuur het verlies aan opbrengsten uit de indirecte belastingen alvast 
gedeeltelijk probeerde te compenseren door middel van haar rechterlijk en bestuurlijk optreden. Ten 
opzichte van de periode vóór 14 77 waren de inkomsten uit de openbare macht van de magistraat in 
1479 vermenigvuldigd met een factor acht, in 1480 met een factor veertien. Net als zovele andere 
inkomstenbronnen die het Gentse bestuur in de nadagen van de slag bij Nancy aansprak om de 
stadskas te spekken, kon ook deze uit de openbare macht van de magistraat slechts tijdelijk als 
compensatie dienen. De bijkomende taxatie op de vaart op de Lieve vond bijvoorbeeld haar 
rechtvaardiging enkel in de eenmalige aanbouw van een specifieke stuw en was dus slechts beperkt 
geldig. Het grote aantal bannelingen zorgde vermoedelijk in toenemende mate voor sociale en 
veiligheidsproblemen. Na enkele jaren daalden de opbrengsten uit de openbare macht dan ook 
opnieuw. Het duurde echter nog tot de vrede van Cadzand voor ze op haar gewone niveau terugviel. 
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DEEL IV 

DE FINANCIËLE POLITIEK 
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1 

DE LENINGEN 

A. Vlottende leningen 

Onder de vlottende leningen verstaan we het krediet dat geen gevestigde, geconsolideerde 
vorm aannam. Tijdens momenten van acute geldnood kon het gebeuren dat de stedelijke trescriers 
voor een noodzakelijke betaling niet voldoende liquide middelen meer voorhanden hadden, en dus 
hun toevlucht moesten nemen tot een korte-termijnlening. Precies door het inherente gebrek aan 
systematiek in deze leningen komen ze in de rekeningen slechts terloops aan bod. Een groot deel van 
dergelijke leningen werd in de jaarlijkse boekhoudingen niet opgenomen omdat de terugbetaling 
reeds binnen het jaar plaatsvond. We menen het voorkomen van vlottende leningen, in tegenstelling 
tot dat van geconsolideerde, in de eerste plaats te moeten beschouwen als een financieel
organisatorische factor veeleer dan als een beleidselement. Dergelijke leningen duiden ons inziens 
dan ook niet in de eerste plaats op een structureel tekort of een bestendig financieel onevenwicht, 
maar wel op een door situationele problemen ontstaan gebrek aan concreet voorhanden zijnde 
liquide middelen. Ook de manier waarop men in de financiële administratie van de stad met de 
organisatie van deze leningen omging, bevestigt dit. Een systematische afhandeling ervan vinden we 
in de rekeningen immers niet terug, en het hier en daar voorkomen van assignaties 1 153 doet ons 
vermoeden dat een deel van de vlottende leningen eenvoudigweg niet in de rekeningen werd 
opgenomen 1154

• Over het algemeen komen enkel deze leningen aan bod die tijdens de loop van 
hetzelfde schepenjaar niet opnieuw werden afgelost, waardoor bij afsluiting van de rekening dan ()Ok 
een schuldvermelding genoteerd werd. Doorgaans vinden we dergelijke schuldnota's terug onder het 
saldo en boven de nota van de controleurs bij de doture in de stadsrekeningen 1155

• Vanaf 14 78 zien 
we de schuldmeldingen ook nu en dan opduiken in de afzonderlijke boekhoudingen van de 
ghecomrnitteerden die belast waren met het afbouwen van de stedelijke schuldenlast1156

• 

Een heel wat meer voor de hand liggende vorm van vlottende leningen dan deze quasi 
toevallige schuldnota's - maar dan zonder intrest - is uiteraard de lening bij de stadstrescri er zelf, 
wanneer de jaarrekening met een negatief saldo werd afgesloten. Bij een dergelijk negatief saldo 
waren er immers twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid was dat de tresorier het bedrag 
voorschoot, en de stad dus de facto bij hem een lening aanging die doorgaans in het daaropvolgende 
jaar werd afgelost1157

• Anderzijds kon het ook gebeuren dat bepaalde in de rekening ingesclrneven 
posten wegens gebrek aan middelen in datzelfde jaar nog niet effectief uitbetaald werden. Ook in dat 
geval gaat het dus om vlottende leningen, maar dan aangegaan bij derden. Over deze vlottende 
leningen maken de stadsrekeningen doorgaans geen melding, wat uiteraard niet wil zeggen dat ze 
niet voorkwamen. Wellicht hing het gebruik van dergelijke vlottende leningen sterk af van de 
persoonlijke financiële organisatie van de tresorier zelf. 

Bij de aanvang van de door ons bestudeerde periode, blijkt de stad een aanzienlijk bedrag 
aan lopende schulden te hebben gehad. Mogelijk zijn deze nog gedeeltelijk rechtstreeks terug te 
voeren op de boetebetalingen na de vrede van Gavere, hoewel gedetailleerde informatie daaromtrent 

1153 Zie FA VIER, 'Finance et fiscalité', pp. 241-272 over deze, voornamelijk in het kader van de 
staatsfinanciën, veelgebruikte betalingstechnieken. 
1154 De bewaarde stadsrekeningen zijn doorgaans immers 'net' -versies van de kladrekeningen die de tresoriers 
tijdens het lopende jaar gebruikten. Uiteraard wist men bij het aangaan van een lening niet of deze binnen ·het 
jaar zou terugbetaald worden, waardoor ze wellicht in de kladrekeningen sowieso bij de ontvangsten 
ingeschreven werden. Waarschijnlijk werden bij de opmaak van de uiteindelijke rekeningen de reeds afgeloste 
lopende leningen niet meer opgenomen. 
1155 Bijvoorbeeld SAG 400/19, f' 415r (1460/61). 
1156 SAG 406/11 (ongefolieerd, 1485/86). 
1157 Zo werd de stadsrekening van 1485 afgesloten met een tekort van 182 lb.gr. (SAG 400/29, f" 130r) dat in 
1486 afgelost werd (SAG 400/29, f" 166r). 
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ontbreekt. In augustus 1460 bedroeg deze schuld aan "onzen vornoumden harde gheduchten ende 
anderen diversschen personen" nog 633.828 d.gr., 37% van de totale ontvangsten van dat jaar1158

• In 
de daaropvolgende schepenjaren werd deze schuld sterk afgebouwd: het jaar nadien was de schuld 
reeds met 40% afgenomen, en in 1463 werd ze met 80% teruggebracht tot 131.774 d.gr1159

• Vanaf 
1465 werd elk jaar melding gemaakt van een som van 19.251 d.gr. (1,1% van de totale ontvangsten 
van 1465) die de stad "diversschen personen van outs tachter ende sculdich es1160

." Tot 1477 bleef 
deze schuldnota onveranderd, nadien verdween ze, schijnbaar zonder effectief afgelost te zijn. Aan 
wie het bedrag precies verschuldigd was en waarom de uitbetaling steeds werd uitgesteld, is niet 
duidelijk. Na verloop van tijd werd de schuldnota enkel nog ingeschreven omdat ze "int slot van de 
rekeninghen van den lestenjare voorleden verhaelt staet1161

." 

Vanaf 14 77 werd de stad door de sterk gestegen buitengewone uitgaven steeds vaker 
gedwongen tot het aangaan van vlottende leningen. Duidelijke aanwijzingen daartoe vinden we 
voomarnelijk in het financieel woelige halve jaar tussen februari en augustus 1477. Doordat toen 
verschillende oorlogsrekeningen parallel liepen met de centrale boekhouding uit de stadsrekeningen, 
zijn we iets omstandiger dan gewoonlijk ingelicht over deze transacties. Uit de rekeningen blijkt 
immers dat wanneer middelen van de ene rekening naar de andere overgemaakt werden, dit vaak via 
particuliere geldschieters gebeurde. De liquiditeiten die de ontvangers van de oorlogsrekeningen niet 
uit de directe belastingen haalden, werden doorgaans geleend bij een privé-persoon of bij 
professionele geldhandelaars. Op een dergelijke manier werd bijvoorbeeld 54 lb.gr. geleend bij de 
patricische ridder Adriaan van Ravescoot en nog eens 44 lb.gr. bij de hoogbaljuw. Beiden hadden 
deze sommen rechtstreeks overgemaakt aan Heinric de Muenc, die door de stad was aangesteld om 
in de uitbetaling van de soldij voor de poorterijmilities te voorzien. Voor andere soldijbetalingen 
werden ook nog sommen geleend bij de Lombardentafel in de Sterre en bij de voornaamste 
lombardenhouder van dat moment, namelijk Pieter de Ville 1162

• Deze leningen werden alle nog vóór 
augustus 14 77 terug afgelost vanuit de centrale stadsrekeningen. Structureel gezien had de stad dus 
wel degelijk voldoende middelen om deze betalingen rechtstreeks te verrichten, maar waren er 
praktische bezwaren die haar ertoe bracht via private geldschieters te werken. De voornaamste 
oorzaak daarvan is waarschijnlijk het gebrek aan geldmunten in de stadskas op dat specifieke 
moment. Mogelijks was dit veroorzaakt door de uitzonderlijke omstandigheden en onverwachte 
uitgaven in 1477, maar het is evenzeer mogelijk dat dergelijke transacties via lombarden en private 
geldschieters een normaal onderdeel waren van de stedelijke financiële organisatie. Dat dit in 1477 
zo duidelijk aan bod komt is dan louter het gevolg van het werken met verschillende parallelle 
boekhoudingen, daar waar een leen- en terugbetalingsoperatie binnen één en dezelfde boekhouding 
in de loop van slechts één schepenjaar aan ons zicht onttrokken zou blijven. 

Naast het gebrek aan munten in de stadskas kon ook het probleem van moeizaam en 
gevaarlijk geldtransport een beweegreden zijn tot het aangaan van vlottende leningen. Een voorbeeld 
daarvan is waarschijnlijk de bedebetaling in 1479 aan de vorstelijk ontvanger te Brugge die, alweer, 
via de Gentse hoogbaljuw - op dat moment in Brugge aanwezig - geschiedde1163

• Naast de 
hoogbaljuws waren ook de houders van de lombardentafels, de patricische ingezetenen van de stad 
en soms ook leden van belangrijke Vlaamse adellijke families regelmatig aangewende bronnen van 
tijdelijk krediet1164

• Uitzonderlijk kon het ook gebeuren dat niet bij natuurlijke maar wel bij 
rechtspersonen geleend werd. In het schepenjaar 1487/88 werd voor 103.264 d.gr. (3,8% van de 
totale ontvangsten) geleend bij de stad Kortrijk voor het uitbetalen van de Gentse milities die er op 
dat moment gelegerd waren 1165

• Hoewel een fractie ervan reeds hetzelfde jaar werd afgelost, bleef 
het grootste deel van het bedrag (93.536 d.gr.) de jaren nadien steeds in de schuldnota onderaan de 

1158 SAG 400/19, f' 415r: rekening van 1460/61 waarin de schuld werd teruggebracht van 2.640 lb.gr. tot 
1.708 lb.gr. tussen augustus 1460 en 1461. 
11 59 SAG 400/20, f' 78v. 
1160 SAG 400/24, f' 242r (1475). 
1161 SAG 400/23, f' 118r (1471). 
1162 SAG 400/25, f' 299r (feb 1477-aug 1477). 
1163 SAG 400/27, f' 97r (1479). 
1164 Bijvoorbeeld ook SAG 400/29, f' 434r waar melding wordt gemaakt van leningen bij de heer van Spiere 
en vorstelijk commissaris Jan Rogiers. 
1165 SAG 406/12 (ongefolieerd, 1487). 
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stadsrekeningen terugkomenll66
• Vanaf 1490/91 verdwijnt deze jaarlijkse vermelding in de 

rekeningen, evenwel zonder dat er in de stadsrekeningen of in de renteboeken enig spoor van een 
effectieve terugbetaling kan gevonden worden. Een dergelijke wanbetaling is niet alleen typerend 
voor de grote financiële lasten waar de stad op dat moment onder te lijden had, ze duidt ook op de 
pragmatische en hooghartige houding die ze tijdens de opstandige jaren tegenover haar eigen 
kwartier aannam. 

B. Geconsolideerde leningen 

1. Algemeen 

De meest voorkomende vorm van leningen in de middeleeuwse stedelijke financiën zijn de 
renteverkopen. Het gebruik van renten was niet voorbehouden aan publieke instanties alleen, en 
kwam reeds geruime tijd ook op de private geldmarkten voor. Het principe was steeds hetzelfde: een 
renteuitgever verkocht aan een rentehouder voor een bepaalde som een rentebrief. Deze brief gaf de 
rentehouder vanaf dat moment het recht op een jaarlijkse uitbetaling van een bepaald percentage van 
de aankoopsom vanwege de renteuitgever. De meest voorkomende vorm van renten waren de 
erfrenten, die oorspronkelijk eeuwig durend waren en waarbij een bepaald stuk grond als onderpand 
diende1167

• Indien de renteuitgever zijn betalingsverplichtingen niet kon nakomen aan de 
rentehouder, mocht deze van het vruchtgebruik van die grond gebruik maken om dit verlies te 
compenseren. Tegen de 15de eeuw waren de meeste erfrenten echter niet langer eeuwig, in die zin 
dat ze bijna altijd konden heringekocht worden door de renteuitgever-in ruil voor een terugbetaling 
van het oorspronkelijke bedrag (het werden dan 'losrenten'). Naast erfrenten waren er ook lijfrenten, 
die in principe slechts geldig waren voor de duur van het leven (in sommige gevallen ook meerdere 
levens) van de persoon (of personen) waarop ze gevestigd waren. 

Wanneer we het hebben over renteverkopen in het kader van de stedelijke financiën, dan 
betekent dit dat de stad zelf optrad als renteuitgever. Wanneer de stad dus een bepaalde hoeveelbeid 
kapitaal wilde lenen, kon ze rentebrieven uitschrijven en deze verkopen aan iedereen die daartoe 
voldoende kapitaal kon en wenste te engageren. In principe was de stad vrij om de rentevoet (de 
verhouding tussen de kostprijs van de rentebrief en het jaarlijks aan de rentehouder te betalen 
bedrag) waaraan ze de renteverkoop organiseerde zelf te bepalen. Een voorgebod van de Gentse 
schepenen uit 1416 legde een richtprijs vast waar in de tweede helft van de 15e eeuw slechts zelden 
van afgeweken werd: het stelde de prijs voor een erfrente vast op zestienmaal het jaarlijks uit te 
keren bedrag, voor een lijfrente op één leven was dat achtmaal de jaarlijkse rente en voor een 
lijfrente op twee levens tienmaal1168

• Als onderpand bij deze publieke renten diende het zogenaamde 
'corpus' van de stad, wat wil zeggen dat de rentehouders eventuele niet uitbetaalde annuïteiten op 
alle publieke activa van de stad, maar ook op de activa van de burgers zelf, konden verhalen. Het 
voornaamste middel daartoe was het zogenaamde arrestrecht: een tekort gedane rentehouder mocht 
elke poorter van de stad arresteren (gegijzeld houden) tot hij genoegdoening had gekregen en de aan 
hem verschuldigde renten uitbetaald werden. Het spreekt voor zich dat dit arrestrecht voor een in de 
schulden geraakte stad een belangrijk probleem kon vormen. 

Hoewel publieke emissies van renten in de 14e eeuw sporadisch voorkwamenll69
, werden ze 

door de Gentse schepenen vanaf de Bourgondische periode niet meer aangewend. Als voornaamste 

1166 SAG 400/29, f' 434r (1487); SAG 400/30, f' 181v (1488) en SAG 400/30, f' 271r (1489). 
1167 Op de fundamenteel verschillende oorsprong van dit soort erfrenten ten opzichte van de erfelijke renten op 
domein die de stad inde als onderdeel van haar stedelijk domein, werd gewezen in J.D. TRACY, 'On the dual 
origins of long-term urban debt in medieval Europe', in: M. BOONE, K. DAVIDS, P. JANSSENS, Urban 
pubtic debts. Urban Government and the Marketfor Annuities in Western Europe (14th -18th centuries) 
(Turnhout, 2003), pp. 14-15. 
1168 GHELDOLF, 'Coutume de la villede Gand', p. 310. Eveneens aangehaald bij V ANDERPOORTEN, 'De 
Gentsche stadsfinanciën', p. 149. 
1169 Het ging daarbij vaak om een omzetting van vlottende leningen die bij Atrechtse financiers waren 
aangegaan naar geconsolideerde leningen in de vorm van renten: TRACY, 'On the dual origins', p. 17 en 
VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 283. 
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bron van leeninkomsten keerden de Vlaamse steden zich op dat moment gewoonlijk tot Atrechtse 
financiers, en later tot Italiaanse kooplieden-bankiers 1170

• Het was pas onder druk van de grote 
financiële lasten die na de nederlaag bij Gavere op de stad kwamen te rusten, dat Gent opnieuw 
overging tot een massale renteverkoop 1171

• Dat de centrale staat Gent ertoe kon dwingen om renten 
te verkopen op haar domein is een duidelijk teken van de verzwakte macht van de stad en de 
toegenomen financiële invloed van de Bourgondische hertogen. De kapitalen die de stad op deze 
manier verzamelde, waren immers voomarnelijk bedoeld voor het financieren van de boete- en 
bedebetalingen die ze aan de vorstelijke administratie verschuldigd was. Een belangrijke beperking 
op de middelen die de staat aan haar steden kon ontfutselen was immers steeds het gebrek aan 
liquide fondsen in de stadskas. Eens de stad ertoe kon gebracht worden deze middelen te vergaren 
via leningen, stond er in de nieuwe politieke machtsverhoudingen op het einde van de 15e eeuw 
nauwelijks nog een rem op de financiële offers die de staat kon eisen. Vermits aan deze 
problematiek elders al uitgebreid aandacht besteed werd, zowel voor de periode net na de vrede van 
Gavere als voor de regering van Karel de Stoute, kunnen we ons hier concentreren op de financiële 
implicaties van deze renteverkopen voor de stadsfinanciën 1172

. 

Hoewel de potentieel positieve effecten die renteverkopen konden hebben de laatste jaren in 
het historisch onderzoek duidelijk geherwaardeerd werden 1173

, waren er voor de stad 
ontegensprekelijk grote nadelen verbonden aan een massale annuïteitsverkoop. Hoewel bij de 
geconsolideerde schuld, zoals de renten, een veel lagere intrest gehanteerd werd dan bij andere 
korte-terrnijnleningen, kon een grote rentelast uiteraard nog steeds voor een sneeuwbaleffect aan 
intresten zorgen. Bij een lijfrente op één leven was het geleende bedrag, namelijk het door de 
rentekoper ter beschikking gestelde kapitaal, reeds na enkele jaren volledig afgelost en vormden de 
daaropvolgende betalingen voor de rentekoper pure winst, en dus intrest. Voor erfrenten en renten 
op twee levens gold hetzelfde principe, alleen bleven deze normaal gezien nog heel wat langer 
doorlopen. Wanneer een instantie, zoals de stad Gent, op grote schaal overging tot het verkopen van 
renten, was het gevaar uiteraard reëel dat de jaarlijks verschuldigde annuïteiten een dusdanig grote 
brok uit de stedelijke ontvangsten zouden halen dat een structurele malaise onafwendbaar werd. 
Zeker bij de verkoop van erfrenten was dit problematisch aangezien deze in principe eeuwig waren 
tot wanneer ze teruggekocht werden1174

• Specifiek voor de renteverkoop in de middeleeuwen was er 
nog een tweede probleem dat van groter economisch belang was. Als garantie voor de rentehouder 
waren er de rechten van tering en arrestatie (cf. supra) 1175

. Het spreekt voor zich dat dit laatste recht 
bijzonder nefaste gevolgen kon hebben voor de handelsactiviteit en rechtszekerheid van de poorters 
van een stad. 

2. Renteverkoop 

Tussen 1453 en 1495 werden veertien renteverkopen georganiseerd die samen 21.618.779 
d.gr. opbrachten, ofwel meer dan acht maal de gemiddelde jaarlijkse inkomsten van de stad. Deze 

1170 M. BOONE, K. DA VIDS, P. JANSSENS, 'Urban public debts from the 14th to the 18th century. A new 
approach', in: M. BOONE, K. DAVIDS, P. JANSSENS, Urban pubtic debts. Urban Govemment and the 
Marketfor Annuities in Western Europe (I 4th -18th centuries) (Turnhout, 2003), pp. 7. Een detailstudie van 
een dergelijke relatie tussen de stad en een bankier (en de belangrijke rol van de vorst in het bewerkstelligen 
ervan): LAMBERT, 'The City, the Duke', passim. 
1171 Voor een uitgebreide bespreking van deze renteverkopen: BOONE, 'Geld en macht', pp. 60-67. 
1172 BOONE, 'Plus dueil que joie', pp. 3-26. 
1173 Zie bijvoorbeeld de bijdrage van R. VAN SCHAÏK, 'The sale of annuities and financial politics in a town 
in the Eastern Netherlands, Zutphen, 1400-1600', in: M. BOONE, K. DAVIDS, P. JANSSENS, Urbanpublic 
debts. Urban Govemment and the Market for Annuities in Western Europe (]4th - 18th centuries) (Turnhout, 
2003), pp. 109-126 en J. HANUS, Pecunia Nervus Rerum. Renteniers en de publieke kredietmarkt te 's
Hertogenbosch (eerste helft 16e eeuw) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling UA, 2004-2005). 
1174 Dat vooral deze renten dan ook zwaar wogen op de financiën wordt bijvoorbeeld treffend geïllustreerd 
door grafiek VI in VAN SCHAÏK, 'The sale of annuities', p. 120. 
1175 M. VAN DER HEliDEN, Geldschieters van de stad. Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 
1550-1650 (Amsterdam, 2006), p. 130 e.v. 
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renten werden voornamelijk buiten de stad verkocht, vermoedelijk omdat de gerechtelijke 
afdwingbaarbeid van betaling voor rentehouders buiten de stad en buiten het kwartier groter was 1176

• 

Grafiek N .1.1. toont de opbrengst van de di verse renteverkopen doorheen de volledige periode. 
Meteen valt de uitzonderlijke omvang op van de verkoop in de periode net na de vrede van Gav:ere. 
Daarna weerhield de stad zich enige tijd van het organiseren van nieuwe renteverkopen, tot bij de 
aanvang van de regering van Karel de Stoute. We hebben reeds eerder in deze verhandeling gewezen 
op de grote druk die na de bestraffing van de opstand van 1467, op de stad gelegd werd1177

• Het hoeft 
dan ook niet te verwonderen dat de stad zich gedwongen zag in deze periode opnieuw renteverk~pen 
te organiseren om aan de eisen van de vorst tegemoet te komen. Vanaf dan tot aan de dood van 
Karel de Stoute werden quasi elk jaar renten verkocht, weliswaar voor minder grote sommen dan in 
de periode 1453-1455. Een derde belangrijke fase waarin op grote schaal renten verkocht werden, 
onderscheiden we tussen 1485 en 1490, in de periode van het Maximiliaans gezinde stedelijk regime 
en tijdens de daaropvolgende tweede fase van de burgeroorlog. Niet toevallig wees de analyse van 
de buitengewone uitgaven ook voor deze periode excessieve bestedingen aan, ditmaal voornamelijk 
bestemd voor het onderhouden van de oorlogsinspanningen van de stad. 
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Grafiek IV.l.l. Ontvangsten uit renteverkopen door de stad (1453-1495). 
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Jaartallen 

We haalden reeds de in 1416 vooropgestelde richtprijzen voor rente-emissies aan. In de loop 
van de 15e eeuw schommelden de concreet gehanteerde rentevoeten enigszins, doch een duidelijke 
lijn valt er niet meteen in te onderkennen. Hoe hoger de zogenaamde penning1178

, hoe lager de intrest 
en hoe voordeliger de operatie dus was voor de stad. Naar gelang de solvabiliteit van een 
renteverkoper afneemt, zoals voor het laat 15e eeuwse Gent vermoedelijk het geval was, zouden we 
dan ook verwachten dat de gebruikte penning daalt. Nochtans valt een dergelijke dalende trend ruet 

1176 BOONE, 'Plus dueil que joie', p. 15. Aldaar vindt men ook meer informatie over de manier waarop deze 
renteverkopen precies georganiseerd werden. 
1177 Zo steeg bijvoorbeeld de druk van de beden sterk en werd de betaling van een nieuw octrooi op de assizen 
gevraagd (zie deel Il, hoofdstuk 1 ). Tegelijkertijd werd de cueillote op het bier verdubbeld om deze lasten 1e 
kunnen blijven dragen (deel lil, hoofdstuk 1). 
1178 Dit is in feite de factor waarmee de jaarlijkse rente moest vermenigvuldigd worden om de aankoopsom van 
de rentebrief te verkrijgen. Bijvoorbeeld een rente van llb.gr. per jaar aan de 16e penning werd verkocht voor 
16lb.gr. Omgekeerd was de penning dus het aandeel van de aankoopsom datjaarlijks door de stad moest 
uitbetaald worden. In het geval van de 16e penning is dat dus 100/16, namelijk 6,25%. 
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aan te duiden in de effectief gehanteerde penningverhoudingen in de periode 1453-1495 1179
• 

Uiteraard moeten we voor ogen houden dat de gebruikte rentevoet eenzijdig bepaald werd door de 
renteverkoper, die er doelbewust voor kon kiezen minder renten te verkopen aan een lagere intrest 
uit voorzichtigheidsoverwegingen. Het is voornamelijk in tijden van acute geldnood dat de 
renteverkoper bereid- of verplicht- was om tegen een lage penning (en hoge intrest) haar renten te 
verkopen. We geven de gebruikte penningen zo goed mogelijk weer in tabel IV.l.l., maar moeten 
door een gebrek aan informatie een aantal cijfers schuldig blijven. 

Tabel IV.1.1. Rentevoet bij renteverkopen door de stad Gene 180
• 

Schepenjaar Erfrente 
penning % 

1453 
1454 16 6,3 
1455 15 6,7 
1457 
1468 20 5 
1470 25- 16 4 - 6,3 
1471 16 6,3 
1474 16 6,3 
1475 

Lijfrente op 1 leven 
penning % 

8,25 12,1 
9 11,1 
8 12,5 
9 11,1 

? ? 

Lijfrente op 2 levens 
penning % 

10,25 9,8 
11 9,1 
10 10 
11 9,1 

8 12,5 10 10 
1476 9 11,1 11 9,1 
1485 15- 16 6,7 - 6,3 
1486 16 6,3 ? 
1488 12 8,3 
1493 ? ? 
Bron: BOONE, 'Geld en macht', tabe110 (1453-1457); Stadsrekeningen en renteboeken (1468-
1493). 

Opvallend zijn vooral de hoge penningverhoudingen die bij de renteverkopen van 1468 en 
1470 gehanteerd werden. Blijkbaar had de stad op dat moment heel wat vertrouwen in haar eigen 
vermogen om aan een dergelijk lage intrest leningen aan te gaan. Vermoedelijk bevond ze zich in 
1468 in een heel wat comfortabeler positie dan in 1453 toen Gent duidelijk zwaar onder druk stond 
om zo snel mogelijk de boetebetalingen voor de vrede van Gavere te verzamelen. Dat ze een 
dergelijk lage intrest kon aanhouden, wijst er bovendien op dat de stad niet bekend stond als een 
wanbetaler voor de renten die in 1453-1455 verkocht waren. Tenminste, deze conclusies zouden we 
kunnen trekken wanneer de publieke renteverkopen op dezelfde manier aan het vraag- en 
aanbodmechanisme onderworpen waren als bij de private rentemarkt het geval was. Van Der 
Heijden wees er bijvoorbeeld op dat in een kleine stad als Zwolle de rentevoeten relatief laag bleven 
omdat het slechts een kleine in-crowd van lokale potentaten was die erop intekenden - meer uit 
politiek belang dan omwille van het financiële gewin 118 1

• De situatie in Gent lag wel enigszins 
anders, aangezien daar allesbehalve enkel door de lokale elite in de publieke rentemarkt geïnvesteerd 
werd. Dit neemt niet weg dat ook bij de Gentse renteverkopen van 1468 en 1470 politieke drijfveren 
aanwezig konden geweest zijn en dat de rentevoet derhalve niet uitsluitend bepaald werd door de 
normale marktmechanismen. Dat deze voor Gent zeer voordelige renteverkopen precies in 1468 en 
1470 plaats vonden, kunnen we mogelijksin verband brengen met de drastische versteviging van de 
hertogelijke macht door middel van de restrictie en abolitie op dat moment - we komen hier later op 
terug. 

1179 Dit in tegenstelling tot de interpretatie in VANDERPOORTEN, 'De Gentsche stadsfinanciën', p. 143, die 
een stijgende intrest wel meende te zien (in dezelfde gegevens). 
1180 Voor de jaren 1453-1457 gebaseerd op BOONE, 'Geld en macht', tabel 10. Voor de jaren nadien haalden 
we de informatie uit de stadsrekeningen (reeks 400119-32) en uit de renteboeken (reeks 406 9-14). 
1181 VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', pp. 122-123. 
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De stad liet het er in 1468 niet bij om nieuwe renten te verkopen aan een lagere intrest. ze 
trachtte ook de intrest op de vroeger verkochte renten te verlagen1182

, door middel van een 
zogenaamde conversie. De rekeningen verschaffen ons geen verdere informatie over hoe deze 
operatie precies in zijn werk ging. In tegenstelling tot de gang van zaken bij hedendaagse 
renteverlagingen werd immers niet aan de uitgekeerde intrest (de rente) zelf geraakt, maar wel aan 
het geïnvesteerde bedrag. Rentehouders die in de jaren voorheen hun rente aan de 15e of 16e penning 
gekocht hadden, moesten het verschil in verkoopprijs tussen een rente aan de 16e en één aan de 20e 
penning dus in principe bijleggen aan de stad 1183

• Deze bleef immers jaarlijks dezelfde annuïteit 
uitbetalen, maar eiste in ruil voor deze verderzetting van de betalingen wel de extra som die het 
verschil tussen de 16e en 20e penning uitmaakte. Het was dus alsof de stad het geleende kapitaal 
verhoogde, zonder evenwel de jaarlijks terugbetaling ervan aan te passen. Volgens Jaco Zuijderduijn 
ging het bij dergelijke conversies waarschijnlijk niet om effectieve betalingen vanwege de 
rentehouders, maar werd deze verhoging doorgaans betaald door middel van de achterstallen die de 
stad nog aan hen schuldig was uit voorgaande jaren 1184

• Op die manier verkreeg de rentehouder 
vanwege de stad dus een compensatie voor diens verliezen, zonder dat de stad daarbij al te veel 
verlies leed. Deze bleef immers hetzelfde jaarlijkse bedrag uitbetalen, maar de waarde van de 
rentebrief zelf werd wel verhoogd (aangezien de aankoopsom ervan verhoogd was) - wat de 
rentehouder de mogelijkheid gaf deze aan een hogere prijs verder te verkopen op de private 
rentemarkt, of op termijn de rentebrief aan deze hogere prijs te laten herinkopen door de stad. 

Bevreemdend bij een dergelijke interpretatie van deze conversie, is echter wel dat er in de 
stadsrekeningen effectieve ontvangsten uit deze operatie ingeschreven werden. Bij de verlaging van 
de intrest in 1468/69 werd de daaruit gehaalde winst in de rekeningen bij de opbrengst van de 
nieuwe renteverkoop geteld, en enkel als nettobedrag na enkele uitgaven voor de afkoop van 
bestaande renten, in de rekeningen ingeschreven. We kunnen dus niet achterhalen welke winst uit de 
intrestverlaging gehaald werd, noch inschatten hoe algemeen deze maatregel was. In de 
daaropvolgende schepenjaren werd de verhoging naar de 20e penning van de reeds verkochte renten 
verder doorgevoerd. In 1470 vinden we in de rekeningen eveneens slechts een netto-bedrag waar we 
verder niets uit kunnen afleiden, maar in 1471 werd een ontvangst van 59.328 d.gr. ingeschreven 
voor de penningverhoging (dus intrestverlaging) 1185

• In 14 7 4 tenslotte werd nog één rentebrief van 
de 16e naar de 20e penning geconverteerd, wat de stad 2.888 d.gr. opleverde1186

• We kunnen moeilijk 
veronderstellen dat al deze conversies ook daadwerkelijk een bijkomstige betaling van de 
rentehouders vereisten - aangezien er geen enkele reden is waarom deze een dergelijke conversie 
zouden aanvaard hebben. Wellicht gaat het dan ook om fictieve ontvangsten die teruggaan op 
kwijtgescholden achterstallen uit de voorgaande jaren, zoals dit ook bij de confiscaties van de stad 
voorkomt (cf. infra). Wat de hele operatie uiteindelijk 'opbracht', en of effectief alle uitstaande 
renten naar de 20e penning verhoogd werden, blijft voorlopig onduidelijk. Veelbetekenend is wel dat 
tot in 1474 blijkbaar de bestaande rentebrieven naar de 20e penning gebracht werden, terwijl de stad 
ondertussen zelf reeds nieuwe renten verkocht aan de 16e penning. Dit ondersteunt de hypothese dat 
deze conversies een gunstmaatregel inhielden ten opzichte van rentehouders die in de voorgaande 
jaren door de stad te kort waren gedaan. 

Naast de verkoop van renten ten laste van de stad zelf, gebeurde het tijdens de regering van 
Karel de Stoute ook dat renten verkocht werden ten laste van het vorstelijk domein. De stad stemde 
er in 1472 in toe om tot een dergelijke renteverkoop over te gaan, om de vorst te voorzien van een 
toelage van 48.000 rijders. Geheel analoog aan de kredietoperaties met betrekking tot de beden en 
het octrooi op de accijnzen die de vorst sinds 1470 van Gent had geëist, gebruikte hij opnieuw de 

1182 SAG 400/22, fO 164r: "ende oec van dat eenighe persoonen erflijk rente hebbende up deze zelve stede die 
stonden den penninc XV ende XVI die verhoocht ende ghestelt hebben den penninc twintich." 
1183 Bijvoorbeeld SAG 400/23, f030r: "Eerst ontfaen van Gillis van den Casteele van der verhoghinghen van 
eender lettre van /I/I lb.gr. sjaers erftic die stonden den penninc XVI hoochde ende stelde tot den penninc XX: 
XVI lb.gr." 
1184 Een bevattelijke uitleg daarvan bij J. ZUIJDERDUIJN (publicatie in voorbereiding). Daarbij gaat hij in 
tegen de vele 'negatieve' interpretaties van dergelijke conversies waarbij deze veeleer in het nadeel dan in het 
voordeel van de rentehouders zouden geweest zijn. 
1185 SAG 400/23, f' 30r. 
1186 SAG 400/24, fO 30r. 
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stad als tussenschakel om zelf krediet te bekomen. Onder Karel V zouden dergelijke renteverkopen 
ten laste van het vorstelijk domein, maar georganiseerd door de steden, nog sterk toenemen en zelfs 
structureel worden toegepast. Tracy bestempelt dit als de eerste stap in zijn zogenaamde ''financial 
revolution ". V oor het eerst werd het stedelijk kap i taal immers zonder dwang aangewend voor de 
financiering van de centrale staat 1187

• Men kan zich uiteraard wel enige vragen stellen bij de 
veronderstelling dat dit steeds "zonder dwang" gebeurde, maar ongetwijfeld vormde het voor Karel 
de Stoute een handige inkomstenbron, die op minder protest van de stedelijke elites stuitte dan 
andere financieringsvormen. De renteverkoop ten voordele van de vorst gebeurde aan een sterk 
verschillende rentevoet dan deze ten titel van de stad. In 1471 verkocht de stad bijvoorbeeld nog 
renten tegen de penning 25 (4% intrest), terwijl een jaar later eveneens door stedelijk personeel 
renten verkocht werden tegen het voor de rentekopers veel gunstiger tarief van de 16e penning 
(6,25% intrest), maar ditmaal met het vorstelijk domein in de stad als waarborg. Terwijl de 
renteverkoop ten laste van de stad voornamelijk haar afnemers vond buiten de stad, en zelfs buiten 
het graafschap, kende de renteverkoop ten laste van het vorstelijk domein een uitzonderlijk hoog 
aandeel Gentse kopers 1188

• Betekent dit dat de Gentenaars de renteverkopen van hun eigen stad aan 
zich voorbij lieten gaan omwille van de lagere intrest, en om die reden wél ingingen op de 
renteverkoop op het vorstelijk domein in de stad? Of werd de intrest bij deze laatste emissie net 
omhoog getrokken in een bewuste poging om ook de Gentse middenklassen bij de investeringen in 
de publieke schuld van de vorst te engageren? 

Het voornaamste verschil tussen beide soorten renteverkopen was uiteraard de last die de 
stad ervoor te dragen had. In het octrooi voor de toestemming van de renteverkoop werden zes 
vorstelijke inkomstenbronnen opgenoemd die Karel de Stoute voor de duur van de rente engageerde 
om in de vlotte uitbetaling van de annuïteiten te voorzien 1189

• In feite was de hele operatie dus een 
complexe vorm van de assignatie: de stad verkocht renten in haar eigen naam, maar waarvoor de 
vorst een bepaald aantal inkomsten uit zijn eigen domein aan de stad assigneerde. Deze inkomsten 
omvatten onder andere het recht op de spijker in de stad, de tol van Rupelmonde, de ammanie van 
Gent en de tol op het bier in de Vier Ambachten. Alles samen kwam de geschatte opbrengst van 
deze inkomstenbronnen op 600 lb.gr. Bedoeling was dan ook dat de stad voor een totaal van 600 
lb.gr. jaarlijkse erfrenten verkocht, waardoor dus een som van 9.600 lb.gr. (want aan de 16e penning) 
zou vrijkomen voor de vorst. De tresorier van de stad die verantwoordelijk was gesteld voor de 
renteverkoop, Jan van Melle, slaagde er echter slechts in voor een bedrag van ca. 6.391 d.gr. renten 
te verkopen, waarvan hij zelf 1.600 lb.gr. in naam van de stad had bijgedragen 1190

• De jaarlijkse kost 
voor het aflossen van deze erfrenten was dus beperkt tot ca. 400 lb.gr. Vermits Jan van Melle 
daarnaast ook nog eens 100 lb.gr. jaarlijkse rente in naam van de stad gekocht had, was de 
vorstelijke schatkist elkjaar 500 lb.gr. aan Gent schuldig 1191

• 

Toen in 1472173 aan de stad gevraagd werd om opnieuw renten te verkopen ten laste van de 
vorst, ditmaal ter waarde van slechts 50 lb.gr. aan annuïteiten, werd de jaarlijkse renteschuld van de 
vorst tegenover de stad nog uitgebreid. Opmerkelijk genoeg kreeg in dit geval de stad de renten 
helemaal niet verkocht. Ze haalde dan ook het door de vorst gevraagde bedrag, namelijk 800 lb.gr., 
eenvoudigweg uit de stadskas en kon vanaf dat moment rekenen op een bijkomstige jaarlijkse rente 
van 50 lb.gr. vanwege de vorst, wat het totaal op 550 lb.gr. bracht1192

• De stad zelf was met andere 
woorden een belangrijk rentehouder geworden ten opzichte van de vorst. Waarom Gent niet 
overging tot een publieke verkoop van deze rentes en in de plaats daarvan zelf een dergelijke 
investering plaatste, is niet helemaal duidelijk, maar alles wijst erop dat Jan van Melle daar een 
belangrijke rol in speelde. Datzelfde schepenjaar, 1472173, kreeg hij de opdracht van de stad om 
voor 50 lb.gr. jaarlijkse renten af te lossen- eveneens tegen de 16e penning, dus voor een bedrag van 
800 lb.gr. Een taak waarvan hij zich blijkbaar niet kwijten kon "mids vele onvoorsiene sware ende 

1187 J.D. TRACY, A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County 
of Holland, 1515-1565 (Berkeley, 1985), p. 221 en VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 93. 
1188 BOONE, 'Plus dueil quejoie', p. 17. 
11 89 SAG charter 94/687, Gent, 8 mei 1472. 
1190 BOONE, 'Plus dueil que joie', p. 19. Zie ook SAG charter 94/694 en SAG 405bis/1, f' 170r e.v. 
11 91 Deze jaarlijkse rentebetaling is bijvoorbeeld terug te vinden in SAG 400/23, f' 148v (1472/73). 
1192 SAG 400/23, f' 229v. 
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groote lasten die de voorn. stede binnen den tijde van deser rekeninghe overcommen zijn van onse 
harde gheduchte he ere weg he ende die men niet en heeft commen ghescuwen1 193

• " Het lijkt er sterk 
op dat deze middelen die dus bedoeld waren om stedelijke erfrenten af te kopen (of te 'herinkopen'), 
gebruikt werden voor het financieren van de op last van de hertog verkochte renten. Dit wordt nog 
bevestigd door de manier waarop beide posten boekhoudkundig onder elkaar werden ingeschreven. 
Voor de stad kwam de financiële transactie theoretisch gezien op hetzelfde neer: in plaats van 
jaarlijks 50 lb.gr. minder schulden te moeten betalen, wat de bedoeling van de aflossing was 
geweest, had men nu 50 lb.gr. extra inkomsten vanwege de vorst, als gevolg van de inkoop op diens 
erfrente. Het resultaat mag dan in principe hetzelfde zijn, een dergelijke ingreep had vermoedelijk 
wel zekere socio-politieke gevolgen, die mogelijk bewust door Jan van Melle nagestreefd werden. 
De niet-aflossing van de erfrenten van de stad zorgde er in de eerste plaats natuurlijk voor dat het 
vaste inkomen van de rentehouders van de stad gegarandeerd bleef. De kosten daarvoor werden via 
de erfrente die Jan van Melle in naam van de stad kocht afgewenteld op het vorstelijk domein. Op 
die manier ontstond dus een ingewikkelde driehoeksrelatie tussen de rentehouders van de stad, de 
stad en de vorst. Financieel gezien mocht het voor de stad dan al een nuloperatie zijn, de 
afhankelijkheidsrelaties ten opzichte van de vorst werden er in ieder geval wel sterk door 
aangehaald. Mogelijks vormde deze politiek mee de aanleiding voor de onthoofding van Jan van 
Melle in maart 1477, al had hij als raadsheer in de Raad van Vlaanderen en als persoonlijke 
vertrouweling van Karel de Stoute ook op andere manieren de particularistisch gezinde partij in Gent 
tegen de haren gestreken 1 194? 

De jaarlijkse erfrente van 550 lb.gr. waar de stad nu recht op had, werd door de vorstelijke 
ontvangers getrouw overgemaakt en tot 1477 in de stadsrekeningen geboekt. Na 1477 verschijnt ze 
in de renteboeken, en werd ze dus specifiek geëngageerd voor het aflossen van de renteschulden van 
de stad. Tot in 1486/87 bleef de erflijke rente jaarlijks doorbetaald worden. De vaag getitelde post 
laat ons niet toe met zekerheid een onderscheid te maken tussen aartshertog Maximiliaan van 
Oostenrijk en (hertog) Filips de Schone, maar ofwel werd zelfs tijdens de eerste regentschapsraad 
door Maximiliaans administratie getrouw het verschuldigde bedrag aan de stad overgemaakt, ofwel 
gebeurde dit door de regentschapsraad zelf. Vanaf 1487 kwam in deze probleemloze rente-uitkering 
verandering. Het slot van het renteboek van 1487/88 is in dat verband onthullend: aan hertog Filips 
de Schone en ontvanger-generaal Roeland Ie Fevre werd een som van 925 lb. 9 s. 4 d.gr. gevraagd 
voor de betaling van deze erfrente, die blijkbaar reeds sinds januari 1487 (n.st.) was stilgelegd- dus 
al enkele maanden vóór de stedelijke opstand van november dat jaar1195

• Ondanks haar schuldeis 
tegenover de vorst, schold de stad zichzelf in één moeite wél de achterstallige bedebetalingen aan de 
aartshertog kwijt "bij toedoene van der orloghen." Vanaf dat moment werd elk jaar opnieuw 
achteraan de rekening melding gemaakt van de alsmaar groter wordende schuld die de hertog bij de 
stad opstapelde als gevolg van de niet uitbetaalde rente, elk jaar vermeerderd met 550 lb.gr. In 
1494/95 was dat bedrag reeds opgelopen tot 4.875 lb. 9 s. 4 d.gr. In de periode van 1471 tot [487 
had de stad door deze erfrente 7.900 lb.gr. kunnen recupereren, terwijl de betaling aan de vorst voor 
de aankoop van deze rente oorspronkelijk ca. 8.800 lb.gr. had gekost. Of het verschuldigde bedrag 
voor de erfrente sedert 1487 later ook effectief vereffend werd, zal moeten blijken uit een verdere 
studie van de Gentse financiën na 1495. Zeker is wel dat deze rente pas definitief afgeschaft werd 
door Karel V, als onderdeel van de opgelegde boetebetalingen na de Karolijnse Concessie in 
15401196. 

1193 SAG 400/23, f' 229r (1472, bij de uitgaven) en SAG 400/23, f' 265r (1473, bij de inkomsten), in beide 
gevallen werden dezelfde bewoordingen gebruikt. 
1194 FRIS, 'Dagboek van Gent', p. 251. Over de band tussen Jan van Melle en de renteverkopen in de stad, zie 
BOONE, 'Plus dueil quejoie', p. 17-19. De inboedel werd na zijn executie openbaar verkocht. Een uitgave 
van de goedereninventaris met enkele kritische bemerkingen bij BLOCKMANS, 'Peilingen', pp. 255-262. 
1195 SAG 406/12 (ongefolieerd): "Item verciaren de voorn. cammisen dat der stede goet ende te baten comt de 
somme van !I~ LXXV lb. IX s. llll d.gr. ter eausen van den VCL lb.gr. sjaers erftic te tossene den penning XVI 
staende ten laste van onsen harde gheduchten heere hertoghe Philipsdieten versoucke van wijlen van edeler 
memorien hertoghe Kaerlen voortijts vercocht waren up de voors stede." 
1196 L.P. GACHARD, Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint (1846), p. 133: " ... et de nous 
acquiter de la rente de cinq eens cinquante livres de groz, eaurans à nostre charge, laquelle fut vendue du 
temps de jeu le duc Charles, nostre bysaïeul, sur nostredicte ville de Gand. " 
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De renteverkoop van 1471172 ten laste van het vorstelijk domein was een uitzondering. De 
andere renteverkopen die door de stad georganiseerd werden, kwamen ten laste van de stad zelf, 
zonder dat daar vorstelijke vergoedingen tegenover stonden. In 1468, 1470 en 1474 werden erfrenten 
verkocht, in 1474, 1475 en 1476 ook nog eens lijfrenten. De totale opbrengst bedroeg 4.813.872 
d.gr., meer dan het dubbele van de normale totale ontvangsten van de stad. Dat precies in deze 
periode de stad tot het verkopen van renten werd gebracht, hoeft uiteraard niet te verwonderen. In 
1468/69 was Gent immers nogmaals op exemplarische wijze door de hertog onderworpen, en de aan 
hem betaalde beden en leningen namen in de daaropvolgende jaren sterk toe. Hoewel aanvankelijk 
nog aan de 20e en zelfs 25e penning verkocht werd, zag het stadsbestuur zich al snel verplicht terug 
tot de meer courante 16e penning af te zakken. Over het algemeen bracht de verkoop heel wat 
minder op dan in de periode net na de vrede van Gavere. 

Na de dood van Karel de Stoute bleek het nieuwe stadsbestuur zich maar al te goed bewust 
van de zware lasten die de renteverkopen op de lange termijn voor de stad betekenden. Nieuwe 
renteverkopen bleven dan ook uit. Hoewel de stadsrekeningen en renteboeken van Gent er geen 
melding van maken, wijzen verschillende andere bronnen erop dat de regentschapsraad in 1485 wel 
terug overging tot het verkopen van renten op het volledige graafschap Vlaanderen 1191

• De 
boekhouding van deze renteverkoop voor Gent is verloren gegaan, maar bleef voor Brugge 
bewaard 1198

• Hoeveel de emissie van renten te Gent opbracht, blijft dan ook onduidelijk. Los van de 
renteverkopen ten laste van het volledige graafschap, vond de eerste emissie ten laste van de stad 
sedert 1477 plaats in 1485/86, na het herstel van Maximiliaans macht in Vlaanderen. De motivering 
ervoor luidde dan ook niet verwonderlijk: "omme daer mede te betaelne de porcie ende aandeel van 
der zelver stede van de subuencie gheconsenteert onsen gheduchten heere upt gheheel land van 
Vlaendren, bedragkende CXXVII duust rijders te XLVIII gr. tstuc. Ende ooc de porcie van der stede 
van de subuencie gheconsenteert ons gheduchte vrauwe van Bourg. der douayereghe. " De 
aangestelde renteverkopers ondernamen dat jaar twee reizen, waarbij gezamenlijk 300 lb.gr. 
jaarlijkse renten aan de 16e penning verkocht werden, hetgeen de stad zo'n 4.785 lb.gr. opbracht1199

• 

Het jaar nadien werd voor nog eens ca. 2.000 lb.gr. erflijke en lijfrenten verkocht. Een nieuwe 
opstand en het bewind van de tweede regentschapsraad brachten in deze leenpolitiek geen 
verandering. De hoge oorlogskosten in 1488 brachten de Drie Leden van Vlaanderen ertoe om 
opnieuw renten te verkopen op het volledige graafschap. Hoewel de precieze uitwerking ervan aan 
ons zicht onttrokken blijft, boekten de Gentse ghecomrnitteerden als gevolg van deze renteverkoop 
een opbrengst van 3.464 lb.gr. in de renteboeken1200

• De uitbetaling ervan zou nog voor heel wat 
problemen zorgen in de jaren volgend op de vrede van Cadzand. De Drie Leden hadden immers de 
renten verkocht ten laste van het hele graafschap, maar uiteraard gebeurde de besteding ervan door 
de regentschapsraad, die quasi uitsluitend onder de controle van de grote steden stond. Het duurde 
nog tot in 1497 vooraleer een hertogelijke onderzoekscommissie de zaak van de renteverkopen op 
het graafschap aan een nauwgezet onderzoek onderwierp. Terwijl het onderzoek liep, werd de 
uitbetaling van de renten alsmaar uitgesteld, tot in 1501 uiteindelijk de grote steden via een proces 
voor de Grote Raad de kasseirijen en kleine steden tot deelname in de betaling trachtten te dwingen. 
Ook dit bleek echter zonder resultaat, zodat in 1504 nogmaals een uitstel van betaling verleend werd. 
Tot de effectieve betaling, gespreid over zes jaar, werd enkele maanden later overgegaan, als gevolg 
van een regeling waarbij de hoofdsteden het uitbetaalde bedrag konden aftrekken van de door hen 
verschuldigde bedebetalingen 1201

• 

Een laatste renteverkoop in de door ons bestudeerde periode vond plaats in 1493/94. Voor 
een totale opbrengst van amper 464 lb.gr. werden erflijke losrenten verkocht. Dat reeds voor een 

1197 De renteverkoop van 1482 wordt vermeld in SAG charter 94/804. Deze uit 1485 staat op het einde van de 
15e eeuw samen met de renteverkoop uit 1488 quasi voortdurend op de agenda van de Leden- en 
Statenvergaderingen, zie: BLOCKMANS, 'Handelingen 1477-1506', nrs. 245,250,449,498,516,520,592, 
625,626,627,628,630,631,633 en 663. 
1198 Deze wordt besproken bij HAEMERS, 'Ende hevet tvolc', pp. 394. 
1199 SAG 406111 (ongefolieerd). 
1200 SAG 406112 (ongefolieerd): "Vercopinghe van der rente vercocht up de Drie Leden slants van 
Vlaendren. " 
1201 Deze hele problematiek wordt uitgebreid beschreven in BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', 
pp. 395 - 400. 
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dergelijk laag bedrag werd overgegaan tot een renteverkoop wijst erop dat de techniek bij de Gentse 
financiële beleidsmakers alsmaar meer aanvaard was geworden. De lage opbrengst kan uiteraard ook 
wijzen op de problematische solvabiliteit van de stad, die na de nederlaag bij Cadzand em de 
aanslepende problemen rond de uitbetaling van de renten op het graafschap, mogelijke kopers 
ongetwijfeld zal afgeschrikt hebben. 

3. De uitbetaling van renten 

3.1. Verloop 

In het licht van de voorgaande paragrafen, hoeft het uiteraard niet te verwonderen dat op 
Gent sinds de vrede van Gavere een aanzienlijke rentelast rustte. In tegenstelling tot de vlottende 
leningen, waren de schulden veroorzaakt door renteverkopen heel wat moeilijker af te lossen. Bij 
lijfrenten kwam het erop aan te wachten tot wanneer de rentehouders overleden waren. Wanneer de 
stad van een dergelijk overlijden op de hoo§te werd gebracht, beloonde ze steeds de informant voor 
het bezorgen van deze "vitale" inlichting1 02

. Erfrenten kwamen daarentegen niet automatisch te 
vervallen en de enige rnanier om ervan af te raken was door ze terug te kopen. Hoewel de stad haar 
renten oorspronkelijk expliciet "zonder lossen" verkocht had 1203

, zag ze van deze bepaling al snel af 
en probeerde ze regelrnatig uitstaande renten af te kopen. Grafiek IV .1.2. toont het verloop van de 
bedragen die te rnaken hadden met de verkoop en afkoop van renten en de jaarlijks door de stad 
betaalde annuïteiten. Specifiek op de afkoop van renten zullen we later ingaan, maar we willen eerst 
en vooral wijzen op de relatieve ongevoeligheid van de betaalde annuïteiten ten opzichte van zowel 
verkoop als afkoop van renten. Waar in de jaren 1450 een rechtlijnig verband te onderscheiden valt, 
is dit vanaf de jaren 1470 heel wat minder aanwezig. De lichte stijging in de uitgekeerde annuïteiten 
is absoluut niet proportioneel aan de omvang van de renteverkopen vanaf 1468, ook niet als men de 
afkopen in rekening brengt. Ook de renteverkopen in de jaren 1480, waarvan we overigens slechts 
over een deel van de informatie beschikken, lijken weinig effect te hebben gehad op de uitkering van 
de annuïteiten. 
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Grafiek IV.1.2. Uitbetaalde annuïteiten, verkoop en afkoop van renten (1453-1495). 
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1202 Doorgaans onder de post "van der eerste tijding he" in de renteboeken. In de stadsrekeningen in de periode 
voordien werden deze kosten doorgaans reeds verrekend bij de betaalde annuïteiten zelf. 
1203 SAG 400/24, f" 30v. 
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Het is duidelijk dat naast de renteverkoop en de afkoop van renten ook heel wat andere 
factoren de uitkering van annuïteiten beïnvloed hebben. In de eerste plaats is er, althans voor wat de 
lijfrenten betreft, de demografische factor. Van lijfrenten die in 1453 op één leven afgesloten 
werden, kunnen we verwachten dat ze tegen 1483 grotendeels verdwenen waren. Mogelijks heeft 
een dergelijke geleidelijke uitdoving vanaf de jaren 1470, het stijgende effect van de renteverkopen 
deels getemperd. Grafiek IV.1.3. toont het verloop van de jaarlijkse betalingen aan erfrenten 
tegenover deze voor het uitbetalen van de lijfrenten. Het is duidelijk dat deze laatste een inherent 
dalende lijn vertoont, terwijl de erfrenten als gevolg van nieuwe verkopen nog steeds toenamen. Een 
tweede factor van belang voor het verloop van de annuïteiten, was uiteraard het al dan niet 
uitbetalen. Grafiek IV.l.2. suggereert immers een soort plafond voor de jaarlijks door de stad 
uitgekeerde annuïteiten. Een dergelijk plafond zou een wanbetaling vanwege de stad impliceren. 
Duidelijke aanwijzingen dat dit inderdaad het geval was, vinden we pas vanaf het midden van de 
jaren 1480. Tussen 1484 en 1494 werd door de stad gemiddeld 15.000 d.gr. per jaar besteed ten 
gevolge van arrestaties, een duidelijk teken dat Gent niet al haar annuïteiten correct uitbetaalde. 
Doorgaans hield dit in dat wanneer Gentse poorters elders als gijzelaar genomen werden, 
vertegenwoordigers van de stad daarheen reisden om de schuld te vereffenen en de poorters zo snel 
mogelijk opnieuw vrij te krijgen 1204

• Hoewel dergelijke kosten als gevolg van arrestaties pas vanaf 
de jaren 1480 systematisch in de rekeningen terug te vinden zijn, kwam ook reeds in de jaren 
voordien de stad de door haar verschuldigde rentebetalingen niet altijd na - een gegeven waar we 
later op terugkomen. We beperken ons hier tot een passage uit het Memorieboek die wijst op de 
grote ongemakken die de stedelijke wanbetaling voor gevolg had: " ... up dien tijt en dorstte niemant 
ter stede waert uutghaen hy en waert ghevanghen door de stede rent/205

." 

Grafiek IV.1.3. Uitbetaalde annuïteiten voor erf- en lijfrenten (1460-1495). 
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1204 Een voorbeeld, SAG 400/32, f" 90v (1494/95): "Item betaelt Floreins van Mont-Saint-Eloy, stadhoudere 
van de capitain van de stede van Bethune, in hoofschede hem toegheleyd voor zekere moyte ende vriendscepe 
bij hem dese stede ghedaen int ontslaen van diverssche poorters dese ende huere goedinghe etc. alle 
ghearresteert ter eausen van achterstellen van rente." De juridische en historische duiding in verband met het 
arrestrecht voor rentehouders vindt men onder andere bij: VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', 
f:· 130 en HANUS, 'Pecunia nervus rerum', pp. 34-35. 

205 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 307-310 (1479). Dit fragment is afkomstig uit het 16e eeuwse 
handschrift dat door VAN DER MEERSCH als basis genomen werd voor zijn uitgave. 
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3.2. Renteconfiscaties 

De grens tussen niet kunnen betalen en niet willen betalen was vaak smal. De politieke 
troebelen die volgden op de dood van Karel de Stoute boden een uitgelezen gelegenheid om zich van 
al te zware rentelasten te ontdoen. Confiscaties van renten waren echter niet eigen aan de 
particularistische politiek van de steden tijdens de regentschapsraden alleen1206

• Zowel Karel de 
Stoute als Maximiliaan van Oostenrijk poogden niet alleen hun steden tot renteverkopen te laten 
overgaan om aan betalingen ten voordele van hen te kunnen voldoen, ze aarzelden evenmin om 
rentelasten kwijt te schelden wanneer dat hen goed uitkwam. Reeds in 1465 gaf Filips de Goede aan 
de Gentse schepenen toestemming om aan de financiële problemen van de stad te verhelpen door 
renten toebehorend aan vreemdelingen te confisqueren 1207

• De eerste grootschalige confiscatie van 
renten in de door ons bestudeerde periode vond echter pas plaats in 1471, toen Karel de Stoute alle 
renten toebehorend aan inwoners van Doornik ten voordele van de meester van de rekenkamer 
Thomas Malet liet vallen 1208

• De reden hiervoor laat zich, gezien het in Franse handen vallen van 
Doornik in dat jaar, gemakkelijk raden. Gent gehoorzaamde hieraan en maakte Malet het 
aanzienlijke bedrag van 1.179 lb. 19 s. 17 d.gr. over, circa 24% van de totale annuïteiten van dat 
jaar. In september 1477 werd door Maria en Maximiliaan de confiscatie van alle renten van 
Doornikse poorters nogmaals bevestigd1209

• In december 1484 verklaarde de regentschapsraad Gent 
vrij van alle rentebrieven die haar vijanden ten laste van de stad hadden 12 10

. Tijdens de tweede 
regentschapsraad werd dit nog eens overgedaan, een eerste keer in 1488, nogmaals tenslotte in 
14921211

• Alvast voor de confiscaties in 1488 en 1489 bleven enkele (onvolledige) registers 
bewaard1212

• Hancké beschouwde deze renteconfiscaties in periodes van opstandigheid niet als 
pogingen om vijanden een hak te zetten, maar louter als financiële ingrepen die enkel bedoeld waren 
om de stad gedeeltelijk van haar zware schulden te ontdoen1213

• Dat niet alleen politieke, maar ook 
financiële motieven aanwezig waren, lijkt ons echter een vaststelling die evenzeer opgaat voor 
andere soorten confiscaties dan deze van renten. Bovendien werd voornamelijk op renten ingetelrend 
door hertogelijk gezinden, hetgeen zeker niet verwonderlijk is als men de rol van de renteverkopen 
in het proces van staatsvorming beschouwt1214

• Ook al waren de renteconfiscaties voornamelijk om 
financiële redenen ingesteld, het is duidelijk dat ze onder een ander politiek gesternte, bijvoorbeeld 
een hertogelijk gezinde magistraat, veel moeilijker ingang hadden gevonden- gezien deze uiteraard 
zo min mogelijk in eigen vlees wenste te snijden. 

Zoals gezegd, kreeg de stad in 1477 van Maria van Bourgondië officieel de toestemming om 
de renten van inwoners van Doornik te confisqueren ten voordele van de stad - dit in tegenstelling 
tot de vorige confiscaties die doorgaans de vorstelijke schatkist ten goede kwamen. In 1477178 
alleen al zorgde dit voor een lastenvermindering van 270.582 d.gr. voor de stad1215

• Opmerkelijk is 
wel dat in een register van de verschuldigde renten opgesteld in augustus 1477, systematisch in de 
marge bij alle lijfrenten aan Doorniknaars vermeld stond: "Gelost bij Gillis de Reelder in ougste 
14851216

." En inderdaad, in 1485 blijkt een relatief grote uitbetaling "van lijfrenten verkocht intjaer 
14761217

" plaats te hebben gevonden die niet onder de normale rentebetalingen geklasseerd werd1218
• 

1206 Over het confisqueren en kwijt schelden van renten, zie ook BOONE, 'Plus dueil que joie', pp. 12-13 en 
HANCKE, 'Conflict en confiscatie', pp. 77-82. 
1207 SAG charter 659, 27 oktober 1465. 
1208 SAG charters 94/685 en 94/686. 
1209 SAG charter 941716. Ook in afschrift terug te vinden in SAG 9317, register G, f" 27r. 
1210 SAG charter 941732. 
1211 Respectievelijk SAG charter 941765 en 941782. 
12 12 SAG 20/4. 
1213 HANCKE, 'Conflict en confiscatie', p. 82. 
1214 BOONE, 'Plus dueil que joie', p. 16. Op deze visie is recent enige kritiek gekomen, maar de 
toepasbaarheid ervan op de Gentse casus in de periode na de vrede van Gavere, werd daarbij niet in vraag 
gesteld: HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 42. 
1215 SAG 406/9 (ongefolieerd). 
1216 SAG 406/8 (ongefolieerd). 
12 17 In paasstijl hadden de renteconfiscaties van 1477 inderdaad in hetjaar 1476 plaats. 
1218 SAG 406/11 (ongefolieerd). 
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Blijkbaar waren sommige van de confiscaties dus wel degelijk herroepbaar, zelfs na het verstrijken 
van verschillende jaren. Dat de confiscatie van 1477 precies in 1485, na de machtsovername van de 
"Maxirniliaanse" partij in Gent, ongedaan gemaakt werd, wijst ons insziens toch op een sterke 
aanwezigheid van politieke motieven bij de renteconfiscaties. Ook in de jaren nadien kwam het 
regelmatig voor dat renteconfiscaties herroepen werden, maar dan wel op een kleinere schaal en 
omwille van zogenaamde vergissingen. Typisch werden een jaar na het plaatsvinden van grondige 
renteconfiscaties, opnieuw enkele ervan herroepen- zo bijvoorbeeld in 1485: "mids dat men seyde 
dat si partie ghehouden hadden jeghen dese lande van Vlaendren ende de contrarie bevonden es 
also hier es verclaert staet1219

." 

Grafiek IV.1.4. Waarde van de renteconfiscaties (1475-1495). 
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Grafiek IV.1.4. toont de opbrengsten van de renteconfiscaties tussen ca. 1475 en 1492. De 
eerste golf renteconfiscaties, vanaf februari 1477, was volledig gericht tegen rentehouders te 
Doornik. Een volgende opvallende confiscatieoperatie vond plaats in juni 1485 Csehepenjaar 1484 op 
de grafiek), toen het Gentse stadsbestuur opnieuw in hertogelijk gezinde handen kwam1220

• De 
manier waarop deze renteconfiscaties uit de rekeningen naar voren komen, is allesbehalve duidelijk. 
Uit elk renteboek dat de voorbije jaren opgesteld was en waarin de jaarlijks verschuldigde 
rentebetalingen opgetekend stonden, werd een aantal namen en sommen gehaald die geconfisqueerd 
werden. Zo werd bijvoorbeeld uit het renteboek van Ciaeis van Bommaele, dat betrekking had op het 
schepenjaar 1482/83, 37 lb. 3 s. 4 d.gr. geconfisqueerd. Op die manier werden alle renteboeken van 
de voorbije jaren opgesomd met telkens het eruit geconfisqueerde bedrag, dat steeds opliep naarmate 
men dichter bij het lopende jaar kwam. Uit het renteboek dat liep van augustus 1484 tot juni 1485 
(het moment van confiscatie), werd bijvoorbeeld 691 lb. 13 s. 9 d.gr. aan rentebetalingen 
geconfisqueerd. Er zijn twee interpretaties mogelijk bij het achterhalen van de precieze betekenis 
van deze confiscatielijsten. Een eerste, en meest waarschijnlijke, mogelijkheid is dat de 
geconfisqueerde sommen achterstallige annuïteiten uit de voorgaande jaren betroffen, waarvan de 
stad zichzelf nu dus de achterstallige som kwijtschold. Uit deze gang van zaken menen we dan ook 
te mogen afleiden dat de stad bijzonder veel rentebetalingen achter stond en al verscheidene jaren 
haar annuïteiten onvoldoende uitkeerde. Alle renteboeken behalve dat van het lopende jaar zouden 

1219 SAG 406112 (ongefolieerd), 1485/86. 
1220 SAG 406/11 (ongefolieerd), 1484/85. Dat de confiscatie in j;mi en niet eerder plaatsvond, weten we 
doordat het laatste renteboek waaruit de namen van de geconfisqueerden gelicht werden, gold "tooten 
XXVII/sten daghe van wedernaent anno IlllxxV." 
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bij een perfecte betaling immers enkel bedragen mogen bevat hebben die reeds afgelost waren, en 
die dan ook niet meer aangeslagen konden worden. Ook de oplopende bedragen naar het lopende 
jaar toe worden door deze interpretatie verklaarbaar: het grootste deel van de achterstallige renten 
stamde uit de recentste jaren. 

Een alternatieve interpretatie zou eruit kunnen bestaan dat de geconfisqueerde renten uit de 
renteboeken van voorbije jaren weliswaar reeds uitgekeerd waren, maar nu terug opgevorderd 
werden- waarbij dus fysiek het geld geïnd zou worden bij de geconfisqueerde renteniers. Hoewel 
het op basis van de bondige omschrijvingen in de rekeningen niet uit te sluiten valt, lijkt een 
dergelijke gang van zaken ons wel heel ongeloofwaardig. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het dus 
veeleer om een boekhoudkundige operatie waarbij telkens bepaalde achterstallige renten, toekomend 
aan politieke tegenstanders, geschrapt werden en dus niet langer tot de schulden van de stad 
gerekend werden. Een gedetailleerde analyse van de diverse schuldregisters en renteboeken vanuit 
onder andere een prosopografische invalshoek, zou echter vereist zijn om over deze hypothese 
uitsluitsel te bieden 1221

• 

Aanvaarden we de eerst geopperde interpretatie van de manier van confisqueren, dan heeft 
dit echter wel enkele belangrijke methodologische implicaties. Aangezien de confiscaties 
waarschijnlijk zuiver boekhoudkundige operaties waren die neerkwamen op de kwijtschelding van 
een bepaalde achterstallige rente, zou het logisch zijn ze af te trekken van de in de rekeningen 
ingeschreven uitbetalingen voor annuïteiten. Dat dergelijke fictieve operaties (er werd immers geen 
fysiek geld geïnd) toch als effectieve ontvangsten in de rekeningen ingeschreven staan, valt immers 
enkel te verklaren indien dezelfde post eveneens als uitgave ingeschreven stond in de lopende, of in 
één van de vorige rekeningen. Was dat niet het geval, dan betrof het immers louter fictieve posten 
die (onterecht) als ontvangsten ingeschreven werden. De confiscatie sloeg dan enkel op achterstallen 
die sowieso niet als uitgaven in de rekeningen aan bod kwamen, en kon dus onmogelijk een 
"ontvangst" -post opleveren. Een kwijtschelding van wat in de eerste plaats al niet als uitgave 
voorkwam, kan immers onmogelijk tot een reële inkomst geleid hebben. Omdat de boekhouders van 
de rekeningen duidelijk wél overtuigd waren dat het effectieve inkomsten betrof, ging het dus meer 
dan waarschijnlijk om annuïteiten waarvan de uitbetaling tegelijkertijd bij de uitgaven in de 
rekeningen genoteerd werd. Pas echt ingewikkeld wordt het echter wanneer blijkt dat in sommige 
jaren grotere sommen aan renten geconfisqueerd werden, dan er in hetzelfde jaar uitbetalingen voor 
annuïteiten bij de uitgaven ingeschreven werden. De inschrijving van de confiscaties per "bouc" 
maakt duidelijk dat er ook naar hartelust uit voorgaande jaren geconfisqueerd kon worden. Nog 
steeds in de veronderstelling dat het gaat om confiscaties van achterstallige annuïteiten, betekent dit 
echter dat er ook in de reeds afgesloten boekhoudingen nog heel wat rentebetalingen genoteerd 
stonden die niet effectief voltrokken waren (anders zouden ze immers niet meer geconfisqueerd 
kunnen worden). Onze voorstelling van de door de stad jaarlijks uitgekeerde annuïteiten is dus per 
definitie foutief, aangezien een deel ervan blijkbaar niet correct uitbetaald werd, terwijl ze wel in de 
rekeningen ingeschreven stonden. Over de op die manier opgestapelde achterstallen krijgen we 
slechts zelden informatie (cf. infra). Boekhoudkundig gezien, rammelt er dus het één en ander aan 
de organisatie van de renteconfiscaties. De kwijtschelding van achterstallen werd immers als een 
concrete ontvangst in de rekeningen ingeschreven, terwijl de uitgave die kwijtgescholden werd in de 
rekening van dat jaar niet aan bod kwam (maar dus een soort 'verborgen' schuld was uit een vorig 
rekenjaar). 

Keren we nu even terug naar de renteconfiscaties zelf, dan kunnen we voor sommige jaren 
toch achterhalen welke confiscaties betrekking hadden op achterstallen uit het lopende jaar, en welke 
op achterstallen uit voorgaande jaren. Daaruit blijkt dat in 1484/85 15% van de datjaar uit te betalen 
(lopende) annuïteiten geconfisqueerd werd; in 1487 was dat maar liefst 60% en het jaar erna 

1221 De bronnen voor een dergelijke studie menen we vooral in reeksen 405bis en 406 van het Gentse 
stadsarchief te moeten zoeken. Daarbij dient opgemerkt dat reeks 406 op zich reeds diverse soorten bronnen 
bevat, waaronder registers van achterstallige schulden, lopende staten van jaarlijks te betalen annuïteiten en 
rekeningen van bijzonder "ghecommitteerden" om in de rentebetaling te voorzien. Bij gebrek aan alternatieven 
hebben we doorheen deze verhandeling het woord "renteboek" voor alle drie deze soorten bronnen gebruikt, 
ook al omdat ze doorgaans in elkaar overvloeien. 
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24% 1222
• Aangezien we niet van elke renteconfiscatie weten welk aandeel ervan betrekking had op 

de lopende annuïteiten en welk op de achterstallen, is een dergelijke berekening voor de overige 
jaren onmogelijk. 

We ronden ons chronologisch overzicht van de renteconfiscaties af bij de machtswissel in 
het Gentse stadsbestuur vanaf november 1487. Opnieuw werden sommen geconfisqueerd uit de 
jaarlijkse renteboeken vanaf 1482, tot in 1487/88. Het waren dus dezelfde lijsten van personen die 
zowel in 1485, door het hertogelijk gezinde stadsbestuur, als in 1487, door het stedelijk 
particularistisch gezinde bewind, doorgelicht werden met de bedoeling er de politieke tegenstanders 
uit te halen en hun (achterstallige) renten te confisqueren. Het jaar nadien werden de 
renteconfiscaties verder gezet. In deze beide jaren samen werd 1.634.531 d.gr. aan annuïteiten 
opgevorderd- ongeveer 63% van de gemiddelde jaarlijkse inkomsten van de stad 1223

• In 1492 had 
nog een kleine confiscatie plaats, maar van een verwaarloosbare omvang 1224

• Algemeen lijkt er toch 
een duidelijk verband te zijn tussen de vestiging van een nieuw politiek regime en het plaatsvinden 
van renteconfiscaties in datzelfde jaar. Naast politieke motivaties, menen we daarin ook een 
bevestiging te zien van het patroon dat reeds naar voren kwam bij de analyse van de directe 
belastingen. Elk nieuw politiek regime in deze periode lijkt immers op zoek te gaan naar nieuwe 
bronnen van inkomsten, zonder daarbij al te snel naar de sociaal gevoelige indirecte belastingen te 
grijpen. 

3.3. De annuïteiten en indirecte belastingen 

De confiscaties en regimewissels deden weinig af aan het ononderbroken hoge niveau van 
de uitgekeerde annuïteiten. Vanaf 1458 werd een niveau bereikt dat vanaf dan relatief stabiel zou 
blijven tot aan het einde van de eeuw. De gemiddelde uitgave voor de afbetaling van annuïteiten lag 
elk jaar op 1.142.776 d.gr.- maar liefst 44% van de totale ontvangsten in dezelfde periode. Vaak 
wordt de verhouding tussen de jaarlijkse uitgaven voor de rentebetalingen tegenover de inkomsten 
uit de indirecte belastingen als indicatie beschouwd voor het al dan niet kritiek zijn van de financiële 
gezondheid van een laatmiddeleeuwse stad. In grafiek IV.l.5. zetten we beide reeksen dan ook tegen 
elkaar af voor de periode 1453-1495. Slechts op twee momenten werd het kritiek punt bereikt 
waarbij de annuïteiten de ontvangsten uit indirecte belastingen overschreden, namelijk in 1467 en 
1477. In beide gevallen werd onmiddellijk gereageerd door het verhogen van de stedelijke 
inkomsten. Vanaf 1469 werd de accijns op het Gents klein bier verdubbeld, wat meteen de ontvangst 
van indirecte belastingen de hoogte injoeg. Vanaf 1479 probeerde men een oplossing voor het 
probleem te zoeken in een systeem van permanente directe belastingen (het pondgeld) en de 
herinvoering van de biercueillotes. De beleidsopties die de stadsmagistraat ter beschikking had, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de belastingen die hij wenste te heffen, waren dus sterk beperkt door 
het hoge niveau van jaarlijks uit te keren annuïteiten. De gemiddelde opbrengsten uit de indirecte 
belastingen vóór en na 1453 die we door middel van twee horizontale lijnen op de grafiek hebben 
aangeduid, zijn op dat vlak veelbetekenend. Het is duidelijk dat al snel na de vrede van Gavere de 
indirecte belastingen lang niet meer voldoende waren om de jaarlijkse schuld af te lossen. De 
gemiddelde opbrengst uit indirecte belastingen tussen 1453 en 1495 volstond wel, maar de hoge 
fiscale druk kon als gevolg van de grote rentelast klaarblijkelijk niet afgebouwd worden- zelfs niet 
indien het stadsbestuur, zoals in 1467 of 1477, daar duidelijk de intentie toe had. Veel meer dan een 
politieke beleidsoptie, was de na Gavere opgelegde belastingsdruk dus een noodzaak, die door de 
rentelast genadeloos gedicteerd werd. 

Opvallend is ook dat de marge tussen de gemiddelde indirecte belastingsopbrengst na 1453 
en de uitbetalingen aan annuïteiten nagenoeg even groot is als de totale gemiddelde opbrengst aan 
indirecte belastingen vóór 1453 (toen er immers geen rentelast was). Gemiddeld haalde men tussen 
1400 en 1453 immers 456.654 d.gr. per jaar uit de ongelden en assizen. Wanneer van de gemiddelde 
opbrengst daaruit na 1460 de gemiddelde jaarlijkse rentebetalingen afgetrokken worden, blijft een 

1222 SAG 406/11 en 406/12 (beide ongefolieerd). 
1223 SAG 406/12 voor beide jaren. De gemiddelde totale ontvangsten bedroegen 2.594.969 (1460-1495). 
1224 SAG 406114. 
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gemiddelde van 455.135 d.gr. per jaar over. Met andere woorden, de hoge belastingsdruk vanaf 1453 
was volledig op het conto te schrijven van de afbetaling der renten, terwijl de marge die overbleef 
voor het eigenlijke bestuur van de stad voor en na Gavere nagenoeg even groot bleef. Hoewel de 
renteverkopen volgend op de vrede van Gavere dus een duidelijk point of no return betekenden, zijn 
er in de periode nadien toch enige pogingen te zien die de uitwassen van de rentelast (voornamelijk 
dan de hoge fiscale druk) trachtten te beperken. Na 1477 lagen de inkomsten uit de indirecte 
belastingen immers een stuk lager en sloten ze nauwer aan bij de uitgaven voor de annuïteiten. Deze 
situatie werd pas op het einde van de jaren 1480 terug ongedaan gemaakt, als gevolg van de hoge 
oorlogskasten en de daaropvolgende boetebetalingen van Cadzand. In de periode 1477-1487 
bedroeg het verschil tussen de jaarlijks uit te keren annuïteiten en de opbrengst uit de indirecte 
belastingen amper 139.604 d.gr. (10%), wat de marge voor het stedelijk beleid wel bijzonder klein 
maakte. Het dilemma waarvoor men zich geplaatst zag doordat enerzijds de indirecte belastingen zo 
laag mogelijk dienden gehouden te worden wegens de sociale gevoeligheden, en anderzijds de 
rentelast een terugkeer naar de lage accijnstarieven van vóór Gavere onmogelijk maakte, verklaart 
ongetwijfeld de zoektocht naar alternatieve inkomstenbronnen die de magistraat sinds 14 77 tentoon 
spreidde. De mogelijkheden die daarbij ter beschikking stonden - directe belastingen, confiscaties, 
nieuwe renteverkopen - bleken uiteindelijk geen van alle te volstaan om de indirecte belastingen op 
de lange termijn gedrukt te houden. 

Grafiek IV.l.S. Jaarlijks uitbetaalde annuïteiten en jaarlijkse opbrengst van de indirecte belastingen 
(1453-1495). 
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Op de link tussen de indirecte belastingen en de rentelast van de stad, werd overigens ook 
door eigentijdse bronnen gewezen, zoals bijvoorbeeld in de remissiebrief van Maximiliaan van 
november 1477. Daarin vergaf hij de opstandige stedelingen hun gedrag van enkele dagen tevoren, 
toen na een bijeenkomst van de collatie oproer was uitgebroken. De verklaring daarvoor -
waarschijnlijk veeleer opgesteld door de stedelijke machthebbers dan door de hertogelijke 
administratie- luidde als volgt: "over zekeren langhen tijt voorleden de selve stede ghestaen heeft 
ende alnoch in grooten commere ende laste van renten ende anderssins [ .. . ] omme up welke lasten 
bij goeder mannieren te voorziene met upsteilene van assizen of cueillote omme eiken ghenouch te 
doene daerin zij ghehouden moghen zijn naer huerlieder vermaghen zo was den grooten raed der 
selve stede bij den voorn scepenen ende wethouders ghedaen vergaderen in woensdaghe yn van 
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deser jeghenwoordigher rnaent van novembre1225
. " De voorstellen die in de collatie geopperd 

werden- enkele belastingsverhogingen- werden uiteindelijk niet doorgevoerd, maar het is duidelijk 
dat het renteprobleem zich aan de magistraat bleef stellen1226

• In 1479 werd dan ook een nieuwe 
poging ondernomen om verhoogde belastin~en in te stellen, wat toen evenzeer tot opstandigheid 
leidde, maar uiteindelijk wel doorgang vond 1 27

• Het is overigens kenschetsend voor het grote belang 
van de rentelast in het financiële beleid, dat vanaf 1478 de opbrengsten uit de wijn- en bierassizen en 
het pondgeld niet langer in de stadsrekeningen werden ingeschreven, maar rechtstreeks naar de 
rekeningen van de "gecommitteerden" voor het uitbetalen en aflossen van de renten werden 
overgebracht 1228

• Dit alles suggereert dat de stedelijke renten wellicht verkocht werden met de 
inkomsten uit de (of alvast enkele) indirecte belastingen als garantie. 

3.4. De achterstallen op annuïteiten 

We hadden het er reeds over dat het Gentse stadsbestuur in de door ons bestudeerde periode 
haar renteverplichtingen niet steeds correct nakwam en op deze manier achterstallige annuïteiten 
opstapelde. Deze achterstallen werden slechts sporadisch in de rekeningen vermeld. Een allereerste 
keer worden we erover ingelicht dankzij een bijzonder register dat zich temidden van een reeks 
staten van jaarlijks uit te betalen annuïteiten bevinde229

• Het register werd opgesteld in 1467/68 en 
betreft een lijst met namen van personen aan wie dat jaar de verschuldigde renten niet betaald 
werden. Het register sluit af met een som van 1.921 lb. 9 s. 6 d.gr. ( 461.154 d.gr.) aan nog niet 
uitgekeerde renten. Deze som bedraagt 42% van de in dat jaar geboekte ontvangsten. Gecombineerd 
met de in dat jaar wél effectief uitbetaalde renten (voor zover we daar zekerheid over hebben), 
maakten deze samen maar liefst 140% van de ontvangsten uit, wat meteen treffend demonstreert 
waarom de achterstallen überhaupt ontstaan waren. Dat een dergelijk register van achterstallige 
renten enkel uit 1467/68 bewaard bleef, zal wel niet toevallig zijn. Het kortstondig herstel van de 
schepenbank in dat jaar ging immers gepaard met de - al even kortstondige - afschaffing van de 
cueillotes, wat meteen de rentelast zo goed als onbetaalbaar maakte. Het register werd opgesteld 
door drie duidelijk particularistisch gezinde ontvangers. Allereerst door Symoen Borluut, later 
ontvanger-boekhouder in februari 1477 en tweemaal voorschepen van de keure onder de 
regentschapsraden (augustus 1483 en 1488). Verder ook door Lievin Utermeere, zowel in 1467 als 
1477 ontvanger van de stad. De derde opsteller van het register was Thomas van der Stichelen, 
eveneens ontvanger van de stad in 1467 en in de schepenbank van augustus 1477 tweede schepen 
van de keure1230

• Het mag duidelijk zijn dat deze drie personen waarschijnlijk een sterke affiniteit 
hadden met de particularistisch gezinde strekking die in 1467 en in 14 77 aan de macht kwam. 
Politieke motieven bij het opstellen van een dergelijk register zijn dan ook niet uit de sluiten. Het 
niet uitbetalen van renten kwam immers de facto neer op een confiscatie ervan 1231

• Wilde men de 
onvolledige uitbetaling van de renten niet aan totale willekeur overlaten, dan was het bijhouden van 
registers uiteraard noodzakelijk. Een prosopografische analyse en een vergelijking met de 
namenlijsten van alle rentehouders, zou over het al dan niet aanwezig zijn van politieke voortrekkerij 
bij het uitbetalen van de renten uitsluitsel kunnen bieden. 

Voor een volgende vermelding van de achterstallige annuïteiten is het wachten tot het aan de 
macht komen van een nieuwe particularistische magistraat in 1477. In de stadsrekeningen van 
14 77178 werd onder het opgemaakte saldo ter afsluiting van de rekeningen melding gemaakt van de 
rente-achterstallen, ten belope van 4.695lb. 23 s. 11 d.gr. (1.127.087 d.gr.)- ruim 54% van de totale 

1225 SAG charter 941719. 
1226 Over de concrete voorstellen in de collatie, zie deel 11, hoofdstuk 1, A. Directe belastingen. 
1227 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 307-310. 
1228 Cf. infra in verband met de zogenaamde renteboeken. 
1229 SAG 406/5, f" lr-80v. 
1230 Deze informatie uit de prosopografische bundel bij HANCKE, 'Conflict en confiscatie', pp. 23, 175 en 
188. 
1231 Met dat verschil dat een confiscatie in principe definitief is, terwijl de niet betaalde renten theoretisch wel 
nog verschuldigd bleven. In de praktijk kwamen ze wellicht op hetzelfde neer, daar een betaling van uitstaande 
achterstallen slechts zelden voorkwam, en confiscaties anderzijds konden herroepen worden (cf. supra). 
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ontvanÎsten van de stad in dat jaar. Samen met de ook effectief uitbetaalde renten liep dat op tot 
88% 123 

• Ook ditmaal betreft de vermelding van achterstallen een uitzondering, waardoor we voor de 
jaren nadien opnieuw in het duister tasten. De manier van confisqueren waarbij ook uit de 
renteboeken van de voorgaande jaren bedragen aangeslagen werden, maakt echter duidelijk dat de 
schulden zich bleven opstapelen. Bij de opeenvolgende confiscaties werd daarbij opgeklommen tot 
het "bouc" uit 1482/83, wat doet vermoeden dat uit dit jaar de oudste achterstallige renten stamden 
die op het einde van de jaren 1480 nog verschuldigd waren 1233

• De renteconfiscatie van 1485 
vermeldt ook nog een klein bedrag dat geconfisqueerd werd uit het boek van Symoen Borluut, 
waarmee mogelijks verwezen werd naar het reeds eerder besproken register uit 1467. Over de totale 
sommen van verschuldigde bedragen vernemen we niets, tot in 1491/92. In dat jaar werd achteraan 
de rekening van het renteboek opnieuw een balans opgemaakt van de nog verschuldigde renten. Uit 
de jaren vóór 1487 was de stad nog 193 lb. 14 s. 4 d.gr. verschuldigd, voor de daaropvolgende jaren 
(1488-1491) was dat 6.376 lb. 15 s. 7 d.gr., samen goed voor een totaal van 1.576.799 d.gr. (67% 
van de totale ontvangsten uit het vorige jaar1234

). Opvallend is ook de uitleg bij dit laatste bedrag: 
"Commende van Pieter Goedghebuer bij voorme vanbewijseter cause van zekeren paimenten van 
rente die bij diverssche bouchouders gherekent hebben gheweest betaelt ende nochtans alsnoch 
onbetaelt staen, mids dat men den bouchauders bij slote van haerlieder rekeninghe sculdich ende 
tachter was ende dat zij gheen penninghen en hebben omme de zelve paimenten van renten te 
betalene1235

." Aangezien (op zijn minst een deel van) de niet-uitbetaalde renten in de stedelijke 
boekhouding klaarblijkelijk wel als betaald stonden aangeduid, kan het voor de tijdgenoot al 
evenmin een makkelijke opgave geweest zijn om de totale schuldbalans van de stad op te maken. 
Bovendien doet dit uiteraard, zoals we reeds eerder suggereerden, twijfels rijzen over de 
betrouwbaarheid van de netto-bedragen van uitbetaalde annuïteiten die in de jaren voordien in de 
stadsrekeningen overgeschreven werden. 

De schuldpost uit 1491/92 laat alvast uitschijnen dat vooral de schuldopstapeling vanaf het 
begin van de tweede regentschapsraad bijzonder groot was. Vanaf de vrede van Cadzand werd 
opnieuw meer aandacht besteed aan de afbetaling van die achterstallige renten. Niet alleen werd 
vanaf dat moment regelmatiger in de rekeningen melding gemaakt van de totale verschuldigde 
bedragen, er werd ook effectief getracht om de annuïteiten uit de voorgaande jaren af te lossen. Deze 
schuldaflossing zal wel niet geheel belangeloos zijn geweest, en heeft mogelijks in de eerste plaats 
de aanhangers van de hertogelijke partij, die in de vorige jaren benadeeld waren, financieel vergoed. 
Blijkbaar gaf de nieuwe stadsmagistraat zelfs voorrang aan het betalen van achterstallige renten uit 
de voorgaande jaren tegenover het betalen van de in dat jaar lopende renten. In totaal was aan 
annuïteiten in 1493/94 immers 1.045.017 d.gr. verschuldigd, nauwelijks minder dan wat in het jaar 
voordien effectief uitgekeerd werd (1.090.393 d.gr.). Van die verschuldigde annuïteiten werd slechts 
90.382 (8,6% van het totaal) dat jaar effectief uitbetaald, wat overigens door een ordonnantie van 
Atbrecht van Saksen toegestaan was met het oog op het betalen van de boete van Cadzand 1236

• 

Tegelijkertijd werd echter 729.924 d.gr. gespendeerd aan de uitbetaling van achterstallige 
rentebetalingen uit de jaren 1487-1493 1237

. Er werd dus duidelijk voor geopteerd om de gedupeerden 
uit de vorige jaren te vergoeden, ook al betekende dit een nog veel grotere wanbetaling voor de 
annuïteiten van het jaar zelf. Bij deze afbetaling van achterstallige renten werd ook telkens het totale 
achterstallige bedrag voor dat jaar vermeld. Voor 1491-92 beliep dit bijvoorbeeld 941.245 d.gr., 
waarvan in 1493/94 145.336 d.gr. werd ingelost. De omvang van deze in 1493 vermelde schulden 
doet overigens (opnieuw) vermoeden dat de annuïteiten die in de rekeningen van de jaren voorheen 

1232 SAG 400/26, f' 160r e.v. 
1233 SAG 406/11 ( ongefolieerd): " ... van Ciaeis van Bommale van der confiscatie van zijnen jaer ende boucke 
diebegante halfougste 1/l/xxll ende hendende te halfougste anno Illlxxlll. " Het gaat hier, voor alle 
duidelijkheid, niet om renten die in datjaar verkocht werden, maar wel om annnuïteiten die op dat moment 
moesten betaald worden. 
1234 De stadsrekening uit het schepenjaar 1491192 ontbreekt, dus we kunnen voor datjaar geen totaalbeeld van 
de ontvangsten construeren- vandaar de vergelijking met hetjaar voordien. 
1235 SAG 406/12 (ongefolieerd). 
1236 SAG charter 94/785. Gegeven op 10 oktober 1492. Door middel van deze akte kreeg Gent respijt voor bet 
betalen van alle renten verschuldigd aan Vlaamse steden en particulieren. 
1237 SAG 406/14 (ongefolieerd). 
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als betaald opgegeven waren niet of slechts gedeeltelijk effectief uitgekeerd waren 1238
• De rekening 

van 1493/94 vermeldt tenslotte ook nog een totaalbedrag aan achterstallige renten, namelijk 
3.644.193 d.gr., anderhalf maal de in dat jaar geboekte totale inkomsten. We menen de grote 
discrepantie met het nauwelijks twee jaar ervoor genoemde schuldbedrag (zie tabel IV.l.2.) te 
kunnen wijten aan het al dan niet meetellen van die renten die wel als betaald in de renteboeken 
stonden ingeschreven, maar waarvan de betaling bij gebrek aan middelen niet effectief had plaats 
gevonden. 

Een volgende aanduiding voor de renteschuld van de stad vinden we in een oorkonde van 
Maximiliaan van Oostenrijk waarin hij de stad een maand respijt toekende voor het aflossen van 
haar schulden 1239

• Naast de verschuldigde bedragen die Gent nog vanwege de boetbetalingen na 
Cadzand te betalen had, wordt in de akte uitgebreid melding gemaakt van de zware rentelast. 
Jaarlijks zou de stad meer dan 6.800 lb. gr. aan renten verschuldigd geweest zijn, met bovendien een 
achterstallig bedrag van 15.184lb. 3 d.gr. (3.644.163 d.gr.) opgestapeld in de voorbije negen à tien 
jaar. Bij dat bedrag werden overigens de confiscaties niet meegerekend. Op enkele penningen na, 
komt dit bedrag perfect overeen met de rekening die afgesloten werd in augustus 1494. Tijdens het 
volgende schepenjaar werd de schuldaflossingspolitiek verder gezet. Van de in dat jaar lopende 
annuïteiten werd slechts 10% uitbetaald1240

, terwijl ondertussen een veel hoger bedrag (807.732 
d.gr.) besteed werd aan het afbetalen van de achterstallige renten uit de voorgaande jaren. Met deze 
som kon men 22% van deze achterstallige schuld aflossen. Aangezien de dat jaar verschuldigde 
annuïteiten voor 90% niet uitbetaald werden, werden tegelijkertijd nieuwe schulden gecreëerd 
terwijl men de oude afloste. Aan de globale schuld van de stad verhielp deze situatie dan ook 
helemaal niets. Meer nog: er werden minder achterstallige renten afgelost dan er dat jaar nieuwe 
bijkwamen, waardoor het schuldsaldo nog bleef stijgen. 

De vreemde financiële politiek die met betrekking tot de rentebetalingen vanaf de vrede van 
Cadzand gevoerd werd, kan alleen verklaard worden door rekening te houden met de personen bij 
wie de achterstallige renten verschuldigd waren. Vanuit puur financieel oogpunt hielp het aflossen 
van de achterstallige schulden de stad immers niet vooruit wanneer tegelijkertijd de jaarlijkse 
annuïteiten niet volledig uitbetaald werden. Vermoedelijk waren de politieke netwerken die in 1492 
in Gent aan de macht kwamen bij uitstek deze geweest die door wanbetaling van de renten tijdens de 
opstandsjaren benadeeld waren geweest. Het is dan ook logisch dat zij er vanaf 1492 op aandrongen 
om eerst de achterstallige betalingen af te lossen, veeleer dan de lopende annuïteiten. De 
uitbetalingspolitiek van de renten in de woelige periode tussen 1477 en 1492 verdient echter een heel 
wat uitgebreider onderzoek dan dit waar wij ons toe beperkten. 

Tabel IV.l.2. geeft een overzicht van de tot dusver aangehaalde aanduidingen van de totale 
schuld van de stad. De diversiteit van de bronnen waaruit deze informatie diende gehaald te worden, 
bewijst eens te meer hoe moeilijk het is om een totaalbeeld te krijgen van wat de stad op een bepaald 
moment schuldig was aan achterstallen - niet alleen voor de hedendaagse historicus, maar evenzo 
voor de tijdgenoot. 

Tabel IV.1.2. Achterstallen op rentebetalingen vanwege de stad, bedragen in d.gr.VI. 

Datum1241 

aug 1468 
aug 1478 
aug 1492 

Achterstallen 
461.154 

1.127.087 
1.576.799 

Index (1478 = 100) 
41 
100 
140 

In % totale ontvangsten 
42 
54 
67 

1238 Aanschouwen we immers het totaalbedrag van de in 1493/94 vermelde lopende annuïteiten, dan lagen de 
bedragen die in de rekeningen van de jaren ervoor aan betaalde annuïteiten ingeschreven werden nauwelijks 
onder dat bedrag. Het verschilliet in geen geval toe om bijvoorbeeld voor hetjaar 1491 een schuld van 
941.245 d.gr. te hebben uitstaan als de in de rekening ingeschreven annuïteiten van dat jaar ook effectief 
uitbetaald waren. 
1239 SAG charter 94n89, daterend van 11 november 1494. 
1240 SAG 406/14. Er werd 101.220 d.gr. betaald, terwijl het verschuldigde bedrag 1.009.301 d.gr. bedroeg. 
1241 Aangezien de schuldbalans telkens op het einde van het schepenjaar opgemaakt werd, zodanig dat de 
opgestapelde schulden uit het lopende jaar meegerekend konden worden, namen we de einddata van de 
schepenjaren als datum-aanduidingen in de tabel. 
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aug 1494 3.644.193 323 158 
nov 1494 3.644.163 323 187 
aug 1495 3.735.361 331 192 
Bron: SAG 406/5, SAG 400/26, SAG 406/11, SAG 406/12, SAG 406/14 en SAG charter 94/789. 

4. De Renteboeken 

In de voorgaande paragrafen hebben we het meermaals gehad over de bijzondere 
renteboeken die voor de periode vanaf 1479 in het Gentse stadsarchief terug te vinden zijn1242

• In 
tegenstelling tot de renteboeken die men doorgaans in de bewuste reeks van het archief aantreft, gaat 
het hier niet om jaarlijkse staten van schuld, maar wel om afzonderlijke rekeningen met eigen 
inkomsten en uitgaven. Ze werden bijgehouden door telkens drie ghecommiteerden die door de 
schepenen aangesteld werden 1243

• Dat men tot het aanleggen van deze parallelle boekhouding 
overging, was een rechtstreeks gevolg van de collatievergadering die in februari 1479 plaats vond 
met de bedoeling de zware rentelasten van de stad terug te dringen1244

• Vanaf dat moment traden er 
dus in realiteit geen drie maar zes trescriers op in de stad1245

, met dat onderscheid dat de drie 
ghecomrnitteerden met betrekking tot de rentebetalingen niet jaarlijks vervangen werden. Alvast de 
eerste jaren bleven de drie ghecomrnitteerden telkens Symoen Borluut fs. Symoens, Ciaeis van 
Bomrnaele en Jan Lane. De eerste behoeft als telg van één der meest vooraanstaande patricische 
families van Gent weinig duiding. Vanaf februari 1477 had hij de functie van ontvanger-boekhouder 
vervuld 1246

, dus zijn ervaring met de stadsfinanciën zal zeker een rol gespeeld hebben bij zijn 
benoeming als ghecomrnitteerde. Bovendien was hij ook de boekhouder van het eerder besproken 
register met achterstallige annuïteiten dat in 1467/68 opgesteld werd1247

• Ciaeis van Bomrnaele had 
daarentegen nooit eerder de functie van stadsontvanger vervuld en duikt ook in met het politieke 
bedrijf verwante functies pas op vanaf 1480. Hij vervulde driemaal de rol van herenkiezer (telkens in 
de opstandsjaren, wanneer deze door de regentschapsraad rond Filips de Schone aangeduid werden) 
en was in 1484 vierde schepen van gedele1248

• Van Jan Lane weten we alleen dat hij in 1481 
eveneens optrad als herenkiezer. Na verloop van tijd lijken ook deze ghecomrniteerden jaarlijks 
vervangen te worden. De uitgesproken patricische families waren daarbij vaak vertegenwoordigd. 
Niet alleen Symoen Borluut, maar ook bijvoorbeeld Sanders van Vaemewijc trad meerrnaals als 
ghecomrnitteerde op1249

• Traditiegetrouw werd de nieuwe commissie telkens verdeeld over de drie 
leden van de stad. 

De manier van boekhouden in deze renteboeken verschilt weinig van deze in de 
stadsrekeningen. Er wordt uiteraard nog steeds geen gebruik gemaakt van de dubbele boekhouding. 
Eerst worden de verschillende categorieën inkomsten opgenomen, vervolgens de uitgaven en 
tenslotte het saldo. Toch zijn er enkele verschillen ten opzichte van de organisatie van de normale 
stadsrekeningen aan te duiden. In de eerste plaats blijken de renteboeken heel wat bondiger te zijn. 
De uitleg bij de diverse inkomsten en uitgaven is een stuk minder omstandig dan in de 

1242 Voor de door ons bestudeerde periode zijn ze terug te vinden in SAG 406 nummers 9, 11, 12 en 14 (allen 
onfefolieerd). 
124 SAG 406/9 (ongefolieerd, maart-augustus 1479): "Symoen Borluut,filius Symoens, Ciaeis van Bommafe 
ende Jan Lave als bij scepenen van der kuere in Ghend ghecommitteert ende ghestelt." 
1244 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 307-310. 
1245 Het is in dat verband bemerkeoswaardig dat de rentenadministraties in sommige steden, zoals bijvoorbeeld 
Gouda, precies aan de basis hadden gelegen van het ontstaan van de functie van tresorier in het begin van de 
15de eeuw (J. HEINSIUS, 'De financiën van de stad Gouda in de 15de eeuw', Bijdragen voor Vaderlandsche 
Geschiedenis en Oudheidkunde, 4e reeks, deel IV, p. 294). Hier, in Gent op het einde van de 15de eeuw, blijkt 
het probleem van de rentebetalingen opnieuw aanleiding te geven tot een uitbreiding van het administratieve 
rersoneel van de stad. 

246 SAG 400/25, f' 69r. 
1247 SAG 406/5. 
1248 BOONE, SCHOUPS, VAN DEN NOORTGATE, De Gentse politieke en .financiële elite in de 
Bourgondische tijd ( 1385-1505 ). Een prosopografisch repertorium, vakgroep Middeleeuwse geschiedenis, 
Gent. 
1249 Onder andere in 1488: SAG 406/12. 
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stadsrekeningen en vaak lijkt het om saldi te gaan waarvan de samenstellende elementen niet 
uitgesplitst worden. Inkomsten uit confiscaties worden niet post per post opgenomen, maar enkel 
voorzien van een totaalbedrag, en ook de oorlogskasten krijgen vaak niet meer uitleg mee dan "up 
tonderhouden van den orloghe1250

. " Daar waar bij de stadsrekeningen de diverse soorten inkomsten 
en uitgaven dan ook quasi elk jaar terugkeren en de inleidende tekst erbij dan ook doorgaans 
letterlijk gekopieerd werd, zijn de posten in de renteboeken heel wat onregelmatiger. Het één en 
ander wijst erop dat bij deze rekeningen de techniciteit van het financiële beleid primeerde op de 
legitimatie ervan. Overigens werden deze rekeningen in de eerste plaats gecontroleerd door de 
schepenen van de stad, en niet door de vorstelijke comrnissarissen1251

• 

Aanvankelijk waren de financiële transacties in de renteboeken beperkt tot alle uitgaven met 
betrekking tot de renten. Daarvoor werd in enkele specifieke inkomstenbronnen voorzien, namelijk 
de indirecte belastingen op wijn en bier, en de evenredige directe belastingen op de poorters1252

• De 
bedoeling was duidelijk om de zware rentelast uit de "gewone" stadsfinanciën te halen en te 
voorzien van eigen inkomsten waardoor de afbetaling ervan een veel systematischer karakter zou 
krijgen. Waarschijnlijk was de rentenadministratie te complex geworden om aan de jaarlijks 
wisselende tresoriers over te laten. Een andere beweegreden om tot deze afsplitsing over te gaan, kan 
ook in de legitimatie van het financiële beleid liggen. De nieuw ingestelde belastingen (de indirecte 
op bier en de directe op het vermogen) waren immers specifiek in de collatie verdedigd door te 
verwijzen naar de zware rentelasten 1253

• Anderzijds kon het houden van een parallelle boekhouding 
ook de structurele tekorten van de stad verhullen die tegen het einde van de eeuw steeds duidelijker 
werden. Tekenend daarvoor is het verloop van de saldi van de stad doorheen deze periode. Uiteraard 
vormen de saldi geen maatstaf voor de effectieve schulden van de stad, maar een systematisch 
negatieve balans wijst wel op een mogelijk structureel probleem. 

Grafiek IV.1.6. Een vergelijking tussen de jaarlijkse saldi uit de stadsrekeningen en deze uit de 
renteboeken (1460-1495). 
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1251 In sommige gevallen lijken een aantal vorstelijke commissarissen wel aanwezig te zijn geweest bij de 
sluiting van de rekening (SAG 406/12, f' 146v), maar de apostilles in de marge zelf zijn in naam van de 
schepenen opgesteld: "Bij affermacie van scepenen van beede den baneken ende den commissen bij hemlieden 
dertot ghecommitteert." (SAG 406/12, f'1r). 
1252 SAG 406/9 (ongefolieerd, maart-augustus 1479). 
1253 VAN DER MEERSCH, 'Memorieboek', pp. 307-310. 
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Hoewel ook de stadsrekeningen vanaf de jaren 1480 een bijna ononderbroken negatief saldo 
vertonen, zijn het vooral de rekeningen in de renteboeken die jaar na jaar in het rood gaan. Het valt 
daarbij op dat het saldo in de stadsrekeningen na het opduiken van de renteboeken sterk stabiliseert, 
en dus als een soort rookgordijn fungeert voor de veel grotere tekorten die in de renteboeken terug te 
vinden zijn. Een laatste motivatie die tenslotte aan de basis kan liggen van de aanstelling van de 
ghecommiteerden en het gebruik van een tweede stadskas, is te zoeken in de bezorgdheid van de 
stad om haar eigen kredietwaardigheid. Gent was niet de enige stad waar bepaalde inkomsten 
afgezonderd werden om in de uitbetaling van de renten te voorzien, wel integendeel. In het Gelderse 
Zutphen bijvoorbeeld werden oorspronkelijk de inkomsten uit de accijnzen op gruit en wijn opzij 
gezet voor het afbetalen van de renten 1254

• Pas toen deze inkomsten niet meer voldoende waren om 
in de volledige uitbetalingen te voorzien, werd de rentelast naar de centrale stadskas overgeheveld. 
In het 14e eeuwse Firenze was een gelijkaardig systeem van toepassing, waarbij een verplichte 
lening geconsolideerd werd door ze samen te voegen en geleidelijk af te betalen met behulp van 
enkele belangrijke inkomstenbronnen van de stad die ervoor opzij gezet werden 1255

• Ook in 
Amsterdam werden de voornaamste 16e eeuwse renten specifiek met behulp van de accijnzen op 
bier, wijn en graan afgelose256

• Tenslotte treffen we ook in Venetië een gelijkaardige situatie aan. 
Daar werden acht voorname heffingen, voornamelijk accijnzen en tolinkomsten uit 
handelsactiviteiten, specifiek gebruikt voor het afbetalen van de renten 1257

. De achterliggende 
motivatie lijkt er daarbij steeds op gericht te zijn om toekomstige rentekopers gerust te stellen en een 
minimale zekerheid van uitbetaling te garanderen. In Venetië werden om die reden bij quasi elke 
nieuwe emissie duidelijk enkele stedelijke inkomstenbronnen geëngageerd die voor de uitbetaling 
van de renten zouden instaan. In Gent kunnen we wel een gelijkaardige motivatie veronderstetlen, 
maar de volgorde werd op zijn minst omgedraaid. De garantie van uitbetaling door het engageren 
van enkele belangrijke belastingsinkomsten, kwam er immers pas in 1479, jaren nadat de 
voornaamste renteverkopen hadden plaats gevonden. Bovendien werd het nut van de renteboeken als 
garantie voor de stedelijke kredietwaardigheid door de quasi systematisch negatieve saldi uiter:aard 
teniet gedaan. 

Graflek IV.1.7. Totale ontvangsten in de centrale stadskas enerzijds en de rentekas van de 
ghecommitteerden anderzijds (1460-1495). 
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1254 VAN SCHAÏK, 'The sale of annuities', p. 112. 
1255 TRACY, 'On the dual origins', p. 22. 

-- Renteboeken 

1256 VAN DER BURG, 'T HART, 'Renteniers', pp. 201-202. 
1257 L. PEZZOLO, 'The Venetian Government Debt, 1350-1650', in: M. BOONE, K. DAVIDS, P. 
JANSSENS, Urban Public Debts. Urban government and the marketfor annuities in western Europe (14th-
18th centuries) (Turnhout, 2003), p. 70. 
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Hoewel oorspronkelijk enkel bedoeld voor de aflossing en uitbetaling van de renten, 
breidden de ghecornrniteerden hun financiële activiteiten stelselmatig uit. Voor het eerst in 1484/85 
werden in de renteboeken ook betalingen geboekt die niet rechtstreeks betrekking hadden op de 
renten. Het ging om bedebetalingen-eerst voor Filips en zijn regentschapsraad, later dat jaar ook 
ten voordele van Maximiliaan. De grootste uitgaven gingen dat jaar echter naar het financieren van 
de oorlog tegen diezelfde Maximiliaan; over welke uitgaven in de afzonderlijke oorlogsrekening van 
Jan Ruufflaert verantwoording werd afgelegd 1258

• Dat men ertoe overging deze betalingen niet in de 
stadsrekeningen, maar wel in de renteboeken in te schrijven, hoeft gezien de omvang van de 
bedoelde uitgaven niet te verwonderen. De totale inkomsten in de stadsrekeningen bedroegen dat 
jaar 668.079 d.gr., terwijl de genoemde oorlogsuitgaven en bedetoelagen samen 987.398 d.gr. 
bedroegen. De inkomsten in de renteboeken overtroffen echter sterk deze in de stadsrekeningen, 
aangezien in de renteboeken de inkomsten van de enige nog overblij ven de substantiële indirecte 
belastingen geboekt werden. Deze indirecte belastingen alleen al brachten 1.299.120 d.gr. op, 
ongeveer dubbel zo veel als de totale inkomsten in de gewone stadsrekenin~en. Dat 1484/85 daarin 
geen uitzonderlijk jaar was, valt duidelijk af te lezen uit grafiek IV.l.7 .125

• De afsplitsing van de 
voornaamste inkomsten uit de stadsrekeningen om daarmee de rentelasten te kunnen afbetalen, had 
de centrale stadskas elke bewegingsruimte ontnomen om aan onvoorziene financiële lasten het hoofd 
te kunnen bieden. 

Door de grote discrepantie tussen de inkomsten in de centrale stadskas en deze in de kas van 
de gecommitteerden, was de verleiding uiteraard groot om de middelen uit deze laatste kas aan te 
wenden voor andere zaken dan de rentebetalingen alleen. Na 1484 namen de betalingen in de 
renteboeken die niets met de rentebetalingen van doen hadden dan ook alsmaar toe. In 1488 
bedroegen de uitgaven voor de organisatie van de regentschapsraad en de oorlogsuitgaven in de 
renteboeken 3.836.723 d.gr. - meer dan driemaal het aan renten uitbetaalde bedrag in dat jaar 
(1.192.653 d.gr.) 1260

• Was het afsplitsen van de rentebetalingen van de centrale stadskas 
oorspronkelijk bedoeld om de voortzetting van deze rentebetalingen veilig te stellen tegenover de 
overige uitgaven in de centrale stadskas, dan miste deze maatregel duidelijk haar doel. Op deze 
manier ontstond een parallelle boekhouding die in belangrijkheid de stadsrekeningen al vlug zou 
overtreffen. Vanaf 1484 waren de ghecornrnitteerden zonder enige twijfel de werkelijke financiële 
beleidsvoerders, en niet langer de tresoriers. Niet alleen werden de belangrijkste uitgaven aan hen 
overgelaten, ze hadden ook de rechtstreekse controle over de middelen van de tresoriers zelf! Vanaf 
1484 werd namelijk jaarlijks een bedrag uit de renteboeken overgemaakt aan de "tresorier omme 
zekere noodzakelijke betalinghe te doene in de affairen van dese stede1261

• ~· Deze bedragen werden 
dan bij de ontvangsten in de stadsrekeningen ingeschreven onder de categorie "ontfanc van den 
ondersereven persoonen van dat zij der voorn. stede van outs tachter ende sculdich waren ende van 
den ghonen die hemlieden kenden ghehouden zijnde in de zelve stede also hier naer verclaert 
staet1262

• " Vóór 1484 kwamen daarin enkel kleine bedragen voor die de stad nog van verschillende 
personen schuldig was om de meest diverse redenen. Nadien werd de ingeschreven betaling 
vanwege de ghecornrnitteerden een steeds belangrijker onderdeel van de centrale stadskas. Tussen 
1484 en 1495 kwam jaarlijks 30% van de in de stadsrekeningen geboekte ontvangsten uit een 
dergelijke overdracht vanwege de ghecornrnitteerden. In 1487-1490 was dit zelfs gemiddeld 42%. 
Met andere woorden: de centrale stadskas die door de tresoriers beheerd werd, was volledig 
ondergeschikt geworden aan de rentekas van de ghecornrniteerden. Daardoor schoot de afsplitsing 
van de renteboeken niet alleen volledig haar doel (het correct afbetalen van de renten, ongeacht de 
andere stedelijke uitgaven) voorbij, maar werd het hele financiële bestel van de stad ook een stuk 
minder transparant. 

1258 SAG 406/11 ( ongefolieerd, 1484 ). Deze oorlogsrekening zelf bleef niet bewaard, in tegenstelling tot deze 
uit de periode 1487-1489. 
1259 Voor deze grafiek werden de in de rekeningen zelf vermelde totale ontvangsten opgenomen, waarbij men 
zich dus de bedenking moet maken dat een aantal van de inkomsten in de renteboeken waarschijnlijk veeleer 
boekhoudkundige operaties betreffen. Zie met betrekking tot deze problematiek het onderdeel over de 
renteconfiscaties (3.2.) in dit hoofdstuk. 
1260 SAG 406/12 (ongefolieerd, 1488). 
1261 SAG 406/12 (ongefolieerd, 1490) 
1262 SAG 400/27, f" 42r. 
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C. Het Gentse schuldbeleid: evaluatie en besluit 

1. De openbare schuld en de stadsfinanciën 

De manier waarop een publieke instantie met haar schuld omgaat, biedt zonder twijfel één 
van de meest interessante inkijkmogelijkheden in het karakter en de doelstellingen van het gevoerde 
beleid. Hoewel we schuld op zich gewoonlijk als iets negatiefs beschouwen, kunnen bepaalde 
leenoperaties ook positieve, of misschien beter, "nuttige" effecten hebben. Het aangaan van leningen 
biedt immers uitzonderlijke mogelijkheden tot kapitaalsconcentratie die, indien goed aangewend, 
mogelijkheden kunnen bieden die anders buiten bereik zouden blijven. Een stad kan door middel van 
leningen bijvoorbeeld investeringen plaatsen in infrastructuur en economische instellingen, die na 
verloop van tijd hun (commerciële) vruchten kunnen afwerpen1263

• Ook op socio-politiek vlak 
kunnen leningen gunstige effecten bewerkstelligen. Zo konden leenoperaties ingeschakeld worden in 
processen van identiteits- en staatsvorming 1264

. Toch zijn er vooral de negatieve effecten die aan 
leningen verbonden zijn: ze wijzen vaak op een ongezond financieel beleid en stucturele tekorten, en 
dragen daar doorgaans nog toe bij. Zowat alle publieke instanties worden echter vroeg of laat met 
problemen geconfronteerd waarvoor extra inkomsten moeten gezocht worden. In het 
laatmiddeleeuwse Gent vinden we deze aanleidingen voor het aangaan van schulden voornamelijk in 
twee belangrijke factoren: de uitgaven ten voordele van de vorst en de militaire onkosten. Voor alle 
overige uitgaven van de stad bleken de gewone inkomsten steeds ruim voldoende te zijn. Grafiek 
IV.l.8. toont het verloop van enerzijds de buitengewone uitgaven (BUV), ten voordele van de vorst 
en als gevolg van militaire inspanningen, en anderzijds de buitengewone ontvangsten (BUT). 

Grafiek IV.l.S. Buitengewone uitgaven en buitengewone ontvangsten van de stad (1400-1495). 
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De kapitalen die via leningen en andere buitengewone ontvangsten vergaard werden, blijken 
dus in eerste instantie niet ten voordele van de stad te zijn aangewend. Aangezien voor zuiver 
stedelijke en bescheidener uitgaven geen leningen werden aangegaan, lijkt het erop dat van een 

1263 PEZZOLO, 'The Venetian government debt', pp. 72-73 haalt het voorbeeld aan van Venetië waar de 
expansie, die voor een groot deel aan de basis van haar latere commerciële succes lag, mede gefinancierd werd 
door leenoperaties. 
1264 Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de mechanismen die door Filips de Stoute en Jan zonder Vrees ingeschakeld 
werden ten opzichte van Brugge door middel van de Rapondi: LAMBERT, 'The city, the duke', onder andere 
pp. 136-137. Zie ook bijvoorbeeld de theorie rond renteverkoop en de Bourgondische staatsvorming bij 
BOONE, 'Plus dueil que joie', p. 16 en HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 42. 
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bewuste financiële beleidsoptie vanwege de Gentse schepenen geen sprake was 1265
• De leenoperaties 

stonden dan ook bijna steeds ten dienste van de vorst, ook al ging het opgebrachte geld eerst via de 
stadskas en ging het initiatief voor de leenoperatie van het stadsbestuur zelf uit 1266

• De leenpolitiek in 
Gent werd niet bewust gevoerd om grotere kapitalen ter beschikking te hebben, maar enkel om de 
door externe politieke en militaire factoren veroorzaakte buitengewone kosten het hoofd te kunnen 
bieden 1267

• Er werd met andere woorden geleend omdat er geen andere mogelijkheid overbleef. Dit 
wil uiteraard niet zeggen dat een leenbeleid niet zichtbaar zou kunnen zijn in de manier waarop de 
stad haar krediet bij elkaar probeerde te krijgen. In de 13e en 14e eeuw deed Gent geregeld een 
beroep op Italiaanse of Atrechtse financiers om de stad van de nodige acute middelen te voorzien1268

• 

Tegen de 15e eeuw verdwenen dergelijke persoonlijke geldschieters zo goed als volledig van het 
toneel van de stadsfinanciën in de Nederlanden. In de door ons behandelde periode komt een 
dergelijke persoonlijke relatie met geldschieters quasi nooit voor1269

. In uitzonderlijke gevallen werd 
nog eens een kleine som geleend bij de houders van de lombardentafel in de stad, maar daar hield 
het dan ook op. Werd de stad niet langer als solvabel genoeg beschouwd voor dergelijke financiers, 
of wilde de magistraat dergelijke leningen bewust niet meer aangaan1270? 

Er stonden de stad uiteraard ook andere mogelijkheden ter beschikking om haar 
onmiddellijke noden te lenigen. Minstens drie verschillende manieren om aan leningen te geraken 
werden in laatmiddeleeuwse steden regelmatig toegepast: vrijwillige leningen vanwege de gegoede 
burgers, verplichte leningen en geconsolideerde leningen door middel van renteverkopen 1271

• Zoals 
uit wat voorafging mag blijken, kwam elk van deze soorten leningen tussen 1460 en 1495 in de 
stadsfinanciën voor. Veruit de belangrijkste manier waarop de stad haar tekorten probeerde aan te 
vullen, was het organiseren van renteverkopen. Vanaf 1477 valt echter op dat ook steeds vaker 
uitzonderlijke directe belastingen en verplichte leningen aangewend werden om aan bepaalde 
noodsituaties het hoofd te bieden. Nochtans waren zowel de renteverkopen als de directe belastingen 
sedert het einde van de 13e - begin 14e eeuw zo goed als volledig uit de Gentse stadsfinanciën 
verdwenen 1272

. Als verklaring voor het teruggrijpen naar deze zo goed als verdwenen 
financieringsopties, kunnen we allereerst wijzen op de uitzonderlijk grote noden van de stad. De 
omvang van de belastingsdruk vanwege Karel de Stoute en Maximiliaan van Oostenrijk, de effecten 
van de zware boetebetalingen van Gavere en de omvangrijke oorlogsinspanningen die de stad rond 
1477 en 1488 leverde, mogen uit deze verhandeling reeds gebleken zijn. Maar het is niet uitgesloten 
dat ook bewuste politieke keuzes aan de basis lagen van het teruggrijpen naar deze lange tijd 
verdwenen financieringsmethodes. In ieder geval is duidelijk dat na de vrede van Gavere definitief 
een nieuwe weg werd ingeslagen, waarbij het aanwenden van renteverkopen, directe belastingen en 
accijnsverhogingen wellicht mee de inzet vormde van de politieke strijd die zich binnen de stad 
tegen het einde van de 15e eeuw ontplooide. In wat volgt zullen we pogen de manier waarop de 

1265 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zutphen, vergelijk: VAN SCHAÏK, 'The sale of annuities', p. 126. 
1266 HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 37, 42 en 54 trekt de rol van de vorst in de stedelijke renteverkopen in 
twijfel. Hij houdt daarbij echter enkel rekening met de expliciete initiatiefnemers van de bede, en niet met de 
dynamiek van de stadsfinanciën. Ook al gingen heel wat renteverkopen uit van de leden van de stad, in 's 
Hertogenbosch en elders- in de meeste steden gebeurde dit bijna altijd naar aanleiding van de (extraordinaris) 
bede van de vorst. Zie ookVAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 101 e.v. 
1267 Men kan zich uiteraard - terecht - de vraag stellen in hoeverre de oorlogen tegen Maximiliaan van 
Oostenrijk die de stad voerde en die haar niet alleen met zware militaire kosten, maar ook telkens met 
aanzienlijke boetebetalingen opzadelde, als externe factoren te beschouwen zijn, aangezien de Staten-Generaal 
en de Drie Leden van Vlaanderen zelf voor de oorlog gekozen hadden (uiteraard binnen de mogelijkheden die 
voor hen open lagen). 
1268 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', pp. 272-282. 
1269 We bespraken enkele vlottende leningen bij particulieren aan het begin van dit hoofdstuk, maar de 
bedragen zijn daar al te klein en de leentermijnen te kort om van werkelijk relevante kredietoperaties te kunnen 
sp,reken. 
1 70 De manier waarop dergelijke leenoperaties bij bankiers door de hertog konden worden ingeschakeld in het 
staatsvormingsproces en in de bestendiging van een voortdurende geldstroom van de stad naar de vorst, vindt 
men in LAMBERT, 'The city, the duke', passim. Het valt overigens op dat ook Brugge in dezelfde periode de 
bewuste keuze maakte om korte-termijnleningen als financieringsmogelijkheid te schrappen. 
1271 Men vindt deze mogelijkheden onder andere terug bij TRACY, 'On the dual origins', passim. 
1272 VAN WERVEKE, 'De Gentsche stadsfinanciën', pp. 190-194 en pp. 282-290. 

276 



Gentse beleidsvoerders omgingen met de verschillende mogelijkheden om aan noodkapitaal te 
geraken, in de specifieke politieke context te plaatsen van de door ons behandelde periode. Centraal 
staat daarbij de vraag naar de manier waarop bepaalde politieke strevingen in de gehanteerde 
schuldpolitiek van de stad naar voor kwamen. Daarvoor moeten we ons eerst richten op de 
belangrijkste oorzaak van de financiële problemen op het einde van de 15e eeuw; en deze vinden we 
in de nadagen van de vrede van Gavere. 

2. Gevolgen en reacties 

De omvang van de boetebetalingen in het midden van de jaren 1450 is genoegzaam bekend, 
net als de omvang van de renteverkopen waarmee deze grotendeels gefinancierd werdenm3

. 

Ondanks de instelling van de cueilloten om de annuïteiten van deze renteverkopen te kunnen 
betalen, begonnen zich na enkele jaren enkele achterstallen op te stapelen. Toen in 1467 als gevolg 
van de opstand tegen Karel de Stoute de cueilloten tijdelijk niet geïnd werden, bracht dit de stad een 
eerste maal in financiële problemen. In augustus 1468 was de stad reeds 461.154 d.gr. aan 
achterstallige annuïteiten verschuldigd aan diverse rentehouders 1274

• Vanaf dat moment werden de 
stedelijke beleidsvoerders met een dubbel probleem geconfronteerd: enerzijds moesten ze proberen 
de achterstallige renten betaald te krijgen, en anderzijds moesten ook jaar na jaar de lopende 
annuïteiten uitgekeerd worden als men de schuldenberg niet nog wilde zien aangroeien. Daar 
bovenop kwam dan nog eens dat het jaarlijks aan erfrenten verschuldigde bedrag pas kon 
verminderd worden als er ook voldoende middelen voorhanden waren om deze opnieuw af te kopen. 
De vooruitzichten waren dus niet bepaald rooskleurig. Net als in heel wat andere steden in de 
Nederlanden, groeiden zowel de achterstallen op de rentebetalingen als de concrete annuïteitslast in 
de volgende decennia nog aan 1275

• Op die manier was de stad tegen augustus 1495 jaarlijks 52% van 
haar totale ontvangsten aan rentebetalingen verschuldigd, terwijl nog een bedrag ter waarde van het 
dubbele van de totale jaarlijkse ontvangsten aan achterstallen verschuldigd was 1276

• 

Bovendien woog de rentelast na de vrede van Cadzand zwaarder dan ooit op de 
stadsfinanciën. Renteverkopen zoals die van 1486 en 1488 hadden immers plaats gegrepen op een 
moment dat de waarde van de munt een absoluut dieptepunt bereikt had. De drastische 
muntrevaluatie van 1489 maakte daar een einde aan, maar deze werd in Gent pas in 1492 ingevoerd 
als onderdeel van de vrede van Cadzand. De waarde van de munt werd plots zo goed als verdubbeld, 
waardoor de stad de annuïteiten van de rentehouders in een veel zwaardere munt moest terugbetalen 
dan de munt waarin ze het kapitaal van de renteverkoop eertijds ontvangen had. Bovendien gold dit 
ook voor de achterstallen die in de jaren voordien opgestapeld waren. Door in de voorgaande jaren 
haar renteverplichtingen niet na te komen, was de stad nu enkel met nog zwaarder wegende lasten 
opgezadeld. Tot overmaat van ramp liep het bevolkingsaantal na afloop van de oorlogen tegen 
Maximiliaan van Oostenrijk sterk terug - mogelijks verminderde het zelfs met een kwart - waardoor 
bijgevolg minder mensen, en dus minder kapitaal, overbleef om voor de schuldenlast op te draaien. 
Gaat men af op een geschat bevolkingscijfer van 45.000 personen op het einde van de 15e eeuw1277

, 

dan bekomt men voor het jaar 1494/95 een totaal van 104 d.gr. aan achterstallen en lopende 

1273 BOONE, 'Geld en macht', p. 68 en BOONE, 'Plus dueil que joie', p. 13. De opbrengsten daarvan gingen 
niet rechtstreeks naar de vorstelijke schatkist, maar dienden uiteraard wel om aan de betalingen van de boete te 
kunnen voldoen (vergelijk met HANUS, Pecunia nervus rerum, p. 36). 
1274 Zie supra. 
1275 Zo ook bijvoorbeeld in ' s Hertoghenbosch: B. BLONDÉ, 'De saneringspogingen van de Bossche 
stadsfinanciën in de eerste helft van de 16de eeuw: spiegel van een politieke, sociale en economische 
realiteit?', Driemaandelijks Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 172 ( 1990), p. 65 en Brugge: L. 
DERYCKE, 'The public annuity market in Bruges at the end of the 15th century', in: M. BOONE, K. 
DA VIDS, P. JANSSENS, Urban Public Debts. Urban government and the market for annuities in western 
Europe ( 14th-18th centuries) (Turnhout, 2003), p. 165. 
1276 Zie supra. Dit komt neer op een totale rentelast van 2,5 maal de totale jaarlijkse inkomsten van de stad, 
wat overeenkomt met de situatie in Brugge in 1494: DERYCKE, 'The public annuity market', p. 165. 
1277 Gebaseerd op DAMBRUYNE, 'Mensen en centen', p. 25 e.v. 
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annuïteiten per capita. Dit komt neer op zowat 21 daglonen van een ongeschoold arbeider, en tien 
daglonen voor een geschoold ambachtsman 1278

• 

Niet alleen het bevolkingsaantal maar ook de economie had een grote invloed op de 
mogelijkheden van de stad om haar schuldenlast te boven te komen. De economische conjunctuur 
bepaalt immers net als de demografische factor de inkomsten waarover een stad potentieel kan 
beschikken. Dat de vele oorlogen op dit vlak een weinig gunstige situatie creëerden, kwam reeds 
meermaals aan bod 1279

. De stijgende prijzen in de jaren 1480 maakten bijvoorbeeld het aankopen van 
renten minder interessant (aangezien de aangekochte rentebrieven voortdurend in waarde 
verminderden) voor potentiële rentekopers. Bovendien is ook hier weer sprake van een vicieuze 
cirkel: precies de grote hoeveelheid achterstallige renten van de stad vormde een ernstige 
belemmering voor de heropleving van de economie die zo broodnodig was om de 
(accijns)inkomsten de hoogte in te krijgen1280

. Hoewel het uiteindelijk de stad was die voor de 
kosten van de arrestaties opdraaide, ondervonden ongetwijfeld heel wat ingezetenen er hinder van. 
Voor hen waren er uiteraard nog heel wat belangrijker nadelige gevolgen aan de Gentse rentelast 
gekoppeld. In de eerste plaats omdat het de inwoners van de stad waren die de intresten moesten 
financieren via de consumptiebelastingen op wijn en bier. Zoals uit de renteboeken vanaf 1479 
bleek, waren het quasi uitsluitend deze accijnzen die voor de betaling van de annuïteiten instonden. 
Waar die intresten uiteindelijk heen gingen, zal een uitgebreid prosopografisch onderzoek moeten 
uitwijzen, maar alvast voor de renteverkopen tot 1477 is uitgewezen dat de meerderheid van de 
rentehouders geen Gentenaren waren 1281

. Naast de drainage van kapitaal uit de stad, had de hele 
operatie ook een uitgesproken regressief tintje. Rentekopers behoorden immers gewoonlijk tot de 
meer gegoeden of op zijn minst tot de middenklassen van de samenleving, terwijl de intresten 
betaald werden met de inkomsten uit de sociaal regressieve indirecte belastingen. 

Zowel in het belang van de financiële gezondheid van de stad als uit sociale overwegingen, 
was het dus noodzakelijk dat de stad haar rentelast zou afbouwen en haar financiën zou saneren. 
Toch werden tussen 1468 en 1495 nog elf nieuwe renteverkopen georganiseerd. In de eerste plaats 
uit financiële noodzaak, maar ook meer persoonlijke en zelfs politieke motieven zijn niet uit te 
sluiten. Voor sommigen waren er natuurlijk ook voordelen aan de renteverkopen van de stad 
verbonden, en wel in de eerste plaats voor de rentehouders zelf. Zij vonden in dergelijke 
rentebrieven een relatief veilige investeringsmogelijkheid die hen van een behoorlijk jaarlijks 
inkomen voorzag. 

Het organiseren van renteverkopen ten laste van de stad vond tussen 1468 en 1476 zo goed 
als elk jaar plaats. Vanaf 1477 tot 1484 vinden we er geen enkele meer terug 1282

• Het nieuwe regime 
dat in 1477 aan de macht kwam, had dan ook reden genoeg om de praktijk van de renteverkoop 
tijdelijk af te zweren. Wilde het stadsbestuur zich na 1477 ook maar enigszins op de steun van 
bredere bevolkingslagen kunnen beroepen, dan waren de renteverkopen, die in toenemende mate de 
inkomsten uit de regressieve indirecte belastingen opslokten, immers uit den boze. Daarnaast was er 
natuurlijk ook het louter financiële aspect: in augustus 1478 bedroegen de achterstallen op de renten 
reeds 1.127.087 d.gr., wat meer dan de helft uitmaakte van de totale ontvangsten in dat jaar. 
Aangezien de bijzonder impopulaire cueillotes afgeschaft moesten worden, woog de rentelast nog 
zwaarder dan voorheen. Deze rentelast die sinds de vrede van Gavere en de veeleisende regering van 
Karel de Stoute voortdurend was aangegroeid, maakte het onmogelijk om terug te keren naar het 
financiële beleid van voorheen. De afschaffing van de cueillotes bleek dan ook enkel nog mogelijk 
te zijn als er ondertussen alternatieve inkomstenbronnen aangesproken werden. Deze vond men ten 

1278 Naar hedendaagse maatstaven is dat uiteraard nog een bescheiden schuldenlast, maar gezien de grote 
armoede van de grootste delen van de Gentse bevolking én de regressieve spreiding van de manier waarop de 
schuldaflossing gefinancierd werd (nl. door indirecte belastingen), was dit allerminst een verwaarloosbaar 
bedrag. 
1279 Een overzicht vindt men anders nog steeds in VAN UYTVEN, 'Politiek en economie', p. 1097 e.v. 
1280 Zie supra waar we eerder reeds vermeldingen en onkosten van de stad als gevolg van het recht van 
arrestatie aanhaalden. 
1281 BOONE, 'Plus dueil quejoie', p. 14. 
1282 We weten uit de discussies die volgden op de renteverkopen onder de drie leden dat er wel een 
renteverkoop moet plaats gehad hebben in 1484, maar vermoedelijk vloeiden de opbrengsten eruit niet 
rechtstreeks naar de stadskas. Zie bijvoorbeeld BLOCKMANS, 'Handelingen 14 77-1503', 245 (p. 369). 
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dele in diverse vormen van directe belastingen, die gewoonlijk een stuk progressiever van aard 
waren en dus op minder weerstand stuitten dan de accijnzen 1283

• 

Hebben we dan te maken met een eenvoudige dichotomie tussen enerzijds een traditionele 
politieke elite, het "patriciaat", die omwille van persoonlijk gewin en politiek voordeel telkens 
opnieuw tot renteverkoop wou overgaan, en anderzijds de ambachten die na 1477 aan de macht 
kwamen en omwille van sociale overwegingen de renteverkopen resoluut opzij schoven? Er is, in het 
licht van de recente netwerkgerichte benadering in de politieke geschiedenis, met betrekking tot de 
situatie in andere steden in de Nederlanden reeds meermaals op gewezen dat zulk een dichotomie al 
te simplistisch is1284

• Toch mag een dergelijke afwijzing van een- inderdaad grotendeels fictieve
socio-politieke breuklijn tussen "de elite" en "de ambachten" er niet toe leiden dat men het 
laatmiddeleeuwse politieke bedrijf als een ongrijpbaar continuüm gaat beschouwen waarin politieke 
verandering en sociaal beleid per definitie onmogelijk zijn1285

• De principiële afwijzing van een 
achterhaalde dichotomie wil nog niet zeggen dat we het kind met het badwater moeten weggooien. 
Dat het Gentse politieke toneel niet bestond uit twee lijnrecht tegenover elkaar staande en vast 
omlijnde sociale en politieke groepen (patriciaat versus ambachten), wil nog niet zeggen dat van een 
uitgesproken bewust financieel beleid met sociale implicaties per definitie geen sprake kan zijn. Dat 
een dergelijk beleid in Gent vanaf 1477 ook effectief gevoerd werd, mag ons inziens wel blijken uit 
de drastische ommekeer in het gevoerde beleid: het plots stoppen van renteverkopen, het verlagen en 
deels afschaffen van heel wat indirecte belastingen en het instellen van nieuwe, evenredige, 
vermogensbelastingen. De vraag is nu aan wie we deze verandering van het beleid moeten 
toeschrijven. Dat de ambachtselites na 1477 in Gent aan macht wonnen, staat vast. Of het echter 
deze politieke netwerken waren die zich als de heftigste tegenstanders van nieuwe renteverkopen en 
voorstanders van directe belastingen betoonden, en of dit dan nog vanuit sociale overwegingen 
gebeurde, is uiteraard een heel andere zaak1286

• Een dergelijke vraagstelling kan, als ze al op 
bevredigende wijze beantwoord kan worden, enkel adequaat benaderd worden door een uitvoerig 
politiek en prosopografisch onderzoek waar in deze verhandeling uiteraard geen plaats voor is. 

Het maatschappelijk draagvlak van het nieuwe financiële beleid na 1477 is sowieso moeilijk 
te achterhalen. Over de betrokkenheid van "het gemeen" bij stedelijke opstanden is reeds heel wat 
geschreven. De laatste decennia heeft de geschiedschrijving zich sterk geconcentreerd op het 
terugdringen van de 19e eeuwse opvattingen over het steeds morrende, en altijd tot oproer bereid 
zijnde "gepeupel". Het, wellicht onbedoelde, resultaat was een drastisch terugdringen van de impact 
van de lagere bevolkingskiassen op het politieke beleid. De geschiedschrijving over de 
gebeurtenissen in 14 77 verging het niet anders: eerst werd gewezen op de totale afwezigheid van 
enig volksoproer bij het afdwingen van de privileges, vervolgens werd ook de veronderstelde rol van 
het gemeen bij de openbare terechtstellingen van hertogelijke en stedelijke functionarissen in 
datzelfde jaar ontkrache287

• Het zou echter voorbarig zijn te besluiten dat deze terechtstellingen 
daardoor te reduceren zijn tot louter politieke afrekeningen die zich binnen een beperkt aantal, elkaar 
voortdurend beconcurrerende netwerken afspeelden. De uitgeschakelde functionarissen werden er 

1283 Cfr. deel III, hoofdstuk 1. 
1284 Bijvoorbeeld HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 78-79. Hij verwijst daarbij naar HAEMERS, 'De Gentse 
opstand', pp. 109-116 en 423-436 om op de sociale diversiteit van de politieke geledingen in 
laatmiddeleeuwse steden te wijzen en te benadrukken dat de ambachten niet sociaal progressief van aard 
waren. 
1285 We volgen daarin de oproep van oa. Jan Dumolyn om in het historisch onderzoek met een klassenbegrip te 
blijven werken, op voorwaarde dat voldoende aandacht wordt besteed aan de inwendige diversiteit en 
dynamiek van deze groepen en dat de historicus dan ook niet vrijblijvend van termen als "klasse" en "elite" 
gebruik maakt. Een theoretische onderbouwing en case-studie daarbij vindt men in J. DUMOLYN, 
'Dominante klassen en elites in verandering in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen', Jaarboek voor 
middeleeuwse geschiedenis, 5 (2002), pp. 69-107. 
1286 Met betrekking tot de Gentse opstand van 1449-1453 werd reeds geconstateerd dat de gegoede 
middengroepen die bij deze opstand de macht grepen niet konden of wilden besturen zonder hun achterban 
(HAEMERS, 'De Gentse opstand', pp. 430-431). Het lijkt er dus op dat een dergelijke conclusie eveneens 
aanvaardbaar zou zijn voor de politieke netwerken die in 1477 aan de macht kwamen. 
1287 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 371-376 en BOONE, 'Lajustice en spectacle', pp. 63-
64. 
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stuk voor stuk van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het slechte bestuur en de financiële 
moeilijkheden van de stad. Ons inziens waren dit geen uit de lucht gegrepen beschuldigingen die 
enkel ter legitimatie van de machtsovername van een nieuw politiek netwerk moesten dienen, maar 
terechte verwijten die door het desastreuze financiële beleid van de decennia voorafgaand aan 1477 
bevestigd worden. Aangezien tijdens de eerste jaren na het aan de macht komen van het nieuwe 
stadsbestuur zeer duidelijk pogingen ondernomen werden (waarover zo meteen meer) om de 
stedelijke financiën ten goede te keren, is er geen enkele reden om aan te nemen dat de 
verontwaardiging tegenover de verantwoordelijke functionarissen onder Karel de Stoute niet op zijn 
minst ten dele gemeend was. A fortiori gold dit wellicht voor de meerderheid van de Gentse 
bevolking die de zware indirecte belastingen, waarvan veruit het grootste deel van de opbrengst door 
de jaarlijkse annuïteiten opgesoupeerd werd, rechtstreeks in haar consumptiebudget voelde. Zonder 
daarbij uit het oog te verliezen dat de beleidsmakers na 1477 nog steeds een politieke én sociaal
economische elite vormden die er niet voor terugdeinsde een voor haar voordelig financieel beleid te 
voeren (bijvoorbeeld in verband met de verloning, cf. supra), schijnt het ons desalniettemin toe dat 
ze in dat beleid meer oog had voor de financiële én sociale excessen die uit de rentepolitiek (en 
daarmee nauw verbonden ook de fiscale politiek) volgden1288

• De Gentse politieke elite stond daarin 
zeker niet alleen. Van Schaïk schrijft dat tegen het jaar 1500 de meeste stadsbesturen in de 
Nederlanden als gevolg van diverse politieke en sociale problemen, doordrongen raakten van een 
zekere vijandigheid tegenover alle vormen van krediee 289

• Het was deze gevoeligheid, die in Gent 
blijkbaar een kwart eeuw vroeger aan de oppervlakte kwam, die het financiële beleid tijdens de 
volgende jaren zou bepalen. 

3. De saneringspoging van 1479 

In 1479 kwam het dan ook tot een grondige poging tot sanering van de stadsfinanciën. De 
schepenen stelden drie ghecornmitteerden aan om de rentelast te bekostigen door middel van een 
aparte kas met samengebrachte nieuwe en bestaande accijnzen. Gent was niet de enige stad die op 
het einde van de middeleeuwen door haar onbetaalbaar geworden rentelast tot bijzondere 
maatregelen gedwongen werd. Tussen 1492 en 1500 vroegen onder andere Amsterdam, Dordrecht, 
Haarlem, Brugge, 's Hertogenbosch, Leuven en Leiden één of andere vorm van moratorium1290

. De 
burgeroorlogen en de vorstelijke fiscale politiek met betrekking tot de steden hadden over de hele 
Nederlanden blijkbaar op meer dan één plaats de schuldenlast ondraaglijk gemaakt. Toch is de 
chronologie opmerkelijk: alle genoemde steden vroegen immers precies in 1494 het moratorium aan, 
op Haarlem en Leiden na die dit reeds in 1492 deden 1291

• Maar ook de manier van aanpakken was 
sterk gelijkend: telkens werden ofwel drie vorstelijke functionarissen aangesteld die het stedelijk 
financiewezen tijdelijk in handen namen, ofwel werden onder de gegoede burgers van de stad drie 
tot zes "ghecommitteerden" aangeduid die met deze taak belast werden 1292

• Dit gebeurde 
systematisch door de renten in een afzonderlijke kas onder te brengen en te voorzien van eigen 
inkomstenbronnen1293

• Vaak werden daarbij nieuwe ontvangsten aangeboord in de vorm van directe, 

1288 Vergelijk met de omschrijving van het zogenaamde Afteveldemodel zoals dat (voornamelijk op juridisch) 
vlak voor de Gentse opstand van 1449-1453 gedefinieerd werd: HAEMERS, 'De Gentse opstand', pp. 251-
264. We komen hier later nog op terug. 
1289 VAN SCHAÏK, 'The sale of annuities', p. 121. 
1290 VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 69; VAN UYTVEN, 'Stadsfinanciën en ekonomie', 
pp. 224-239; BLONDÉ, 'De saneringspogingen', pp. 67-68; HANUS, 'Pecunia nervus rerum', pp. 69-71 en J. 
MARSILJE, 'Le système de taxation en Hollande, 1477-1514', in: Pubheation du Centre Européen d'études 
bourguignonnes, XIVe-XV/e siècles, 28 (1988), pp. 159-171. 
1291 VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 65. Volgens Hanus ving de sanering in Leiden pas 
aan in 1496: HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 71. 
1292 Dit neemt niet weg dat in de meeste van deze steden ook reeds in de jaren voordien, vanuit de stedelijke 
politiek zelf, naar oplossingen voor de financiële problemen gezocht werden. Het lijkt er echter op dat vanaf 
1492 dit sterker georkestreerd werd vanuit de vorstelijke administratie- zie ook voor Haarlem en Leiden: 
MARSILJE, 'Le système de taxation', pp. 169-171. 
1293 BijvoorbeeldVAN UYTVEN, 'Stadsfinancien en ekonomie', p. 224-229. 
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hoofdelijke belastingen1294
• Om de steden toe te laten hun financiën op orde te krijgen zonder al te 

veel hinder te ondervinden van het arrestrecht, werden door de vorst opeenvolgende 
atterminatiebrieven uitgevaardigd die de steden uitstel van betaling verleenden voor hun 
achterstallige schulden. Zolang de atterminatiebrief geldig was, hadden de schuldeisers van de stad 
geen enkel drukkingsmiddel om hun achterstallige renten op te eisen1295

• Een gedetailleerde 
vergelijkende studie tussen de verschillende saneringspogingen in al deze, en vermoedelijk nog 
meer, steden laat overigens nog op zich wachten. Toch zijn de onderlinge gelijkenissen in deze 
diverse saneringsoperaties treffend. Jord Hanus opperde dan ook de hypothese dat de rol van Filips 
de Schone hierin groter was dan tot op heden aangenomen werd. Hij zou de grote bedenker en 
instigator geweest zijn van deze saneringen, die finaal tot doel hadden de betalingscapaciteit van de 
steden in de vorstelijke beden weer op peil te brengen1296

• Of we inderdaad de persoonlijke inbreng 
van Filips de Schone op het voorplan moeten stellen, blijft vooralsnog onzeker, maar het mag in 
ieder geval wel duidelijk zijn dat de hele operatie gecoördineerd werd vanuit de vorstelijke 
administratie1297

• Vaak werd van de verlening van de atterminatiebrieven gebruik gemaakt om het 
saneringsproces nog sterker naar de vorst toe te trekken. In Haarlem werd bijvoorbeeld in de 
atterrninatiebrief van 1501, na een eerdere mislukte poging tot sanering door een groep 
ghecomrnitteerden (aangeduid onder de eigen ingezetenen), het volledige financiële bedrijf onder 
curatele gesteld van twee vorstelijke functionarissen: Jean Roussel en - niet onbelangrijk - Filips 
Wielant1298

• 

Hoe past de Gentse saneringsoperatie van 1479 nu in dit plaatje? Qua intenties en werkwijze 
hoeft ze alleszins niet onder te doen voor de financiële ingrepen die in de andere steden van de 
Nederlanden bijna twee decennia later plaats vonden. Ook hier werden drie personen, eveneens 
"ghecomrnitteerden" genaamd, aangesteld om een afzonderlijke rentekas te beheren en de stedelijke 
schuldenberg af te bouwen. Net als in onder andere Leuven, Leiden en 's Hertogenbosch later, 
werden nieuwe inkomsten voor de uitbetaling van de renten voomarnelijk gezocht in de directe 
taxatie. In menige stad gaf de keuze tussen het gebruik van indirecte dan wel directe belastingen 
voor het afbouwen van de schuldenberg aanleiding tot heftige sociale en politieke discussie. In 's 
Hertogenbosch waren bijvoorbeeld de eerste twee leden van de stad (schepenen en gezworenen 
enerzijds en raadsheren anderzijds; duidelijk de meest gegoede ingezetenen van de stad) voorstander 
van gevoelige accijnsverhogingen, terwijl de ambachtsdekens zich hiertegen heftig verzetten en een 
evenredige, directe belasting voorstonden1299

• Dat ook in Gent de socio-politieke tegenstellingen zich 
rond deze problematiek concentreerden, bewijst de opstand van 1479, waarbij de plannen tot 
verhoging van de bieraccijnzen centraal stonden1300

• Het lijkt erop dat uit deze protesten en de 
vergaderingen in de collatie een soort compromis uit de bus kwam, waarbij enerzijds de bier- en 
wijncueillotes terug ingevoerd werden, terwijl anderzijds ook de poorters en (nu ook) de 
buitenpoorters aan een directe vermogensbelasting onderworpen werden1301

• Deze vier inkomsten 
werden aan de ghecomrnitteerden toevertrouwd om aan te wenden in het verminderen van de 
rentelast, vandaar dat we ze vanaf 1479 in de renteboeken terugvinden. Naast het aanspreken van 
bijkomstige inkomstenbronnen, hoedde het Gentse stadsbestuur na 1477 er zich ook voor om nieuwe 
renteverkopen te organiseren, iets wat de aan de vorstelijke saneringsprogramma's onderworpen 
steden op het einde van de eeuw eveneens verboden zou worden. Tegelijkertijd werd door de 

1294 In Leuven werd deze hoofdelijke heffing echter nooit effectief doorgevoerd, hoewel ze in het 
saneringsplan voor de stad opgenomen was: VAN UYTVEN, 'Stadsfinancien en ekonomie', p. 228. 
1295 Onder andere BLONDÉ, 'De saneringspogingen', p. 68; VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de 
stad', pp. 66-67 en HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 69. 
1296 HANUS, 'Pecunia nervus rerum', pp. 70-71. 
1297 In 1494, het moment van de financiële saneringsoperatie in Brugge, was Filips de Schone bijvoorbeeld 
amper 16 jaar oud. Hij liet de taak over aan zijn raadgevers en aan Brugse financiële specialisten, zie daarvoor 
de akte inL. GILLIODTS-VAN SE VEREN, lnventaire des archives de la villede Brug es. Trésor des chartes 
(Brugge, 1876). 
1298 VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 69. 
1299 BLONDÉ, 'De saneringspogingen', pp. 71-72. 
1300 FRIS, 'Het oproer te Gent in 1479', pp. 98-111. 
1301 Voor de uitgebreide bespreking van beide elementen verwijzen we naar deel 111, hoofdstuk 1, 
respectievelijk onderdelen A enD. 
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ghecommitteerden van de sanerende steden geprobeerd om zoveel mogelijk erfrenten af te kopen 1302
• 

De Gentse ghecommitteerden gingen niet anders te werk: tussen 1479 en 1487 werd voor 859.579 
d.gr. aan erfrenten losgekocht, wat zeker een behoorlijk bedrag is, maar in het niet valt bij de 
6.347.776 d.gr. aan renten die sedert 1468 door de stad verkocht waren. 

De gelijkenissen tussen de Gentse saneringsoperatie en deze in heel wat andere Nederlandse 
steden vanaf 1492, mogen onderhand wel duidelijk zijn. Een belangrijk verschil bij de Gentse 
sanering ten opzichte van deze in de andere steden was het ontbreken van atterminatiebrieven 
vanwege de vorst. Dit vormde wel degelijk een belangrijk probleem, aangezien zulke 
atterminatiebrieven een stad juist in staat stelden om eerst haar financiën in structureel evenwicht te 
krijgen ten opzichte van de lopende annuïteiten, en zich pas daarna om de achterstallen te 
bekommeren. Gezien de moeilijke verhouding tussen de Afteveldestad en Maxiruiliaan van 
Oostenrijk, hoeft het ontbreken van een dergelijke gunstmaatregel wellicht niet te verwonderen. Een 
pragmatische oplossing voor dit probleem vond Gent grotendeels in de renteconfiscaties die in een 
eerste fase enkel tegen Doornikse rentehouders gericht waren. Deze confiscaties kwamen in de 
praktijk immers neer oR kwijtscheldingen, welke de stad uiteraard nog gunstiger uitkwamen dan 
tijdelijke atterminaties13 3

. 

De afwezigheid van atterminaties vanwege de centrale overheid brengt ons meteen bij het 
voornaamste onderscheidende kenmerk van de Gentse saneringspoging: ze vond volledig op 
stedelijk initiatief plaats. Bij de andere saneringsplannen is reeds meermaals op de belangrijke rol 
van de vorstelijke administratie gewezen: bij het verlenen van de atterminaties, maar ook voor het 
aanstellen van de ghecommitteerden of het doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen die bij het 
lokale stadsbestuur niet populair waren1304

• In Gent werd daarentegen tot de sanering overgegaan na 
een bespreking in de collatie, zonder ook maar enige inmenging van het centrale gezag (cf. supra). 
Deze toch wel bijzondere omstandigheden waarin de saneringsplannen tot stand kwamen, naast de 
opvallende gelijkenissen met de financiële aanzuiveringsoperaties van de meeste andere belangrijke 
steden in de Nederlanden en tenslotte de chronologie van deze gebeurtenissen, vragen ons inziens 
om meer diepgaand en vergelijkend onderzoek. We beperken ons hier tot enkele bemerkingen en 
vluchtige hypotheses. Allereerst bewijst het Gentse voorbeeld dat ook in de stedelijke besturen zelf 
een grote bekommernis heerste om het financiële beleid en de structurele gezondheid van de 
stadsfinanciën. Deze vaststelling kan een belangrijk tegengewicht bieden voor de indruk die uit de 
situatie in heel wat andere steden naar voren komt, namelijk dat de lokale politieke elite een beleid 
voerde van steeds toenemende uitgaven en renteverkopen, waarbij dan een vorstelijke ingreep zou 
nodig geweest zijn om tot aanpassingen in het lokale financiële systeem te komen. Dat de Gentse 
financiële hervorming van 1477179 meer dan vijftien jaar vóór de eerste (ons bekende) attestaties 
van op vorstelijk initiatief doorgevoerde hervormingen van hetzelfde type plaatsgreep, suggereert 
dat de Gentse beleidsvoerders met hun plannen in geen geval achter de feiten aan holden. In het 
geval er nog twijfel over zou bestaan: het interne socio-politieke systeem van een stad als Gent was 
op het einde van de 15e eeuw nog steeds in staat tot een dynamische herstructurering van haar eigen 
beleid. De intern stedelijke politiek na 1477 getuigt allerminst van een verstarring van de socio
politieke structuren waar ze op gebouwd was, wel in tegendee1 1305

• In dit geval lijkt zelfs van een 
omgekeerd scenario sprake te zijn: het was misschien wel veeleer de centrale staat die de stad 
achtema liep dan andersom. De gelijkenissen tussen de Gentse saneringsplannen van 1479 en deze 
die door de vorstelijke administratie in tal van steden in Vlaanderen, Brabant en Holland opgelegd 
werden, zijn zoals gezegd treffend 1306

• Zou er dan sprake kunnen zijn van enige beïnvloeding van 

1302 Bijvoorbeeld in ' s Hertogenbosch: BLONDÉ, 'De saneringspogingen' , p. 67. 
1303 Achteraf gezien kwamen ze ook effectief op atterrninaties neer, aangezien de geconfisqueerde achterstallen 
vanaf 1485, na de machtsovername van de Maxirniliaanse partij , grotendeels uitbetaald werden, zie paragraaf 
B. 3.2. 
1304 Zie ook de reeds aangehaalde hypothese van HANUS J. in verband met de rol van Filips de Schone, maar 
ook: VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad' , p. 70. 
1305 Vergelijk met de gelijkaardige, maar via een andere weg bekomen, conclusies in HOWELL, BOONE, 
'Becorning early-modem', pp. 322-324. 
1306 Het is bijvoorbeeld opvallend dat ondanks de misschien oppervlakkige gelijkenis deze 
hervorrningsoperaties veel meer met elkaar gemeen hebben dan bijvoorbeeld met de restrictie van 1468, die 
volledig andere betrachtingen had en ook andere werkwijzen hanteerde. 
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deze saneringsplannen door de hervormingen die in maart 1479 door de Gentse collatie werden 
goedgekeurd? Het is door zijn jeugdige leeftijd weinig waarschijnlijk dat de persoon van Filips de 
Schone zelf door zijn lange aanwezigheid te Gent in de jaren na de doorvoering van het financieel 
hervormingsprogramma verantwoordelijk was voor het overnemen van deze aanpak in latere 
jaren 1307

• Nog los van de persoon van Filips zelf waren verschillende van zijn raadgevers wellicht 
niet onbekend met de Gentse bestuurlijke situatie. Welke invloed kon bijvoorbeeld uitgaan van de 
bekende jurist en Gentenaar Filips Wielant die tussen 1501 en 1519 vanwege Filips de Schone de 
controle over de sanering van de Haarlemse stadsfinanciën toebedeeld kreeg 1308? Was het niet .ook 
Filips Wielant geweest die in 1477178 in opdracht van het stadsbestuur bemiddeld had bij 
Maximiliaan voor het verkrijgen van het nieuw octrooi voor de instelling van de nieuwe indirecte 
belasting op het klein bier- een cruciaal onderdeel van het stedelijke saneringsplan 1309? Naast Filips 
Wielant kan ook nog gewezen op de rol die Jéröme Lauwerio en Philippe de Bourgogne-Beveren 
vervulden in de raad van Filips de Schone, terwijl zij ten tijde van de opstand actief betrokken waren 
geweest bij de organisatie van de Vlaamse regentschapsraad1310

• Het betreft hier uiteraard slechts 
hypotheses die binnen het bestek van dit boek niet verder onderzocht kunnen worden - maar die ons 
inziens in het kader van een bredere studie naar de zuiveringspogingen van de stedelijke financiën 
eind 15e en begin 16e eeuw wel enige aandacht verdienen. 

4. Een gefaalde poging 

Eén blik op de schuldenlast van de stad een goede vijftien jaar na het doorvoeren van de 
hervormingsplannen van 14 79 volstaat om zich ervan te vergewissen dat de financiële sanering 
weinig zoden aan de dijk heeft gezet. Vooraleer we op zoek gaan naar de oorzaken hiervan, gaan we 
eerst nog even in op de werking van de drie stedelijke ghecommitteerden. Zoals reeds gezegd kregen 
deze de beschikking over vier vaste inkomstenbronnen toebedeeld: de bier- en wijncueillotes en de 
vermogensbelastingen op poorters en buitenpoorters. Het verloop van deze vier inkomstenbronnen 
ten opzichte van de jaarlijkse uitgaven aan annuïteiten treft men aan in grafiek IV .1.9. 

De beide directe belastingen die van deze inkomstenbronnen deel uitmaakten, werden vanaf 
1481-1482 afgeschaft, terwijl de bier- en wijnaccijnzen verder bleven bestaan. Van een financieel 
beleid gebaseerd op directe belastingen en de afschaffingen van de cueillotes in 1477, kwam men 
tegen het begin van de jaren 1480 dus toch opnieuw in een systeem terecht dat volledig op zware 
consumptiebelastingen steunde. Indien in de loop van deze jaren de particularistische politiek 
tegenover het centrale gezag al radicaliseerde, dan vond op intern sociaal vlak in ieder geval een 
tegenovergestelde evolutie plaats. Er werd duidelijk teruggegrepen naar de regressieve 
inkomstenbronnen die ook reeds vóór 1477 dominant waren. Dat het nieuwe, opnieuw hertogelijke, 
regime na 1485 weinig effect had op de activiteit van de gecommiteerden, hoeft dan ook niet al te 
zeer te verwonderen. Ook dit politieke regime deelde, op zijn minst in naam, de intentie tot het 
saneren van de stedelijke financiën. In de praktijk kwam daar nog maar weinig van terecht, gezien 
de drie ghecommitteerden steeds meer met bijkomstige uitgaven belast werden en er voor het eerst 
opnieuw overgegaan werd tot het organiseren van een renteverkoop. De activiteit van de 
ghecommitteerden werd dan ook steeds meer afgeleid van hun eigenlijke taak. Ondertussen bleek 
het hele hervormingsplan niet bijzonder succesvol. Ondanks de renteconfiscaties en renteafkopen, de 

1307 Het belang van de persoon van Filips de Schone in de diverse saneringsoperaties van het einde van de 
vijftiende eeuw werd door Jord Hanus onderstreept (HANDS, Pecunia nervus re rum, 70-71), maar strookt niet 
met het beeld dat algemeen bestaat van diens persoonlijke inbreng in het bestuur: J.-M. CAUCHIES, "'Croit 
conseil" et ses "ministres". L'entaurage politique de PhilippeleBeau (1494-1506)', in: A. 
MARCHANDISSE, J.-L. KUPPER, A l'ombre du pouvoir (Genève, 2003), pp. 385-405. 
1308 J. BUNTINX, 'Filips Wielant', in: Nationaal Biografisch Woordenboek, deel V (Brussel, 1972), kol. 1013. 
Hij schreef naar aanleiding daarvan de juridische tekst "Instructie gegeven der stede van Hairlem." Zie ook 
VAN DER HEUDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 69. 
1309 Zie deel II, hoofdstuk 1, A.l. Concreet: SAG 400/26, f' 101r-132v (dagelijkse en onvoorziene kosten, 
1477178). Filips Wielant kreeg voor zijn bemiddeling daarbij vanwege de stad 10 lb. 8 s.gr. (2.496 d.gr.) 
betaald. 
1310 CAUCHIES, 'Croit conseil', 404-405. 
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verhoogde belastingen en de aanstelling van de drie ghecornrniteerden, slaagde niets er in om de 
rentelast en de achterstallen van de stad te verminderen. De verdriedubbeling van de achterstallige 
renteschuld tussen 1478 en 1495 spreekt in dat opzicht boekdelen. 

Grafiek IV.1.9. De vaste inkomsten van de ghecommitteerden en de jaarlijkse annuïteiten (1479-1488). 
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Waarom slaagden de Bossche ghecornrnitteerden er na 1494 wel in om hun stadsfinanciën 
behoorlijk te saneren, terwijl een gelijkaardige poging in Gent op bitter weinig resultaat 
uitdraaide 1311 ? Drie belangrijke factoren liggen volgens ons aan de basis van dit falen. In de eerste 
plaats is er het probleem van de ongunstige economische conjunctuur. Een aangehouden 
economische groei was immers ideaal om de (potentiële) belastingsinkomsten van de stad voldoende 
hoog te houden zonder daarbij meteen met sociale onrust geconfronteerd te worden. In 's 
Hertogenbosch was een dergelijke economische groeifase op het moment van de saneringspogingen 
op het einde van de eeuw wel degelijk aanwezig 1312

, terwijl de analyse van de accijnsopbrengsten in 
dit boek reeds duidelijk maakten dat Gent in de periode 1475-1495 een zware economische crisis 
doormaakte 1313

• 

Een tweede factor die we mogelijks als oorzaak voor het falen van de Gentse 
saneringspogingen na 1477 kunnen beschouwen, is het gebrek aan steun vanwege de vorst. Blondé 
benadrukt in zijn studie van de Bossche financiële sanering de belangrijke rol van de hertogelijke 
atterminatiebrieven en ook andere auteurs wezen reeds op het grote belang van dergelijk tijdelijk 
schulduitstel om de stedelijke financiën opnieuw structureel in orde te krijgen1314

• Ook op andere 
vlakken kon het vorstelijk ingrijpen bijdragen tot de efficiënte sanering, bijvoorbeeld door de meer 
gegoede en geprivilegieerde groepen van de stad evenredig mee te belasten of andere voor de 
politieke elite van de stad ongunstige maatregelen doorgang te laten vinden. Een vorst als Filips de 
Schone, die op het einde van de 15e eeuw herhaaldelijk ijverde voor het instellen van stedelijke 
directe belastingen om de tekorten aan te zuiveren1315

, had bijvoorbeeld de Gentse politieke elite 
kunnen verhinderen om de vermogensbelasting in 1481-82 opnieuw af te schaffen. Anderzijds moet 

1311 We namen het voorbeeld van 's Hertogenbosch aangezien dit één van de best gedocumenteerde is: 
BLONDÉ, 'De saneringspogingen', passim en HANUS, 'Pecunia nervus rerum', pp. 67-75. 
1312 West-Brabant en Holland maakten een belangrijke groeifase door, waarin 's Hertogenbosch een 
aanzienlijke rol als tussenschakel toekwam. 
1313 VAN UYTVEN, 'Politiek en economie', passim en BOONE, DUMON, REUSENS, 'Immobiliënmarkt', 

PK 23-36. 
14 BLONDÉ, 'De saneringspogingen', p. 68. Zie ookVAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 

66. 
1315 HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 71. 
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men zich ook geen illusies maken over de drijfveren of de standvastigheid van de landsheer, 
aangezien Karel V enkele decennia later zich bijvoorbeeld plots een hevig tegenstander van directe 
belastingen betoonde en met de politieke elite van 's Hertogenbosch mee voor een accijnsverhoging 
ijverde1316

• Hoe dan ook steunden vele steden die op het einde van de 15e eeuw aan 
saneringsoperaties onderworpen werden in grote mate op de ingrepen van de vorstelijke 
administratie, waardoor het ontbreken van dit ingrijpen als verklaringsfactor voor het falen van het 
Gentse schuldbeleid niet kan uitgesloten worden. Vanaf de vrede van Cadzand was een dergelijke 
vorstelijke steun ook voor Gent mogelijk, en we zien dan ook de eerste atterminatiebrieven 
opduiken 1317

• 

De derde en waarschijnlijk belangrijkste factor in het mislukken van het Gentse schuldbeleid 
na 1477 is te vinden in de algemene politieke en militaire omstandigheden van dat moment. Met 
ingrijpende interne regimewisselingen in 1477, 1485, 1487 en 14921318 was het ongetwijfeld 
moeilijk om een consequent financieel beleid te blijven voeren. Elk van deze regimes ging met eigen 
bijzondere onkosten gepaard: de vorstelijk gezinde werden telkens getroffen door zware 
bedebetalingen ten voordele van Maximiliaan van Oostenrijk, terwijl onder het particularistisch 
regime vanaf 1487 de militaire kosten ongemeen hoog waren 1319

• In vergelijking met de 
uitzonderlijk hoge bedragen die aan deze buitengewone uitgaven besteed werden, vielen de 
pogingen tot sanering van de ghecommiteerden in het niet. Het mag dus duidelijk zijn dat de 
opeenvolgende regimewisselingen en de politico-militaire inspanningen van de stad allerminst ideale 
omstandigheden boden om een efficiënte afbouw van de schuldenlast te realiseren. Ook in de eerste 
jaren na de vrede van Cadzand kwam in deze situatie weinig verandering. De hoge beden en 
boetebetalingen die Maximiliaan van Oostenrijk en Albrecht van Saksen van de stad verlangden, 
verhinderden een snelle aanpak van het alsmaar groeiende schuldprobleem. Bij de onderhandelingen 
voor de vrede van Cadzand had Gent om een afschaffing van al haar achterstallige renten gevraagd, 
maar als resultaat slechts een gedeeltelijke atterminatie voor een periode van twee jaar verkregeDm0

• 

Ondanks de ook nadien nog verleende atterminatiebrieven gaven de ghecommiteerden na 1492 er de 
voorkeur aan eerst zoveel mogelijk achterstallige renten af te lossen, terwijl de lopende annuïteiten 
zo goed als niet uitgekeerd werden. Zonder een nauwgezette analyse van welke achterstallen en 
renten wel en welke niet uitbetaald werden, valt een dergelijke gang van zaken moeilijk te begrijpen. 
De atterminatiebrieven leverden immers juist de mogelijkheid om de achterstallen te negeren, op 
voorwaarde dat ondertussen de lopende annuïteiten uitbetaald werden - precies het omgekeerde van 
wat de stedelijke administratie deed. Aangezien de totale sommen aan betaalde achterstallen daarbij 
steeds onder het jaarlijks verschuldigde bedrag aan lopende annuïteiten bleven, is het niet 
verwonderlijk dat tussen 1492 en 1495 de totale schuld van de stadjaar najaar bleef aangroeien 1321

• 

1316 HANUS, 'Pecunia nervus rerum', p. 77. 
1317 SAG 941785, 941789 en 94/809. Ook in de vrede van Cadzand zelf zat reeds een atterminatieverlening 
inbegrepen, zie de uitgave bij BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 366, art. 21. 
1318 BLOCKMANS, 'Mutaties', pp. 92-103. 
1319 Over de periode onder de eerste regentschapsraad hebben we weinig informatie aangezien zo goed als 
zeker aparte oorlogsrekeningen verloren gingen. 
1320 BLOCKMANS, 'Autocratie ou polyarchie', p. 366, art. 21: "Item upt versouck ghedaen bij dien van 
Ghendt van quyctghescolden te hebbene tgoent daerinne zij ghehouden zijn van achterstellen van renten, wij 
hebben de voors. van Ghendt gheconsenteert dat, mits betalende de loopende renten alsdoe die valen zullen, 
de achterstellen ghevallen zint den paix van Tours tooten dag he date van desen in state ghehouden zullen 
worden den termijn van twee jaeren, tenden van denwelke de voors. van Ghendt ghehouden worden die 
achterstellen te betalen mitter Zoopender renten binnen achtjaeren bij ghelijcker porcie." 
1321 Cf. supra. 
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2 

BESLUIT 

Het financieel beleid in zijn politieke context 

A. De nadagen van Gavere en de regering van Karel de Stoute 

In de loop van de 15e eeuw greep in de Gentse stadsfinanciën een sterke budgetvergroting 
plaats. Tijdens het begin van de eeuw bedroegen de gemiddelde nominale inkomsten van de stad, net 
als de gemiddelde uitgaven, amper een vijfde van wat ze op het einde van de eeuw jaarlijks 
haalden1322

• Deze evolutie naar steeds hogere inkomsten en uitgaven gebeurde niet geleidelijk, maar 
werd door toedoen van enkele cruciale politieke gebeurtenissen, zowel endogeen als exogeen, sterk 
gebruskeerd. De vrede van Gavere van 1453 vormde daarin een determinerende stap. Het Gentse 
regime der drie leden werd vervangen door een nieuw politiek systeem dat de stad voortaan in de 
vorstelijke financiën moest inschakelen1323

. De indirecte belastingen werden sterk verhoogd, waarbij 
nog meer dan voorheen de nadruk kwam te liggen op consumptiebelastingen op levensmiddelen. 
Tegelijkertijd werd de stad verplicht over te gaan tot het verkopen van renten om in haar meest 
prangende financiële noden te voorzien, waardoor meteen een aanzienlijke geconsolideerde 
schuldenlast ontstond. Alles lijkt erop dat de vorst met de vrede van Gavere in zijn voornaamste 
doelstellingen geslaagd was. De stedelijke uitgaven ten voordele van de hertog stegen onmiddellijk 
tot ongekende hoogten, terwijl door de verhoogde indirecte belastingen, de zogenaamde cueillotes, 
toch een zekere financiële ademruimte gelaten werd aan het nieuwe, vorstelijk gezinde, regime van 
de stad om zich te vestigen. Deze politieke elite werd, als gevolg van de drastische vermindering van 
haar verloning en het uitschakelen van de grote invloed van de ambachtsmilieus, uit een steeds 
smallere sociaal-economische basis gerecruteerd1324

. 

Politiek en financieel gezien kon Gent sedert de vrede van Gavere dan wel meer dan ooit 
ingeschakeld zijn in de Bourgondische staat, dat wilde nog niet zeggen dat een stad van dergelijke 
omvang daarmee ook blijvend gepacificeerd was. De enorme fiscale last die via de 
consumptiebelastingen regressief over de bevolking gespreid werd, in combinatie met een smalle 
groep bevoorrechten die van meewerking met de centrale staat profiteerden en een politiek systeem 
met een heel wat bredere basis geprivilegieerden vervangen had, vormden een uitgelezen 
voedingsbodem voor sociale en politieke onrust. Filips de Goede was zich daar vermoedelijk sterk 
van bewust. Nadat de boetebetalingen in de nadagen van de vrede van Gavere vereffend waren, bleef 
Gent dan ook opvallend gespaard van al te zware financiële lasten. De stad kreeg systematisch 
aanzienlijke reducties op haar aandeel in het Transport toegekend1325

, en de plannen voor de invoer 
van een vorstelijke zoutbelasting (de rechtstreekse aanleiding tot de Gentse opstand die aan Gavere 
vooraf ging) werden opgeborgen. 

Toch bleef de sociale en politieke ontevredenheid groot. Karel de Stoute zou dat al meteen 
tijdens zijn eerste regeringsjaar ervaren. Toen bij zijn Blijde Intrede in 1467 oproer uitbrak, werd hij 
tijdelijk tot toegevingen gedwongen. Verlost van de zwaarste bestraffingen van de vrede van Gavere, 
schafte het in de nasleep van de onlusten aan de macht gekomen stadsbestuur meteen de gehate 
cueillotes af. Eens de hertog na het beëindigen van zijn strijd in Luik de handen vrij kreeg, kon hij 
zich echter volledig op de Arteveldestad concentreren. De opstand was van korte duur, en de in 
augustus 1467 aan de macht gekomen magistraat moest al snel de ene strafmaatregel na de andere 

1322 Berekend op basis van een vergelijking tussen de gemiddelde jaarlijkse ontvangsten en uitgaven in 1400-
1410 en de periode 1485-1495. 
1323 BOONE, 'Geld en macht', pp. 207-211. 
1324 BOONE, 'Geld en macht', p. 210. 
1325 Tussen 1460 en 1467 betaalde de stad gemiddeld slechts 24% van haar officiële aandeel in het Transport. 
Zie deel II, hoofdstuk 1, A.2. (tabel II.l.l.). 
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incasseren. Karel de Stoute had goed naar het voorbeeld van zijn vader gekeken en greep de Gentse 
opstandigheid aan om de stad meer dan ooit aan banden te leggen en onder zijn controle te krijgen. 
In juli 1468 legde hij de restrictie of besnijdenisse op, waarin het door de schepenen te volgen 
financiële beleid op bestuurlijk vlak gestipuleerd werd1326

• Daarin werd de sociaal-economische 
recruteringsbasis van het politiek personeel nog verder versmald door hun verloning volledig af te 
schaffen. Tegelijkertijd werden ook de symbolische uitingen van het stedelijk particularisme, zoals 
de jaarlijkse viering van de auweet, aan banden gelegd. Anderzijds liet Karel de Stoute niet na om 
voldoende sociabiliteitskanalen (zoals het uitdelen van prosenten en de organisatie van welbepaalde 
processies) open te laten die het de vorstelijke partij in de stad mogelijk moesten maken om uit te 
groeien tot een steviger gevestigde politieke klasse. In januari 1469 bevestigde hij zijn greep op het 
Gentse politieke toneel door de jaarlijkse schepenbenoeming volledig toe te vertrouwen aan de door 
hem aangestelde commissarissen. Ondertussen werden de gehate cueillotes één voor één weer 
ingesteld. Toen in 1469 tenslotte ook de belangrijkste graan- en biercueillotes opnieuw werden 
ingevoerd, liet het vorstelijk gezinde stadsbestuur niet na om het tarief van deze laatste te 
verdubbelen. Het effect van een dergelijk drastische belastingsverhoging op één van de twee meest 
basale levensmiddelen van die tijd, had zware sociale gevolgen. 

De bestraffing door Karel de Stoute tussen 1467 en 1469 concentreerde zich op dezelfde 
speerpunten als de vrede van Gavere: een versmalling van de Gentse politieke top, die de 
centralisatiepolitiek van de vorst gunstig gezind was, en een belastingsverhoging die de stad moest 
toelaten meer stedelijk kapitaal naar de centrale staat over te dragen. In tegenstelling tot zijn vader 
liet Karel de Stoute er na 1467 geen gras over groeien vooraleer hij deze nieuw gecreëerde 
mogelijkheden benutte. De Gentse bedebetalingen werden onder zijn regering vertienvoudigd ten 
opzichte van de jaren voordien. Reducties op haar aandeel in het Transport werden aan de 
Afteveldestad nog nauwelijks toegekend en door middel van vooruitbetalingen, leningen en een 
nieuw octrooi voor de accijnzen slaagde de hertog erin nog heel wat bijkomende middelen uit de 
stadskas te halen. Ondanks de zwaar verhoogde belastingen bleken de Gentse financiën niet in staat 
de zware lasten te dragen en moest de stad opnieuw overgaan tot veelvuldige renteverkopen. Tijdens 
de regering van Karel de Stoute organiseerde Gent maar liefst zeven renteverkopen, terwijl ze dat 
sedert het begin van de 14e eeuw tot aan de vrede van Gavere nooit had gedaan. De stad werd 
duidelijk boven haar mogelijkheden belast. Blijkbaar was het haar onmogelijk, of voor de vorstelijk 
gezinde elite onwenselijk, om de buitensporige beden van de hertog te weigeren of af te zwakken. 
Het resultaat was een opstapeling van schulden enerzijds en grote sociale en politieke 
ontevredenheid anderzijds. 

Hoewel het Gentse financiële beleid tijdens de regering van Karel de Stoute volledig ten 
dienste stond van de centrale overheid, betekende dit geenszins dat de politieke elite van de :stad 
geen enkele vrijheid had in haar interne aangelegenheden. De naleving van de restrictie van 1468 
was bijvoorbeeld bijzonder selectief. Het totaal van de bestuurlijke uitgaven bleef weliswaar 
gedurende enkele jaren opmerkelijk laag, maar ging al snel weer in stijgende lijn en overtrof tegen 
1473 de uitgaven van vóór de invoering van de restrictie. Enkele centrale artikels die de vorst en zijn 
aanhangers in de stad aanbelangden, zoals de afschaffing van de verloning van het politiek personeel 
en de inperking van de kosten voor de auweet, werden nog lang na de restrictie strikt opgevolgd, 
maar de meerderheid van de artikels werd reeds na één à twee jaar genegeerd. In de meerderheid van 
de gevallen ging het daarbij om de typische uitingen van het spoil system dat onder het regime der 
drie leden gangbaar was. Het uitdelen van aalmoezen aan goed gekozen gunstelingen, het zonder 
cijns in gebruik geven van delen van het stedelijk patrimonium aan politieke getrouwen en het onder 
de politieke en administratieve elite verdelen van alsmaar duurdere erekledij ter gelegenheid van de 
jaarlijkse processie in Doornik - het zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop de 
hertogelijk gezinde politieke elite zichzelf en haar getrouwen met gunsten bediende, precies zoals 
het regime vóór Gavere dat gedaan had. Zolang de geldstromen van de stadskas naar de vorstelijke 
schatkist bleven aanhouden, was het duidelijk waar de loyaliteit van de schepenen lag en liet de 
hertog begaan. 

Pogingen om te besparen of om de stadsfinanciën te saneren, kwamen er niet. Alleen op het 
vlak van de openbare werken zou men van een bezuiniging kunnen spreken, aangezien geen enkele 

1326 Voor een uitgebreide studie van de uitvoering ervan, zie deel 11, hoofdstuk 2, A. 
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grote bouwcampagne ondernomen werd in deze periode. De bestuurlijke uitgaven en de reiskosten 
namen vanaf 1470 nog toe, ondanks de toenemende druk op de stadskas door de ongemeen hoge 
bedragen die jaarlijks naar de vorst werden doorgesluisd. In de representatieve vergaderingen duurde 
het tot 1474 vooraleer er tegen de gevraagde beden enige weerstand van belang kwam1327

• Gent 
leefde duidelijk op grote voet, maar enkel ten voordele van de vorst en zijn getrouwen in de 
stedelijke politieke elite. De twee belangrijkste inkomstenbronnen die deze gang van zaken mogelijk 
maakten, de zware indirecte belastingen en de emissies van renten, waren echter niet onuitputtelijk. 
Voor de lagere klassen in de stad betekenden de zware heffingen op de levensmiddelen een 
aanzienlijke verarming, waardoor de sociale ontevredenheid toenam. Aan de vooravond van Karels 
overlijden werd de stad bijna geconfronteerd met een nieuwe opstand 1328

• Ook de renteverkopen 
zorgden geleidelijk aan voor problemen. In de laatste jaren voor de slag bij Nancy slokten de 
betalingen aan annuïteiten meer dan de helft van de totale inkomsten van de stad op. 

Onder de regering van Karel de Stoute was Gent politiek, sociaal en financieel bijzonder 
zwaar onder druk gezet. De in deze periode opgestapelde frustraties kregen vanaf 1477 een 
uitlaatklep, eerst in het protest tegen het aanblijven van de oude magistraat in februari van dat jaar, 
vervolgens in het oproer van november naar aanleiding van het in stand houden van de belangrijkste 
cueillotes. 

B. Financiële herademing onder het Arteveldemodel 

Hoezeer men ook het revolutionair karakter (zij het in conservatieve, dan wel in 
progressieve zin1329

) van het jaar 1477 kan relativeren, het blijft voor de politieke en financiële 
geschiedenis van Gent een 'magisch' jaar en een onmiskenbare cesuur. De verschillende breuklijnen 
die het socio-politieke bestel van de stad doorkruisten, lieten van zich horen en kwamen met elkaar 
in botsing. Op het vlak van de particularistische strijd tegen de Bourgondische centralisatie werd 
reeds door de 'oude' magistraat een belangrijke overwinning geboekt door van de nieuwe hertogin 
de onvoorwaardelijke afschaffing van de vrede van Gavere te bekomen. Toen na de wapeninghe van 
februari de magistraat bovendien werd vervangen door een meer radicale politieke groep met 
sterkere bindingen met de ambachten van de stad, leek de weg vrij om ook op bestuurlijk vlak naar 
het regime der drie leden van vóór Gavere terug te keren. Het herstel van dat regime kwam er slechts 
gedeeltelijk. Hoewel de deelname van de ambachten aan de stedelijke politiek merkelijk uitgebreid 
werd, bleef de top van de politieke piramide relatief besloten. Ook de nieuwe machthebbers konden 
zich blijkbaar goed vinden in de smalle recruteringsbasis der politieke klasse die door de vrede van 
Gavere en de restrictie van 1468 geschapen was. De verloning van het politiek personeel werd dan 
ook niet opnieuw ingevoerd. Ook aan de uitbating van de elementen van het stedelijk domein en de 
indirecte belastingen via verpachting werd- in tegenstelling tot de situatie na 1477 in Brugge 1330

-

niet geraakt. Deze pachten vormden immers reeds lang een belangrijke investeringsmogelijkheid en 
een inkomstenbron voor de sociaal-economische toplaag waar ook de nieuwe machthebbers vaak toe 
behoorden. 

Het belangrijkste terrein waarop door het nieuwe stadsbestuur niet naar de situatie van vóór 
Gavere (en het regime der drie leden) teruggekeerd werd, was de fiscaliteit. Hoewel de meeste 
cueillotes werden afgeschaft, bleven twee van de zwaarste bestaan: de cueillote op wijn enerzijds en 
deze op vreemd en dubbel bier anderzijds. Dat het deze duurdere dranken waren die aan de cueillote 
onderworpen bleven, veeleer dan het goedkopere enkel bier en het onvervangbare koren, wijst 
wellicht op de bezorgdheid om sociaal oproer te vermijden. Tevergeefs overigens, want in november 

1327 BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', pp. 381-382. 
1328 V AUGHAN, 'Charles the Bold', pp. 403-404. 
1329 De afgedwongen grote privileges zijn immers bestempeld geweest als reactionair in die zin dat ze 
teruggrepen naar traditionele rechten en vrijheden en de ontwikkeling van de 'moderne' natie-staat 
tegenwerkten. Anderzijds heeft men diezelfde teksten ook beschouwd als de rechtstreekse voorlopers van de 
contractuele, democratische opvatting van monarchale macht (zoals veruiterlijkt in het Placcaet van 
Verlatinghe van 1581) en langs die weg als voorbeeld voor het politieke systeem van de latere Republiek. 
1330 HAEMERS, 'Ende hevet tvolc', p. 262. 
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van dat jaar kwam het toch tot fiscaal geïnspireerde onlusten. In de remissiebrief die Maximiliaan op 
vraag van het stadsbestuur daarover uitvaardigde, werd als oorzaak expliciet verwezen naar de 
rentelast die de stad onder haar vorige bestuurders had opgestapeld1331

• Deze renten lieten het nieuwe 
stadsbestuur in 1477 inderdaad weinig keus. Ruim 76% van de totale jaarlijkse ontvangsten werd 
ondertussen door de annuïteiten opgeslokt. Zonder de inkomsten uit de wijn- en biercueillotes zou 
dit onbetaalbaar geweest zijn en de stad met een structureel tekort van 32% van de inkomsten 
(364.067 d.gr.) opgezadeld hebben1332

. De erfenis uit het verleden in de vorm van deze enorme 
rentelast verhinderde het nieuwe regime dan ook om de cueillotes volledig af te schaffen en op 
fiscaal vlak naar de situatie van vóór Gavere terug te keren. Dat de sociale onlusten zich in het 
voorjaar van 1477 voornamelijk keerden tegen de politici en ambtenaren die in het vorige regime 
verantwoordelijk waren geweest voor de financiële aderlating van de stad en de opbouw van de 
rentelast, hoeft dan ook geenszins te verwonderen. Zolang de pas aangetreden machthebbers de 
Gentse bevolking er maar voldoende van konden doordringen dat niet zij, maar wel de bestuurders 
uit de decennia voordien voor de hoge fiscale druk verantwoordelijk waren, werkte dit de 
versteviging van hun macht alleen maar in de hand. In de politieke strijd tussen twee netwerken om 
de macht in de stad, slaagde de particularistisch gezinde strekking erin om de sociale ontevredenheid 
die door een jarenlang drukkende fiscaliteit aangewakkerd was, te kanaliseren en uitsluitend tegen 
haar politieke vijanden te richten1333

. Het hertogelijk gezinde politieke netwerk verdween te Gent 
bijna volledig van het toneel. 

Het zou een vergissing zijn om in deze tijdelijke samenloop van belangen een blijvende 
verbondenheid te zien tussen de sociale verzuchtingen van "het gemeen" enerzijds en het politieke 
regime dat zich in de nadagen van de slag bij Nancy te Gent installeerde anderzijds. Dat de 
belastingsdruk niet volledig omlaag gehaald kon worden, mocht dan wel te wijten zijn aan het 
zogenaamd "slechte bestuur" van de voorgaande beleidsvoerders, de leden van de in 1477 
aangetreden politieke elite beseften maar al te goed dat de drukkende fiscaliteit zich vroeg of laat 
ook tegen hen kon keren. Wilden ze iets aan deze fiscale last verhelpen, dan moest echter eerst de 
renteschuld afgebouwd worden. De geo-politieke omstandigheden waren een dergelijke afbouw van 
de rentelast aanvankelijk niet gunstig gezind. De Franse inval die volgde op de dood van Karet de 
Stoute verplichtte het nieuwe stadsbestuur er meteen toe om bij te dragen in de landsverdediging. De 
Bourgondische ordonnantietroepen waren grotendeels in de slagen van Grandson, Murten en Nancy 
gebleven, dus moest opnieuw een beroep gedaan worden op traditionele manieren van 
oorlogsvoering: de gemeentelegers. De Gentse milities trokken naar Menen en vervolgens naar 
Doornik, waar zij bij Spiere door het leger van Ladewijk XI verslagen werden. Desalniettemin 
kostte de hele militaire operatie handenvol geld, precies op een moment dat de stedelijke inkomsten 
verminderd waren door de gedeeltelijke belastingsverlaging van 1477. Bij een dergelijke acute mood 
aan liquide middelen zou het voor heel wat laatmiddeleeuwse steden in de Nederlanden 
vanzelfsprekend geweest zijn om tot nieuwe renteverkopen over te gaan, zoals ook Gent dat in de 
afgelopen jaren keer op keer gedaan had. Het nieuwe stadsbestuur deed dit echter niet, en vergaarde 
de benodigde middelen uit directe belastingen via de nogal archaïsche stedelijke indeling in 
koningstavels. Dat op een dergelijk crisismoment niet overgegaan werd tot de verkoop van nieuwe 
renten, maar in tegendeel de relatief sociaal progressieve directe belastingen gebruikt werden, mag 
zonder twijfel als een bewuste beleidsdaad beschouwd worden. 

Ook al was de afschaffing van de cueillotes in februari 1477 slechts gedeeltelijk, en volgens 
velen waarschijnlijk niet voldoende, zelfs deze maatregel plaatste de stadskas reeds voor 
aanzienlijke financiële problemen. Naast de noodbelastingen op de koningstavels werd ook een meer 
permanente directe belasting ingesteld, het pondgeld, een evenredige vermogensbelasting op alle 
poorters - en later ook de buitenpoorters - van de stad. Aangezien de aanzienlijke rentelast het de 
stad niet toeliet om haar inkomsten al te zeer in te krimpen, moesten de verlaagde indirecte 
belastingen al meteen gecompenseerd worden door nieuwe directe belastingen. Op die manier vond 

1331 SAG 941719. 
1332 De totale ontvangsten bedroegen in het schepenjaar 1477-1478 1.988.370 d.gr., de totale armuïteiten 
1.501.877. De ontvangsten uit de cueillotes op wijn en vreemd en dubbel bier beliepen 850.560 d.gr. 
1333 BOONE, 'La justiceen spectacle', passim. Daarin wordt de opmerkelijke kanalisering en beheersing 
waarmee deze politieke afrekeningen uitgevoerd werden benadrukt. 
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wel een verschuiving in het sociale beleid plaats, waarbij een deel van de fiscale last verschoven 
werd van de sociaal uiterst regressieve accijnzen op graan en klein bier naar een evenredige 
belasting op het vermogen. De politieke omwenteling van 1477 bracht, ondanks de kleine 
beleidsmarge, wel degelijk sociale veranderingen teweeg. 

Ook op andere domeinen van het financieel bedrijf trachtte de stad haar inkomsten in de 
jaren na 1477 te maximaliseren en het verlies door de gedeeltelijke afschaffing van de cueillotes te 
compenseren. Een grootschalige restitutieoperatie werd ingesteld om de schepenpensioenen 
uitgekeerd tussen 1453 en 1467 terug te vorderen en zowel in 1477 als in 1481 werden goederen van 
politieke tegenstanders geconfisqueerd. Ook de inkomsten uit de boetes waar de stad recht op had, 
gingen sterk de hoogte in, waarbij niet alleen het aantal betalers maar ook het te betalen bedrag per 
persoon stevig werd opgetrokken. Een gelijkaardige constatatie deden we met betrekking tot de 
issuebelasting. Meer dan waarschijnlijk was voor de stijging van de opbrengsten uit deze belasting 
niet alleen de toegenomen emigratie als gevolg van de politieke troebelen verantwoordelijk, maar 
werd door de stedelijke administratie bewust het tot dan toe onbenutte inkomenspotentieel door een 
actiever opsporingsbeleid aangesproken 1334

. Een andere extra inkomstenbron vond de stad in een 
nieuwe belasting op de vaart op de Lieve. 

De sanering van de stadsfinanciën bleef desalniettemin een prangend probleem. Zelfs met de 
bijkomstige middelen kon een gedeeltelijke wanbetaling van de jaarlijkse annuïteiten niet vermeden 
worden. Achterstallen die zich reeds enkele jaren hadden opgestapeld, vormden een steeds groter 
probleem aangezien de rentehouders via het arrestatierecht om het even welke Gentse burger 
konden arresteren en vasthouden om genoegdoening te eisen. De effecten van de stedelijke 
schuldenberg lieten zich dus rechtstreeks gevoelen in een toenemende economische hinder. 
Geconfronteerd met deze schadelijke uitwassen van de Gentse schuldenberg werd in februari 1479 
een vergadering van de collatie bijeen geroepen om over de sanering van de stadsfinanciën te 
overleggen. Om op voldoende wijze in de rentebetalingen te voorzien en de schuldenlast geleidelijk 
af te bouwen, werd voorgesteld om enerzijds de directe vermogensbelasting te verlengen, en 
anderzijds een nieuwe taks in te voeren op het in Gent gebrouwen enkel bier. Als protest tegen deze 
laatste belasting, die neerkwam op de herinvoering van de biercueillote, kwamen zestien neringen, 
waaronder de smeden, bakkers en tijkwevers in opstand1335

• Het oproer werd neergeslagen en vanaf 
maart 1479 werd het in de collatie goedgekeurde voorstel effectief doorgevoerd. Drie 
ghecommitteerden werden door de schepenen aangesteld om een aparte rentekas te beheren. Deze 
moest instaan voor alle rente-afbetalingen en kreeg daartoe de beschikking over de belangrijkste 
inkomsten van de stad: de accijnzen op wijn, vreemd en dubbel bier en op het in Gent gebrouwen 
klein bier enerzijds, en de vermogensbelasting op (buiten)poorters anderzijds. 

De politieke elite van na 1477 bewandelde in haar saneringspolitiek aanvankelijk een 
middenweg op sociaal vlak. Door de afschaffing van de accijns op graan en op het goedkope klein 
bier werden de laagste sociale klassen van de stad grotendeels ontlast, terwijl tegelijkertijd 
evenredige directe belastingen ingesteld werden die verhoudingsgewijs zwaarder op de gegoede 
groepen van de samenleving wogen 1336

• Zowel de wil om de rentelast van de stad af te bouwen als 
om dit op een gematigd sociaal progressieve manier te doen werd in 1477 en opnieuw (maar in 
mindere mate) in 1479 door het stadsbestuur gedemonstreerd. Desalniettemin faalde ze op lange 
termijn in beide betrachtingen, onder invloed van zowel exogene als endogene factoren. Eén blik op 
de opbrengstcijfers van de vermogensbelasting maakt duidelijk dat deze inkomsten vanaf 1481 
uitdoofden en vanaf 1482 zelfs volledig verdwenen. Ondertussen bleven de cueillotes op wijn en 
bier onverminderd van kracht. Ondanks de schuchtere aanzetten tot een progressievere financiering 
in de jaren volgend op de dood van Karel de Stoute, werd al na enkele jaren teruggekeerd naar het 
vertrouwde systeem van indirecte belastingen. Ook de sanering van de financiën zelf bleek na 
verloop van tijd zonder succes. We wezen daarbij op drie oorzaken die een efficiënte afbouw van de 
rentelast verhinderden: (1) een tegenvallende economische conjunctuur, (2) het ontbreken van 

1334 Dit onbenutte potentieel kunnen we vermoeden dankzij de bijzonder hoge pachtopbrengst in het jaar 
voordien, zie deel lil, hoofdstuk 3, B. 
1335 FRIS, 'Het oproer te Gent in 1479', pp. 6-7. 
1336 Vergelijk met de discussie omtrent het gebruik van directe versus indirecte belastingen in de Bossche 
saneringspolitiek bij BLONDÉ B., Saneringspogingen, p. 68 e.v. 
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vorstelijke steun voor de saneringsoperatie tot na de vrede van Cadzand en (3) een onstabiele 
politieke situatie die een consequent en continu financieel beleid verhinderde. Vanaf 1484 werden 
voor het eerst opnieuw renten verkocht, zij het wel in naam van de Drie Leden van Vlaanderen. 
Vanaf dan werden ook andere uitgaven dan rentebetalingen uit de rentekas van de ghecommitteerden 
betaald. Het resultaat was een voortdurend negatief saldo en een gebrekkige effectieve uitbetaiing 
van de renten. 

Daarmee lopen we echter vooruit op de feiten. De periode tussen 1477 en 1484 lijkt toch 
vooral een periode van herademing te zijn geweest voor de Gentse stadsfinanciën. Eén van de 
belangrijkste redenen daarvoor was ongetwijfeld het uitblijven van al te zware bedebetalingen. 
Tussen 1480 en 1485 werd geen enkele nieuwe bede meer toegestaan door de stad. Ook na de dood 
van Maria van Bourgondië in 1482 bleef de stad financieel gezien grotendeels in evenwicht, ondanks 
het openlijke conflict met Maximiliaan van Oostenrijk dat al snel zou volgen. Enkel in het 
schepenjaar 1484 treffen we enkele aanzienlijke militaire kosten aan, hoewel het niet uitgesloten is 
dat ook daarvóór reeds oorlogsuitgaven met behulp van afzonderlijke kassen, waarvan de rekeningen 
niet bewaard bleven, gefinancierd werden1337

. 

Beschouwen we nu het volledige politieke, sociale en financiële beleid van het regime dat 
tussen 1477 en 1485 het Gentse politieke toneel beheerste in haar historische context, dan valt de 
grote gelijkenis op met wat reeds door historici bestempeld werd als "het Arteveldemodel 1338

". 

Daaronder verstaan we het type beleid dat tijdens vorige Gentse opstanden gedemonstreerd werd en 
telkens (met voldoende zin voor abstractie en oog voor het recurrente in de geschiedenis) bij nieuwe 
opstanden opnieuw leek voor te komen. In een dergelijk Afteveldemodel werd de macht veroverd 
door gegoede middengroepen die een aantal maatregelen uitvaardigden voor een rechtvaardig en 
sociaal bestuur, zonder nochtans de eigen politieke positie te verzwakken. Het nieuwe bestuur kon of 
wilde niet zonder de steun van haar achterban besturen en verbeterde wellicht de 
levensomstandigheden van de meerderheid van de bevolking in de stad, maar was in essentie steeds 
gericht op het politiek zelfbehoud van de eigen socio-politieke groep. Dat het Gentse regime van 
1477-1485 volgens het Afteveldemodel functioneerde, mag in het licht van de voorgaande analyse 
duidelijk zijn. Er werd een ontegensprekelijk sociaal rechtvaardiger fiscaal beleid doorgevoerd en er 
werden pogingen ondernomen tot saneren van de stadsfinanciën om deze fiscale politiek op langere 
termijn leefbaar te houden. Dat deze maatregelen niet al te ver gingen, wordt geïllustreerd door de 
herinstelling van de regressieve cueillote op het klein bier in 14 79 en de afschaffing van de directe 
belastingen in 1482. Bovendien werd door het niet herinvoeren van de verloning voor poLitiek 
personeel de recruteringsbasis voor de politieke klasse wellicht bewust smal gehouden. De 
saneringslanoen van 1477-1485 beperkten zich overigens louter tot het structurele probleem van de 
schuldenlast en lieten de bestuurlijke uitgaven van de stad ongemoeid. Van een besparingsbeleid in 
het optreden van de politieke klasse zelf, was er geen sprake. Het Afteveldemodel zoals dat in de 
jaren 1477-1485 in Gent naar voren kwam, was dus in eerste instantie gericht op het verwerven van 
populaire steun door een verbetering van de levensomstandigheden op korte termijn, terwijl 
ondertussen de (nieuwe) politieke elite haar eigen belangen goed afschermde. 

C. Vorstelijk machtsherstel en een oorlogsbestuur 

De machtsovername van Maximiliaan van Oostenrijk in 1485 betekende een radicale breuk 
met het Arteveldemodel. Door het nieuwe politieke regime in de stad werd meteen de geldkraan naar 
de centrale staat terug opengedraaid. Zowel in de vorm van beden als door rechtstre.ekse 
troepenleveringen vloeiden op vraag van de vorst opnieuw meer middelen uit de stadskas weg dan 
de reeds door schulden geplaagde stad zich financieel kon veroorloven. De buitengewone uitgaven 
klommen in een mum van tijd naar uitzonderlijke hoogtes en overtroffen zelfs deze uit de periiade 
van Karel de Stoute. Het contrast met het onderhandelde en moeizaam verkregen financiële 

1337 Oorlogsuitgaven zijn wel gedeeltelijk terug te vinden in SAG 20/2 en SAG 20/3 in de inningsregisters van 
beden over het Gentse kwartier in naam van de regentschapsraad. 
1338 Een explicitatie van dit model voor de Gentse opstand van 1449-1453 in HAEMERS, 'De Gentse 
opstand', pp. 251-264 en 430-434. 
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evenwicht uit de jaren voordien was totaal. Om de buitensporige uitgaven te kunnen bijbenen 
moesten uiteraard ook buitengewone inkomsten gevonden worden. Zowel in 1485 als in 1486 
werden dan ook nieuwe renteverkopen georganiseerd. Elke hoop op een werkelijke sanering van de 
stadsfinanciën en het afbouwen van de schuldenlast verdween daarmee volledig. Het Gentse beleid 
verviel opnieuw in de oude gewoontes die ook het regime tussen 1468 en 1477 hadden gekenmerkt. 
De politieke basis van de vorstelijke bewindvoerders leek nu nog smaller dan voorheen. Uit de vele 
para-militaire kosten en organisaties van nachtwaken en patrouilles in deze jaren blijkt de vrees voor 
nieuwe onlusten en een politieke omverwerping van het regime. 

In november 1487 gebeurde dit ook effectief en kwam Gent opnieuw in opstand. Het 
financiële beleid van het daarna aan de macht gekomen nieuwe regime verschilde echter grondig van 
dat uit de jaren net na 1477. Al van bij de aanvang van de opstand werd het nieuwe stadsbestuur 
geconfronteerd met een aanzienlijke militaire dreiging en zelfs belegering, en ook in de jaren nadien 
was het quasi onophoudelijk in diverse militaire campagnes verwikkeld. De buitengewone uitgaven 
van de stad namen als gevolg daarvan nog sterk toe in vergelijking met de toch al zware jaren 
voorheen. Van een financieel beleid kan in deze jaren nauwelijks nog gesproken worden. De 
oorlogsuitgaven overstegen de gemiddelde totale uitgaven van 'gewone' jaren en werden de enige 
determinerende factor in het financiële bedrijf van de stad. De schepenen gingen wanhopig op zoek 
naar nieuwe inkomsten om deze buitengewone uitgaven te dekken. De aanvoerproblemen en een 
algemene voedselschaarste als gevolg van de aanhoudende oorlogen zorgden ondertussen voor 
uitzonderlijke prijsstijgingen. Een verhoging van de indirecte belastingen was in dergelijke 
omstandigheden ondenkbaar. Meer zelfs, de drastische economische achteruitgang zorgde voor een 
gevoelige vermindering in de opbrengst van de bestaande accijnzen. De stad betaalde op deze 
manier dubbel voor de oorlogen tegen Maximiliaan: enerzijds doordat ze zelf de militaire 
inspanningen bekostigde, anderzijds door de nadelige invloed die deze oorlogen via de accijnzen 
uitoefenden op de inkomsten van de stad. De magistraat moest dan ook een beroep doen op heel wat 
bijkomstige inkomstenbronnen, waaronder ook nieuwe rente-emissies. Ook al was dit 
particularistisch gezinde regime politiek gezien de erfgenaam van het regime uit 1477-1485, op 
financieel vlak was er nog maar weinig te merken van de saneringsplannen en pogingen om de 
rentelast af te bouwen uit de jaren na 1477. Uitzonderlijke directe belastingen, inkomsten uit de 
muntslag en confiscaties van renten en goederen werden aangewend om de hoge kosten min of meer 
te kunnen bijbenen. 

De gevoerde financiële politiek tijdens de tweede fase van de burgeroorlog, van 1487 tot 
1492, kan moeilijk nog als erfgenaam gezien worden van het beleid van het regime dat bij de 
omwenteling van februari 14 77 aan de macht kwam. Quasi uitsluitend gericht op militaire expansie 
en tot het ene zware financiële offer na het andere gedwongen, was er voor een beleid van besparing, 
zuivering en financieel evenwicht geen plaats meer. De gevolgen van deze nefaste oorlog vielen de 
Gentse stadskas zwaarder dan het financiële beleid ten tijde van Karel de Stoute of zelfs dan de 
repressie bij de vrede van Cadzand die erop volgde. 

De vrede van Cadzand Guli 1492) betekende voor Gent in heel wat opzichten een terugkeer 
naar het regime van na 1453 en 1468. Op politiek vlak kwam het bestuur opnieuw in handen van een 
meer vorstelijk gezinde magistraat, maar het gevoerde beleid verschilde wel in een aantal opzichten 
van dat onder de regering van Karel de Stoute. Door de uitputtende burgeroorlog zat de stad 
financieel volledig aan de grond. Geconfronteerd met de zware boete uit het verdrag van Tours dat 
bij Cadzand in 1492 aan Gent opgelegd werd, was de magistraat verplicht heel wat leningen aan te 
gaan en directe belastingen in te stellen om de benodigde sommen bij elkaar te krijgen. Ondanks 
deze inspanningen was de stad er in augustus 1495 nog maar in geslaagd om slechts 40% van de 
opgelegde boete te betalen - terwijl oorspronkelijk gestipuleerd was dat het hele bedrag binnen de 
eerste twee jaar moest uitbetaald zijn. Niet alleen verplichte leningen en directe belastingen moesten 
de financiële put van de stad dempen, maar ook sterk verhoogde indirecte belastingen werden 
daartoe ingesteld. Net als bij de vrede van Gavere werd een aantal nieuwe goederen aan accijnzen 
onderworpen, zoals zout, uitvoerproducten en vrachtvervoer. De opbrengst van deze nieuwe 
belastingen was echter verwaarloosbaar in vergelijking met de inkomsten die de heringestelde en 
sterk verhoogde consumptieaccijnzen op de belangrijkste levensmiddelen genereerden. De in 1477 
afgeschafte graancueillote werd terug in het leven geroepen en ingesteld aan een dubbel zo hoog 
tarief als in 1453. Ook de belastingen op vreemd en dubbel bier en wijn werden gevoelig verhoogd. 
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Na nauwelijks enkele jaren werden de sociaal meest drukkende taksen wel opnieuw tot een lager 
niveau teruggebracht. 

Door de boetebetalingen en opgestapelde achterstallen tijdens de oorlogen, had de 
schuldenberg van de stad ondertussen reusachtige proporties aangenomen. De achterstallige renten 
beliepen het dubbele van de totale ontvangsten van de stad, terwijl tegelijkertijd nog steeds meerdan 
de helft van de jaarlijkse (verhoogde!) inkomsten aan lopende annuïteiten diende besteed te worden. 
Ondanks de vorstelijke steun voor stedelijke saneringspogingen, die zich uitte in diverse 
atterminatiebrieven1339 van Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone, groeide de schuldenlast 
tussen 1492 en 1495 voortdurend aan. Toch lijkt het erop dat Gent in tegenstelling tot heel wat 
Brabantse en Hollandse steden na 1492 niet aan een door de vorst opgedrongen saneringsprogramma 
onderworpen werd. In heel wat steden werd het bankroet van de stedelijke financiën aangegrepen 
om de vorstelijke controle over het stadsbestuur te versterken 1340

. Blijkbaar slaagde de stad erin 
ondanks alle zware lasten van de voorgaande jaren nog net boven water te blijven. Het uitblijven van 
een rigoureuze vorstelijke controle had de stad dan ook mogelijks te danken aan het 
saneringsprogramma dat in 1477/79-1485 doorgevoerd werd en dat in principe nog steeds van kracht 
was 1341

• Verder onderzoek naar de stadsfinanciën in de eerste decennia na de vrede van Cadzand zal 
moeten uitwijzen in hoeverre, en op welke manier, de stad haar financiële gezondheid tijdens deze 
periode probeerde bij te schaven. 

D. Algemene conclusie 

Abstractie makend van de vele nuances die in deze geschiedenis aan te brengen zijn, kunnen 
we met enkele bondige conclusies besluiten. Allereerst valt op hoezeer het financiële beleid (mee) de 
inzet van de politieke conflicten in deze periode vormde. De tweedeling van de laatmiddeleeuwse 
stedelijke politiek in enerzijds een zogenaamd particularistische strekking, en anderzijds een partij 
die de vorstelijke centralisatie gunstig gezind was, had duidelijke bestuurlijke, financiële en zelfs 
sociale consequenties. Elk regime dat aan de macht kwam zorgde voor een grondig verschiliend 
financieel beleid, waarvan de krachtlijnen zich voornamelijk rond (a) de finaliteit van de 
buitengewone uitgaven, (b) de fiscaliteit en (c) het schuldbeleid aftekenden. 

Voorts valt op dat voornamelijk het particularistisch gezinde regime dat tussen 1477 en l484 
te Gent aan de macht was, een grote dynamiek op financieel vlak ten toon spreidde. Centraal daarin 
stond een vernieuwende aanpak van de schuldenlast en een duidelijke sociale bekommernis op 
fiscaal vlak die tot experimenten met permanente hoofdelijke belastingen leidde. Dit op sanering 
gerichte beleid tijdens een periode van opstand tegen het centraal gezag contrasteert scherp met de 
bijna roekeloze schuldopbouw tijdens de meer centralistisch gezinde regimes, voornamelijk i:o de 
periode 1453-1477. Het is deze voortschrijdende aangroei van de schuldenberg die in alsmaar 
toenemende mate de beleidsopties van de nieuwe stadsbesturen ging beperken. In 1477 waren de 
mogelijkheden tot financiële hervorming vanwege het particularistische stadsbestuur reeds 
behoorlijk ingeperkt, en we kunnen aannemen dat naarmate de schuldenberg van de stad nog in 
omvang toenam, de concrete verwezenlijkingen die een opstandig regime kon tentoon spreiden, nog 
verder verminderden. Wellicht vinden we hier één van de redenen waarom de Vlaamse stedelijke 
opstandigheid vanaf de zestiende eeuw duidelijk aan vaart minderde: de concrete oplossingen die de 
zogenaamd particularistische strekking kon aanbrengen, werden immers onhaalbaar. 

Toch moeten we de beleidsverschillen tussen de particularistische en centralistische 
strekkingen in de Gentse politiek enigszins nuanceren. Naast de eerder aangehaalde verschlllen, 
vallen immers ook enkele gelijkenissen op in het optreden van de Gentse bestuurders over de 
regimewissels heen. Zowel bij de meer particularistische, als bij de eerder centralistisch gezinde 
stadsmagistraten betreft het regimes waarin de bestuurlijke elite een politiek voerde die sterk het 
politieke zelfbehoud van de eigen groep behartigde- getuige daarvan bijvoorbeeld de consequente 
vernauwing van de sociaal-economische recruteringsbasis van het politiek personeel. Daarnaast 

1339 Zie deel IV, hoofdstuk 1, C. 
1340 VAN DER HEIJDEN, 'Geldschieters van de stad', p. 68. 
1341 De drie ghecommitteerden werden nog steeds aangesteld. 
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dient men ook op te merken dat de maatregelen die door de opstandige regimes tijdens de 
regentschapsraden gerealiseerd werden, enkel aan de eisen van de eigen stad tegemoet kwamen. 
Voor het omliggende kwartier zal het wellicht weinig uitgemaakt hebben of hun beden aan de 
hertog, dan wel aan Gent dienden betaald te worden. Een verrnindering of herverdeling van de lasten 
was voor het platteland in geen geval aan de orde. 
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Afkortingen 
ADN 
Dok I- IV 

RAG 
SAG 

Munten 
1lb.gr.Vl. 

1 s.gr.Vl. 
1 d.parisis (par.) 
1 mite Vlaams 
1 blanke 
1 inghelsche 
1 stuiver 
1 lb.tomoois (torn.) 
1 gulden 
1 rijder 

Graanmaten 
1 halster 
1 zak 
1 mud 
1 hoed (Brugge) 

Inhoudsmaten 
1 stoop of lot 
1 vat wijn 
1 pijpe bier 
1 ton bier 
1 smalle ton bier 
1 brouwsel bier 

Overige 
1 vracht zout 
1 zak zout 
llast turf 
1 wage boter of kaas 

Bijlage A. Gebruikte afkortingen en maten 

Archives Départementales du Nord (Rijsel, Frankrijk) 
VERLINDEN C., SCHOLLIERS E., Dokurnenten voor de geschiedenis van 
prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, dln. I tot IV. 
Rijksarchief Gent 
Stadsarchief Gent 

pond groten Vlaams 
20 s.gr.Vl. of 240 d.gr.Vl. 
12 d.gr.Vl. 
1/12 d.gr.Vl. 
1124 d.gr.Vl. 
36 mi ten of 2/3 d.gr. Vl. 
8 miten of 113 d.gr.Vl. 
48 miten of 2 d.gr.Vl. 
40 d.gr.Vl. 
40 d.gr.Vl. 
(enkel bij gebruik als rekenmunt: 48 d.gr.Vl.) 

52,82- 53,65 liter 
2 halsters of 107,3 liter koren of 152,2liter haver 
6 zakken of 643,81iter koren of 912,34liter haver 
0,3125 halster 

4 pinten of 2,301- 2,306liter 
147,61liter 
3 ton 
64 stopen of 147,6liter 
60 stopen of 138,4 liter 
16 tonnen 

16 zakken 
107,3 liter 
10.000 turfblokken 
30 steen of 78 kg. 
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Bijlage B. Inkomsten van de stad (1460-1495) 

Sche~enjaar DOM ONG ISS OOM BUT TOTO 
1460 78.395 1.570.290 55.814 18.122 134.400 1.729.821 
1461 
1462 
1463 73.903 1.635.483 25.424 24.905 0 1.900.115 
1464 
1465 75.540 1.549.644 25.305 13.999 1.826.720 1.670.488 
1466 86.175 1.518.213 43.932 17.567 32.184 1.671.887 
1467 102.869 954.541 21.231 8.820 1.521.600 1.093.461 
1468 97.002 1.546.953 28.971 13.088 1.533.904 3.518.734 
1469 54.138 544.448 
1470 94.397 1.990.926 50.527 14.424 327.000 3.677.874 
1471 162.986 2.047.114 28.724 12.439 422.450 3.791.167 
1472 99.555 2.049.226 60.259 9.268 616.800 2.768.756 
1473 100.790 2.144.937 53.953 12.212 1.172.447 2.644.892 
1474 100.968 1.998.666 40.016 11.478 834.592 2.579.578 
1475 100.613 1.996.704 50.062 20.019 2.790.198 
1476 102.954 1.949.334 109.157 13.511 3.353.403 
1477 91.881 977.777 51.539 26.581 305.945 1.988.370 
1478 228.156 
1479 109.867 1.356.730 122.251 129.495 171.713 
1480 108.868 1.448.784 206.777 278.378 2.354.752 
1481 102.215 1.464.504 118.444 114.586 132.000 2.037.505 
1482 107.370 1.375.524 204.890 221.820 1.522.832 2.090.917 
1483 116.314 291.727 157.395 619.920 
1484 18.831 459.068 
1485 114.352 1.213.608 124.470 56.234 3.136.868 3.041.096 
1486 112.250 1.426.032 105.647 71.640 0 2.345.089 
1487 115.719 1.384.934 62.192 144.298 102.263 2.175.811 
1488 133.258 1.245.312 153.833 169.120 4.847.991 
1489 166.233 255.098 22.308 948.705 
1490 118.772 1.550.580 59.033 43.145 111.360 1.883.393 
1491 
1492 94.551 39.861 12.678 0 
1493 86.472 1.819.080 31.933 9.508 134.400 2.058.353 
1494 95.817 1.732.926 24.006 5.048 1.857.797 
1495 67.957 1.708.416 32.760 9.562 0 1.818.695 
Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

DOM: Uit het domein van de stad 
ONG: Uit indirecte belastingen 
ISS: Uit de issue-belasting 
OOM: Uit de openbare macht van de magistraat 
BUT: Buitengewone ontvangsten 
TOTO: Totale ontvangsten 
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Bijlage C. Uitgaven van de stad (1460-1495) 

Sche~enïaar BES OW BUVO BUMIL ANNU PB DIV TOTU 
1460 490.940 89.778 200.000 0 1.148.093 86.115 2.469 1.931.280 
1461 
1462 
1463 428.796 64.639 113.368 0 1.125.637 59.320 1.850 1.734.290 
1464 
1465 432.099 71.622 81.385 0 1.147.483 55.831 1.921 1.734.510 
1466 440.324 48.094 29.805 12 1.112.816 52.187 1.946 1.632.997 
1467 418.609 38.511 62.126 21.248 1.103.747 133.284 38.223 1.682.464 
1468 366.400 65.454 331.674 58 1.100.998 79.176 8.379 1.872.963 
1469 
1470 299.975 82.261 1.886.562 57.919 1.366.959 44.358 5.011 3.698.687 
1471 352.885 96.401 2.026.941 480 1.499.471 43.977 11.922 3.988.100 
1472 396.071 83.951 607.197 97.584 1.467.770 55.760 30.775 2.683.348 
1473 510.624 142.022 515.311 22.596 1.318.973 97.253 29.510 2.539.036 
1474 554.356 117.626 560.782 212.025 1.257.643 93.996 21.920 2.724.352 
1475 380.361 76.650 1.187.673 23.880 1.296.507 42.315 14.128 2.979.199 
1476 506.848 145.912 473.492 989.265 1.149.661 90.198 17.682 3.282.860 
1477 362.045 76.533 482.934 547.598 1.501.877 72.620 18.235 2.989.222 
1478 
1479 375.120 47.148 394.477 17.578 1.289.262 62.166 19.076 2.142.661 
1480 372.209 72.005 13.439 21.170 1.473.615 48.442 22.823 1.975.261 
1481 375.969 134.907 12.812 11.455 1.329.336 47.606 19.453 1.883.932 
1482 427.623 229.733 12.812 40.318 1.229.623 75.158 32.504 1.972.613 
1483 458.227 323.932 12.812 15.929 68.747 53.648 
1484 
1485 536.258 71.383 1.521.971 28.358 1.234.820 77.322 69.866 3.462.656 
1486 487.020 88.306 925.171 54.302 1.322.503 66.864 255.249 3.132.551 
1487 417.352 208.499 8.012 982.980 1.157.931 39.995 781.671 3.556.445 
1488 504.575 252.214 8.012 2.030.346 1.183.985 8.756 2.439.701 6.418.833 
1489 479.612 275.941 8.012 12.309 91.496 
1490 403.697 150.928 8.012 9.144 1.242.787 6.843 368.782 2.183.350 
1491 
1492 374.793 80.136 1.231.882 97.991 16.171 71.255 
1493 453.705 330.114 597.884 31.033 912.738 50.030 218.347 2.543.821 
1494 459.594 46.661 772.414 8.368 964.299 66.431 116.408 2.367.744 
1495 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

BES: Bestuurlijke uitgaven 
OW: Openbare werken 
BUVO: Uitgaven ten voordele van de vorst 
BUMIL: Militaire uitgaven 
ANNU: Annuïteiten voor schuldaflossing 
PB: Reiskosten en boden 
DIV: Uitzonderlijke kosten die niet bij één van vorige categoriëen horen 
TOTU: Totale uitgaven 
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Bijlage D. Inkomsten, uitgaven en saldi stadsrekeningen en renteboeken (1460-1495) 

Schepenjaar Ontvangst Ontvangst Uitgaven Uitgaven Overdracht Saldo Saldo RB 
SR RB SR RB RB naar SR 

SR 
1460 1.999.049 0 1.931.280 0 0 -82.320 
1461 0 0 0 
1462 0 0 0 
1463 1.848.762 0 1.734.290 0 0 120.945 
1464 0 0 0 
1465 1.870.679 0 1.734.510 0 0 63.532 
1466 1.681.451 0 1.632.997 0 0 13.816 
1467 1.118.894 0 1.682.464 0 0 -461.154 
1468 3.555.605 0 1.872.963 0 0 155.348 
1469 2.269.764 0 0 0 
1470 3.820.072 0 3.698.687 0 0 120.062 
1471 4.113.846 0 3.988.100 0 0 137.264 
1472 2.902.081 0 2.683.348 0 0 216.413 
1473 2.873.882 0 2.539.036 0 0 366.554 
1474 2.938.015 0 2.724.352 0 0 177.126 
1475 2.980.600 0 2.979.199 0 0 956 
1476 3.049.844 0 3.282.860 0 0 283.069 
1477 2.403.446 0 2.989.222 0 0 65.813 
1478 785.666 2.534.072 0 -943.451 
1479 564.419 1.606.171 454.662 2.282.331 0 109.756 -676.160 
1480 853.115 1.737.881 637.484 2.109.807 0 215.631 -371.926 
1481 713.193 1.704.644 600.794 1.742.488 0 112.399 -37.844 
1482 814.012 1.402.833 630.770 1.296.782 0 183.241 106.051 
1483 950.352 921.190 29.162 
1484 668.079 2.082.362 736.286 2.403.041 60.058 -77.088 -320.679 
1485 714.083 2.558.376 757.791 3.105.995 226.138 -43.707 -547.619 
1486 596.425 1.931.216 679.537 2.923.626 0 -83.113 -992.410 
1487 958.616 3.193.042 1.245.445 3.603.541 372.617 -104.810 -410.258 
1488 836.422 4.906.588 877.596 5.907.883 395.533 -41.175 -1.001.295 
1489 924.931 1.007.125 -82.194 
1490 893.999 1.743.623 940.362 3.115.459 360.000 -46.366 -1.371.836 
1491 2.937.634 3.819.713 650.139 -882.079 
1492 707.604 712.875 -5.273 
1493 640.812 2.171.074 586.1 34 1.927.355 180.960 54.679 243.719 
1494 497.879 1.905.536 509.437 1.873.659 77.076 -11.558 31.877 
1495 531.958 1.535.530 504.321 1.511.610 0 27.637 23.920 

NB: Aangezien het in deze tabellouter gaat om de nominale bedragen uit de rekeningen- zonder 
rekening te houden met overlappingen, dubbele tellingen, overdrachten en in het algemeen het 
bestaan van ondergeschikte rekeningen - dient omzichtig omgesprongen te worden met deze 

gegevens. 
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Bijlage E. Inkomsten uit het domein van de stad (1460-1495) 

(1) Erfelijke cijnzen en verpachte renten van het stedelijk patrimonium. 

Schepenjaar Erfelijke Kelsiede Visserijen, Watermolens Kraan 
cijnzen vesten & Lieve Braambrug 

1460 24.283 2.280 25.084 11.520 360 
1461 
1462 
1463 24.291 2.640 25.714 8.160 144 
1464 
1465 24.302 2.880 25.498 8.118 246 
1466 24.305 2.880 34.990 9.120 168 
1467 31.362 2.640 45.611 9.600 240 
1468 25.271 2.760 45.187 9.600 396 
1469 2.940 2.400 444 
1470 25.184 3.420 37.665 9.600 588 
1471 24.707 3.360 37.695 9.600 552 
1472 24.832 3.360 42.479 9.600 540 
1473 24.840 3.720 42.266 9.600 600 
1474 24.840 3.180 40.680 9.600 612 
1475 24.917 3.060 40.200 13.200 672 
1476 24.990 3.000 39.612 13.200 672 
1477 25.006 1.845 34.502 13.200 672 
1478 
1479 25.145 2.880 44.018 18.720 540 
1480 25.259 3.480 44.105 18.000 720 
1481 25.371 3.480 46.580 8.400 864 
1482 25.462 3.360 45.548 14.280 960 
1483 25.540 3.420 45.750 20.160 1.044 
1484 3.180 9.600 
1485 25 .608 3.120 49.684 16.800 720 
1486 25.614 3.600 48.356 13.680 600 
1487 25.639 3.120 48.441 17.759 1.199 
1488 25.714 2.880 45.864 41.040 240 
1489 25.899 1.680 46.350 72.000 504 
1490 24.170 2.160 34.876 38.930 276 
1491 
1492 14.110 2.280 36.797 24.480 144 
1493 26.116 2.640 26.456 16.320 120 
1494 26.119 2.400 38.842 13.440 120 
1495 26.127 2.400 14.878 8.880 132 
Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage E. Inkomsten uit het domein van de stad (1460-1495) 

(2) Verpachte renten uit de lakennijverheid, markten en makelaardij. 

Schepenjaar Wolhuis Wollen elle Huisgeld Tafels Stallen Makelaardij 
ramen vismarkt vleeshuis koren 

1460 2.178 126 252 6.720 624 5.040 
1461 
1462 
1463 2.256 120 336 5.760 360 4.080 
1464 
1465 2.400 408 442 6.480 408 3.600 
1466 3.000 60 444 6.960 372 4.320 
1467 3.000 48 432 6.720 528 3.120 
1468 2.760 48 456 6.480 420 4.080 
1469 3.660 6.720 4.080 
1470 4.620 72 504 7.080 588 5.580 
1471 4.344 120 672 7.200 480 6.000 
1472 4.344 2.880 696 6.240 480 4.800 
1473 4.944 3.600 720 6.240 480 4.500 
1474 5.064 3.420 720 6.480 492 3.720 
1475 5.220 3.360 684 7.200 624 2.160 
1476 6.240 3.360 840 7.320 840 3.720 
1477 2.484 3.360 549 7.224 840 2.748 
1478 
1479 4.344 3.840 202 7.200 960 2.220 
1480 4.344 2.640 720 7.200 720 2.400 
1481 4.320 2.640 480 8.400 480 1.680 
1482 4.320 2.400 360 9.120 480 1.440 
1483 6.000 1.440 300 10.560 480 1.920 
1484 5.340 10.080 2.760 
1485 4.320 840 192 10.320 600 2.340 
1486 5.400 840 96 11.100 600 2.460 
1487 5.041 1.200 96 11.040 600 1.680 
1488 2.880 960 72 10.200 600 2.880 
1489 4.320 1.080 60 11.040 600 2.760 
1490 5.100 1.080 48 9.360 600 2.220 
1491 
1492 4.080 720 0 9.840 600 1.500 
1493 3.960 600 36 7.320 720 2.220 
1494 3.940 492 60 7.440 384 2.640 
1495 4.080 540 84 7.680 360 2.880 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage F. Inkomsten uit indirecte belastingen (1460-1495) 

(1) Accijnzen op graan, bier en de poorten. 

Schepenjaar Graan ON Graan CU Vreemd en Gents bier Gents bier Pondg.eld 
dubbel bier CU ON CU poorten 

1460 36.480 372.000 173.280 0 283.200 106.080 
1461 0 
1462 0 
1463 36.480 396.000 174.720 0 295.680 116.&40 
1464 0 
1465 25.440 367.200 155.520 0 304.800 114.720 
1466 30.000 336.496 142.119 0 337.492 105.171 
1467 22.320 0 121.440 0 237.360 45.360 
1468 26.880 135.381 197.760 0 470.318 145.440 
1469 0 
1470 33.600 388.800 223.200 0 527.040 138.720 
1471 34.560 390.000 255.120 0 552.480 138.720 
1472 32.640 386.400 257.280 0 556.800 141.120 
1473 30.720 366.000 328.800 0 578.400 156.4'80 
1474 25.680 366.000 289.920 0 586.560 163.200 
1475 18.000 326.640 313.440 0 576.000 148.800 
1476 25.680 159.798 289.440 0 578.400 154.560 
1477 25.570 0 265.032 20.038 0 54.734 
1478 181.817 
1479 19.200 0 339.600 16.800 405.600 60.240 
1480 17.520 0 341.760 18.240 400.800 60.480 
1481 19.200 0 275.040 18.720 404.400 63.840 
1482 18.240 0 264.000 15.360 355.680 50.640 
1483 19.200 0 18.240 74.640 
1484 0 246.720 354.000 
1485 20.400 0 234.000 16.320 318.000 72.000 
1486 21.120 0 288.960 17.280 348.000 73.560 
1487 17.280 0 288.960 16.321 336.000 79.200 
1488 14.160 0 254.400 16.080 319.200 63.120 
1489 24.240 0 24.960 91.440 
1490 23.760 0 408.000 18.720 336.000 72.480 
1491 221.158 
1492 15.120 0 9.600 80.260 
1493 19.920 362.400 253.440 9.600 340.800 89.760 
1494 18.240 404.538 276.000 11.040 364.800 89.760 
1495 22.560 312.000 242.400 12.960 388.800 108.240 
Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

CU: Cueillote 
ON: Ongeld 
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Bijlage F. Inkomsten uit indirecte belastingen (1460-1495) 

(2) Accijnzen op vis, vlees en brandstoffen. 

Schepenjaar Nootgeld Vis CU Beziengeld Vlees CU Vismarkten Brandstoffen 
vismarkt varkens vleeshuis ON 

1460 768 31.200 588 120.240 3.540 41.280 
1461 
1462 
1463 732 30.240 612 124.320 3.120 49.200 
1464 
1465 996 28.800 672 122.400 3.540 51.360 
1466 1.045 25.999 701 108.819 3.840 54.963 
1467 840 11.580 624 53.280 3.360 86.163 
1468 840 15.600 600 96.240 3.600 57.600 
1469 1.020 612 4.200 
1470 1.020 31.680 612 121.200 4.320 61.440 
1471 1.056 32.640 600 118.320 4.140 65.040 
1472 936 31.680 552 118.800 3.840 64.320 
1473 1.080 30.240 660 124.080 4.140 64.800 
1474 1.008 31.680 600 131.520 4.320 66.720 
1475 900 32.640 480 127.200 4.560 62.400 
1476 1.056 32.640 600 133.200 4.800 66.240 
1477 480 0 384 0 3.600 21.862 
1478 
1479 1.248 0 360 0 4.920 29.520 
1480 1.224 0 480 0 4.680 27.840 
1481 1.344 0 420 0 5.220 27.840 
1482 1.416 0 468 0 5.520 27.840 
1483 1.464 0 612 0 6.000 27.840 
1484 0 0 5.160 
1485 1.224 0 432 0 4.320 17.280 
1486 1.440 0 396 0 4.620 29.040 
1487 1.680 0 277 0 4.320 29.280 
1488 1.008 0 240 0 4.320 16.800 
1489 1.200 0 480 0 4.320 22.560 
1490 1.296 0 612 0 4.320 26.880 
1491 
1492 1.224 24.396 252 0 3.600 18.960 
1493 816 28.800 300 125.520 3.600 48.000 
1494 960 30.720 264 108.000 2.880 34.080 
1495 648 33.600 384 103.200 2.280 32.640 
Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

CU: Cueillote 
ON: Ongeld 

318 



Bijlage F. Inkomsten uit indirecte belastingen (1460-1495) 

(3) Accijnzen op wijn, ramen, huizenverkoop en nieuwe na Cadzand 

Schepenjaar WijnON Wijn MI Wijn CU Ramen Verkoop van Nieuwe na 
huizen etc. Cadzand 

1460 0 0 347.520 252 43.302 0 
1461 0 
1462 0 
1463 0 0 348.000 336 46.203 0 
1464 0 
1465 0 0 312.000 442 49.754 0 
1466 0 0 316.526 444 44.115 0 
1467 0 0 323.520 432 41.542 0 
1468 0 0 336.960 456 48.718 0 
1469 0 
1470 0 45.155 347.201 504 54.194 0 
1471 0 65.240 327.908 672 47.898 0 
1472 0 65.921 320.998 696 54.523 0 
1473 0 63.169 318.351 720 63.857 0 
1474 0 37.010 215.607 720 65.641 0 
1475 0 0 314.400 684 57.600 0 
1476 0 0 436.800 840 50.160 0 
1477 0 0 585.528 549 0 0 
1478 0 
1479 0 0 479.040 202 0 0 
1480 0 0 575.040 720 0 0 
1481 0 0 648.000 480 0 0 
1482 0 0 636.000 360 0 0 
1483 0 0 300 0 0 
1484 0 0 698.400 0 0 
1485 0 0 529.440 192 0 0 
1486 720 0 640.800 96 0 0 
1487 480 0 611.040 96 0 0 
1488 312 0 555.600 72 0 0 
1489 864 0 60 0 0 
1490 864 0 657.600 48 0 0 
1491 368.226 0 
1492 624 0 0 20.457 36.240 
1493 528 0 480.000 36 24.720 30.840 
1494 384 0 335.520 60 21.360 34.320 
1495 780 0 408.000 84 0 39.840 
Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

CU: Cueillote 
ON: Ongeld 
MI: Taks van zes miten per stoop 
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Bijlage G. Betalers in de issuebelasting (1463-1495) 

Sche~enjaar Overlijdens Emigratie Huwelijk Giften O~brengst 
1463 74 46% 64 40% 20 12% 4 2% 25.424 d.gr. 
1464 
1465 80 78% 17 17% 3 3% 2 2% 25.305 d.gr. 
1466 103 73% 25 18% 13 9% 0 0% 43.932 d.gr. 
1467 92 74% 23 18% 8 6% 2 2% 21.231 d.gr. 
1468 79 62% 43 34% 4 3% 2 2% 28.971 d.gr. 
1469 91 66% 27 20% 12 9% 8 6% 54.138 d.gr. 
1470 135 69% 40 20% 16 8% 5 3% 50.527 d.gr. 
1471 115 79% 18 12% 7 5% 5 3% 28.724 d.gr. 
1472 97 78% 20 16% 5 4% 2 2% 60.259 d.gr. 
1473 134 74% 42 23% 3 2% 3 2% 53.953 d.gr. 
1474 85 63% 42 31% 7 5% 2 1% 40.016 d.gr. 
1475 97 67% 34 24% 8 6% 5 3% 50.062 d.gr. 
1476 (deels) 17 36% 18 38% 10 21% 2 4% 109.157 d.gr. 
1477 90 84% 13 12% 3 3% 1 1% 51.539 d.gr. 
1478 
1479 190 71% 54 20% 19 7% 3 1% 122.251 d.gr. 
1480 168 57% 81 28% 41 14% 3 1% 206.777 d.gr. 
1481 171 58% 90 30% 30 10% 5 2% 118.444 d.gr. 
1482 280 71% 73 18% 40 10% 4 1% 204.890 d.gr. 
1483 261 46% 185 33% 103 18% 18 3% 291.727 d.gr. 
1484 
1485 138 74% 28 15% 9 5% 11 6% 124.470 d.gr. 
1486 110 72% 23 15% 4 3% 11 7% 105.647 d.gr. 
1487 96 82% 10 9% 3 3% 8 7% 62.192 d.gr. 
1488 317 93% 10 3% 6 2% 9 3% 153.833 d.gr. 
1489 356 90% 18 5% 15 4% 7 2% 255.098 d.gr. 
1490 88 83% 13 12% 4 4% 1 1% 59.033 d.gr. 
1491 
1492 73 84% 12 14% 2 2% 0 0% 39.861 d.gr. 
1493 31.933 d.gr. 
1494 49 72% 16 24% 3 4% 0 0% 24.006 d.gr. 
1495 47 85% 7 13% 1 2% 0 0% 32.760 d.~. 
Bron: stadsrekeningen 1463-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage H. Inkomsten uit de openbare macht van de magistraat 
(1460-1495) 

(1) De boeten 

Schepenjaar Verbeurde boeten Misdrijven bij Keure Misdrijven bij Gedeele 
Bedrat:. Aantal Bedrat:. Aantal Bedrat:. Aantal 

1460 1.128 - 10.598 - 1.860 -
1461 
1462 
1463 251 5 7.850 26 2.270 17 
1464 
1465 163 6 3.780 35 1.716 10 
1466 159 5 6.668 19 2.700 15 
1467 196 6 3.276 17 1.120 6 
1468 751 10 5.262 30 970 8 
1469 3.810 20 790 8 
1470 74 3 2.808 16 240 1 
1471 1.000 3 4.830 31 180 3 
1472 62 2 1.000 7 1.620 4 
1473 40 2 2.112 6 1.200 4 
1474 178 4 1.224 8 780 2 
1475 291 5 1.788 13 960 9 
1476 15 1 0 0 320 2 
1477 667 7 5.776 27 680 7 
1478 
1479 15.411 66 14.232 53 540 11 
1480 10.980 44 19.176 77 1.280 12 
1481 14.170 66 9.360 36 870 10 
1482 15.504 100 18.030 77 750 9 
1483 5.517 37 25.950 49 1.290 14 
1484 13.680 19 0 0 
1485 424 9 5.112 35 2.140 7 
1486 348 5 1.440 9 870 7 
1487 160 5 32.184 27 1.020 2 
1488 108 3 3.240 12 600 5 
1489 388 3 1.130 6 756 7 
1490 5.127 27 15.842 69 1.170 10 
1491 
1492 638 4 4.300 20 0 0 
1493 82 2 2.130 16 240 5 
1494 446 4 1.296 15 90 2 
1495 20 1.860 14 990 9 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage H. Inkomsten uit de openbare macht van de magistraat 
(1460-1495) 

(2) Vrijkoop van de Lieve, terugroeping bannelingen en poortersgeld. 

Schepenjaar Vrijkoop op Lieve Gratie bannelingen Poortersgeld 
Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

1460 480 - 4.056 23 0 
1461 0 
1462 0 
1463 1.200 8 13.334 40 0 
1464 0 
1465 240 2 8.100 34 0 
1466 240 2 7.800 27 0 
1467 840 7 2.058 13 0 
1468 264 2 4.442 25 0 
1469 240 1 0 
1470 720 6 7.056 20 0 
1471 240 2 4.224 19 0 
1472 240 2 4.644 15 0 
1473 1.200 8 2.556 11 0 
1474 360 3 4.188 13 0 
1475 240 2 4.740 15 0 
1476 0 0 480 1 696 
1477 120 1 15.228 40 4.110 
1478 
1479 38.760 214 44.100 67 16.452 
1480 6.000 38 220.236 203 20.706 
1481 8.760 51 59.700 83 21.726 
1482 5.520 32 152.976 106 29.040 
1483 4.680 33 88.968 125 30.990 
1484 4.680 30 34.920 60 696 
1485 4.200 23 38.880 107 5.478 
1486 6.000 30 62.820 109 162 
1487 120 5 13.788 45 1.026 
1488 7.440 44 4.320 7 960 
1489 3.480 22 14.268 8 2.286 
1490 1.440 6 17.688 46 1.878 
1491 
1492 3.000 16 4.740 11 0 
1493 1.080 6 5.976 37 0 
1494 840 6 2.376 22 0 
1495 1.200 6 5.372 20 120 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage I. Buitengewone en andere ontvangsten (1460-1495) 

Schepenjaar Directe Taks op de Confiscaties Renteverkoop Vier d./lb.gr. 
belastingen geldhandel op erfenis 

1460 0 7.200 0 0 0 
1461 
1462 
1463 0 6.000 0 0 0 
1464 
1465 0 6.000 0 0 0 
1466 0 6.000 0 0 0 
1467 0 6.000 0 0 1.330 
1468 0 6.000 0 1.826.720 1.399 
1469 0 0 0 3.669 
1470 0 6.000 0 1.521.600 3.526 
1471 0 6.000 0 1.533.904 1.965 
1472 0 6.000 0 249.472 1.702 
1473 0 6.000 0 0 5.104 
1474 0 6.000 0 232.080 4.748 
1475 0 6.000 0 484.800 12.000 
1476 316.974 6.000 204.353 499.200 12.000 
1477 570.924 6.000 201.468 0 0 
1478 0 
1479 409.416 6.000 0 0 
1480 347.890 6.000 0 0 0 
1481 113.112 9.600 0 0 0 
1482 7.371 9.600 0 0 0 
1483 0 12.240 0 0 0 
1484 0 0 0 0 
1485 89.608 9.600 0 1.148.544 0 
1486 0 9.600 0 487.920 0 
1487 0 9.600 253.838 0 0 
1488 629.393 9.600 233.218 831.387 0 
1489 0 9.600 0 0 0 
1490 52.620 9.600 0 0 0 
1491 147.804 
1492 948.705 0 0 0 0 
1493 0 0 0 111.360 0 
1494 0 0 0 0 0 
1495 0 0 0 0 0 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

NB. De in deze tabel opgenomen lijst buitengewone ontvangsten is niet exhaustief. 
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Bijlage J. Buitengewone uitgaven (1460-1495) 

Schepenjaar Octrooi van Beden Boete Toevallige Militaire Organisatie 
de assizen Cadzand toelagen vorst uitgaven regentschapsraad 

1460 8.000 192.000 0 0 0 0 
1461 0 
1462 0 
1463 8.000 102.870 0 2.498 0 0 
1464 0 
1465 8.000 60.000 0 13.385 0 0 
1466 8.000 0 0 21.805 0 0 
1467 8.000 54.000 0 126 0 0 
1468 111.324 220.350 0 0 0 0 
1469 0 
1470 858.508 998.471 0 29.583 57.907 0 
1471 0 1.993.341 0 33.600 0 0 
1472 0 592.797 0 14.400 96.000 0 
1473 0 505.391 0 9.920 0 0 
1474 8.012 514.770 0 38.000 167.277 0 
1475 8.012 1.168.621 0 11.040 0 0 
1476 8.012 464.939 0 541 954.047 0 
1477 8.012 471.922 0 3.000 533.288 0 
1478 0 
1479 8.012 386.465 0 0 16.585 0 
1480 8.012 4.800 0 627 21.050 0 
1481 8.012 4.800 0 0 9.403 0 
1482 8.012 4.800 0 0 11.041 0 
1483 8.012 4.800 0 0 3.703 0 
1484 307.902 0 569.092 13.536 
1485 8.012 1.195.732 0 318.227 10.770 43.909 
1486 8.012 917.159 0 0 3.193 0 
1487 8.012 0 0 0 943.468 405.862 
1488 8.012 0 0 0 1.982.791 1366.400 
1489 8.012 0 0 0 80.920 
1490 8.012 0 0 0 214.388 
1491 0 636.150 
1492 8.012 1.223.150 1.090.420 720 5.275 67.31 3 
1493 8.012 589.872 285.115 0 0 0 
1494 8.012 762.674 396.720 1.728 0 0 
1495 8.012 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage K. De bestuurlijke uitgaven van de stad (1460-1495) 

Schepenjaar Weden en Kantoorbehoeften Rechtsbedeling Reiskosten Aalmoezen Prosenten Feesten en 
kledij en en boden processies 

administratie 
1460 146.547 8.550 110.929 86.115 43.778 49.218 45.803 
1461 
1462 
1463 150.238 14.125 46.994 59.320 46.556 62.286 49.277 
1464 
1465 149.368 13.679 57.846 55.831 47.618 63.434 44.323 
1466 148.465 16.768 55.927 52.187 48.654 63.315 55.008 
1467 89.903 17.144 61.498 133.284 22.777 55.097 38.906 
1468 82.073 11.585 54.866 79.176 29.399 53.574 55.727 
1469 
1470 88.493 10.970 44.150 44.358 35.155 47.731 29.118 
1471 88.953 13.276 57.278 43.977 41.227 74.751 33.423 
1472 90.969 14.463 61.453 55.760 43.540 97.417 32.469 
1473 86.311 16.780 58.885 97.253 48.561 142.083 60.751 
1474 95.208 21.669 72.212 93.996 47.282 177.043 46.946 
1475 94.365 15.736 72.821 42.315 42.938 76.859 35.327 
1476 121.270 25.412 60.148 90.198 37.683 84.374 87.763 
1477 101.355 18.307 44.931 72.620 30.183 48.780 45.869 
1478 
1479 114.240 19.564 61.018 62.166 32.139 39.568 46.425 
1480 100.171 21.367 54.464 48.442 32.719 45.925 69.121 
1481 99.650 17.361 61.494 47.606 28.273 52.410 69.175 
1482 120.617 19.604 55.402 75.158 31.143 61.784 63.915 
1483 127.987 19.590 47.823 68.747 30.045 58.663 105.372 
1484 
1485 148.639 33.053 65.797 77.322 42.303 82.411 86.733 
1486 150.066 26.691 85.652 66.864 35.918 46.962 74.867 
1487 107.628 33.207 50.101 39.995 30.986 65.599 89.836 
1488 166.856 41.122 104.785 8.756 38.806 70.006 74.244 
1489 195.704 21.367 36.544 12.309 44.568 61.860 107.260 
1490 153.443 28.168 75.594 6.843 37.812 34.358 67.479 
1491 
1492 158.191 28.101 40.138 16.171 35.138 36.922 60.132 
1493 165.123 24.633 78.695 50.030 29.860 46.510 58.854 
1494 159.780 26.066 73.549 66.431 35.389 30.010 68.369 
1495 39.815 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Bijlage L. De gewone uitgaven van de stad (1460-1495) 

Schepenjaar Bestuurlijke Openbare werken Verpachte Totaal gewone 
uitgaven in regie openbare werken uitgaven 

1460 490.940 74.904 14.730 583.187 
1461 
1462 
1463 428.796 60.793 2.882 495.285 
1464 
1465 432.099 39.733 31.769 505.642 
1466 440.324 24.459 23.531 490.364 
1467 418.609 18.255 19.511 495.343 
1468 366.400 48.207 16.694 440.233 
1469 
1470 299.975 71.470 9.056 387.247 
1471 352.885 77.115 19.286 461.208 
1472 396.071 67.829 16.122 498.797 
1473 510.624 108.790 33.232 670.156 
1474 554.356 80.726 36.900 681.902 
1475 380.361 71.436 5.214 459.139 
1476 506.848 85.083 60.829 658.442 
1477 362.045 57.486 19.047 444.813 
1478 
1479 375.120 39.750 7.278 429.344 
1480 372.209 35.794 18.561 455.037 
1481 375.969 116.563 18.278 518.329 
1482 427.623 188.269 14.229 677.860 
1483 458.227 250.108 22.612 823.807 
1484 132.748 21.773 
1485 536.258 63.265 7.938 621.598 
1486 487.020 66.285 10.261 592.437 
1487 417.352 192.399 13.374 629.043 
1488 504.575 233.600 17.282 764.149 
1489 479.612 218.102 56.605 766.129 
1490 403.697 109.781 24.839 565.301 
1491 
1492 374.793 53.386 7.928 458.871 
1493 453.705 319.073 292 789.466 
1494 459.594 44.714 1.728 514.244 
1495 28.219 1.200 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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BijlageM.Maandelijkse bestedingen voor openbare werken in regie (1463-1495) 

Jaar Maand Bedrag Jaar Maand Bedrag Jaar Maand Bedrag Jaar Maand Bedrag 
1463 1 6.977 1468 I 627 1473 1 9.498 1477 1 10.365 
1463 2 3.909 1468 2 1.743 1473 2 8.018 1477 2 3.441 
1463 3 6.612 1468 3 1.515 1473 3 6.734 1477 3 4.259 
1463 4 3.431 1468 4 2.210 1473 4 3.494 1477 4 2.728 
1463 5 1.754 1468 5 2.057 1473 5 2.885 1477 5 3.285 
1463 6 1.699 1468 6 1.202 1473 6 3.511 1477 6 3.178 
1463 7 418 1468 7 926 1473 7 1.650 1477 7 1.854 
1463 8 3.138 1468 8 659 1473 8 6.331 1477 8 3.335 
1463 9 1.134 1468 9 2.826 1473 9 5.519 1477 9 5.271 
1463 10 2.420 1468 10 1.309 1473 10 3.832 1477 10 5.000 
1463 11 7.733 1468 11 19.038 1473 11 6.920 1477 11 5.562 
1463 12 11.607 1468 12 8.634 1473 12 6.323 1477 12 1.253 
1463 13 9.956 1468 13 5.466 1473 13 10.698 1477 13 7.960 
1465 1 669 1470 1 5.751 1474 1 9.944 1479 1 3.039 
1465 2 1.530 1470 2 9.583 1474 2 10.741 1479 2 2.831 
1465 3 4.017 1470 3 7.431 1474 3 4.626 1479 3 1.770 
1465 4 785 1470 4 3.909 1474 4 9.073 1479 4 1.757 
1465 5 203 1470 5 911 1474 5 2.207 1479 5 1.919 
1465 6 568 1470 6 944 1474 6 3.493 1479 6 675 
1465 7 2.126 1470 7 1.802 1474 7 4.677 1479 7 1.618 
1465 8 1.364 1470 8 4.845 1474 8 8.740 1479 8 2.298 
1465 9 1.244 1470 9 4.129 1474 9 4.297 1479 9 1.425 
1465 10 8.818 1470 10 7.787 1474 10 8.197 1479 10 5.650 
1465 11 6.594 1470 11 5.311 1474 11 4.528 1479 11 7.223 
1465 12 6.571 1470 12 4.777 1474 12 4.144 1479 12 3.224 
1465 13 5.178 1470 13 14.287 1474 13 6.115 1479 13 6.324 
1466 1 1.822 1471 1 3.522 1475 1 6.980 1480 1 726 
1466 2 5.014 1471 2 6.138 1475 2 4.899 1480 2 2.923 
1466 3 5.317 1471 3 5.809 1475 3 6.303 1480 3 1.543 
1466 4 2.028 1471 4 4.063 1475 4 4.333 1480 4 2.266 
1466 5 562 1471 5 3.010 1475 5 3.606 1480 5 1.288 
1466 6 1.221 1471 6 2.920 1475 6 2.516 1480 6 1.216 
1466 7 2.070 1471 7 4.083 1475 7 2.474 1480 7 1.575 
1466 8 2.396 1471 8 8.361 1475 8 7.459 1480 8 2.425 
1466 9 2.783 1471 9 8.611 1475 9 8.104 1480 9 4.310 
1466 10 3.319 1471 10 7.506 1475 10 8.065 1480 10 3.283 
1466 11 3.711 1471 11 6.842 1475 11 5.184 1480 11 3.005 
1466 12 4.089 1471 12 6.076 1475 12 4.963 1480 12 4.214 
1466 13 1.883 1471 13 10.173 1475 13 6.554 1480 13 7.020 
1467 1 875 1472 1 10.228 1476 1 2.440 1481 1 7.118 
1467 2 1.842 1472 2 6.496 1476 2 2.275 1481 2 7.185 
1467 3 1.491 1472 3 4.761 1476 3 3.311 1481 3 8.081 
1467 4 881 1472 4 3.448 1476 4 2.542 1481 4 2.781 
1467 5 294 1472 5 5.207 1476 5 1.571 1481 5 2.189 
1467 6 255 1472 6 2.343 1476 6 4.35 1481 6 1.969 
1467 7 274 1472 7 3.133 1476 7 5.566 1481 7 2.785 
1467 8 815 1472 8 3.006 1476 8 2.863 1481 8 1.344 
1467 9 572 1472 9 4.247 1476 9 4.206 1481 9 1.335 
1467 10 1.023 1472 10 2.069 1476 10 9.737 1481 10 3.312 
1467 11 723 1472 11 7.020 1476 11 8.104 1481 H 2.776 
1467 12 3.830 1472 12 6.807 1476 12 14.743 1481 12 1.797 
1467 13 5.383 1472 13 9.066 1476 13 27.291 1481 13 6.076 
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Schepen- Maand Bedrag Schepen- Maand Bedrag Schepen- Maand Bedrag Schepen- Maand Bedrag 
jaar jaar jaar jaar 
1482 1 1.704 1485 1 2.407 1488 1 17.788 1492 1 7.134 
1482 2 1.900 1485 2 3.264 1488 2 18.429 1492 2 4.965 
1482 3 1.624 1485 3 4.796 1488 3 13.596 1492 3 3.265 
1482 4 289 1485 4 7.467 1488 4 9.593 1492 4 4.212 
1482 5 1.184 1485 5 4.593 1488 5 6.295 1492 5 4.167 
1482 6 1.633 1485 6 4.698 1488 6 9.464 1492 6 2.779 
1482 7 1.009 1485 7 4.430 1488 7 13.299 1492 7 3.164 
1482 8 1.715 1485 8 2.986 1488 8 18.890 1492 8 2.018 
1482 9 1.120 1485 9 1.321 1488 9 11.937 1492 9 1.708 
1482 10 1.595 1485 10 1.844 1488 10 16.939 1492 10 3.281 
1482 11 4.292 1485 11 4.603 1488 11 28.406 1492 11 3.638 
1482 12 4.724 1485 12 6.094 1488 12 34.277 1492 12 3.228 
1482 13 12.041 1485 13 14.765 1488 13 34.690 1492 13 9.925 
1483 1 12.104 1486 1 2.396 1489 1 36.160 1493 1 1.922 
1483 2 16.625 1486 2 1.749 1489 2 26.171 1493 2 5.716 
1483 3 14.380 1486 3 2.865 1489 3 31.366 1493 3 3.008 
1483 4 13.728 1486 4 5.784 1489 4 13.028 1493 4 2.778 
1483 5 6.425 1486 5 2.376 1489 5 4.828 1493 5 1.150 
1483 6 7.891 1486 6 3.325 1489 6 7.895 1493 6 1.862 
1483 7 6.305 1486 7 6.308 1489 7 7.523 1493 7 2.525 
1483 8 6.983 1486 8 4.913 1489 8 8.027 1493 8 2.968 
1483 9 8.145 1486 9 3.137 1489 9 12.611 1493 9 6.241 
1483 10 8.353 1486 10 5.454 1489 10 12.916 1493 10 5.245 
1483 11 13.442 1486 11 6.650 1489 11 10.501 1493 11 6.852 
1483 12 12.508 1486 12 9.777 1489 12 12.974 1493 12 6.515 
1483 13 34.301 1486 13 11 .554 1489 13 34.105 1493 13 8.583 
1484 1 7.017 1487 1 2.436 1490 1 16.769 1494 1 3.220 
1484 2 7.170 1487 2 4.563 1490 2 8.253 1494 2 3.621 
1484 3 8.588 1487 3 18.403 1490 3 19.146 1494 . 3 4.485 
1484 4 5.819 1487 4 9.092 1490 4 9.286 1494 4 1.646 
1484 5 8.229 1487 5 5.743 1490 5 1.066 1494 5 2.343 
1484 6 9.387 1487 6 8.924 1490 6 4.459 1494 6 1.393 
1484 7 10.625 1487 7 12.232 1490 7 4.052 1494 7 3.699 
1484 8 4.964 1487 8 17.437 1490 8 2.462 1494 8 3.362 
1484 9 6.063 1487 9 8.079 1490 9 3.531 1494 9 1.733 
1484 10 9.557 1487 10 6.122 1490 10 11.221 1494 10 2.860 
1484 11 24.446 1487 11 26.295 1490 11 7.819 1494 11 2.478 
1484 12 11.142 1487 12 36.522 1490 12 9.853 1494 12 5.750 
1484 13 5.997 1487 13 36.548 1490 13 11.866 1494 13 8.124 

Bron: stadsrekeningen 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

NB. De jaren zijn telkens schepenjaren, de maanden zijn telkens periodes van vier weken. De eerste 
maand loopt dus van 15 augustus tot 12 september, de tweede van 13 september tot 11 oktober, 
enzovoort. 
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BijlageN. De renten van de stad (1460-1495) 

(1) Uitgaven met betrekking tot de renten 

Schepenjaar Annuïteiten Annuïteiten Afkoop Herroeping 
erfrenten lijfrenten erfrenten confiscaties 

1460 169.827 952.164 0 0 
1461 
1462 
1463 175.832 941.604 0 0 
1464 
1465 179.992 904.080 0 0 
1466 180.210 928.704 0 0 
1467 178.152 923.078 0 0 
1468 182.472 915.892 0 0 
1469 
1470 196.440 899.174 268.386 0 
1471 286.850 888.840 320.776 0 
1472 380.675 879.700 195.000 0 
1473 446.841 868.160 0 0 
1474 388.471 862.580 0 0 
1475 400.471 880.580 0 0 
1476 369.426 776.980 0 0 
1477 0 0 
1478 2.424 0 
1479 393.378 856.060 37.140 9.600 
1480 393.378 832.068 240.412 1.920 
1481 390.378 816.228 119.961 0 
1482 383.708 800.348 35.236 5.200 
1483 
1484 372.357 739.572 283.520 0 
1485 386.407 711.876 127.386 10.572 
1486 13.500 960 
1487 443.881 711.024 0 600 
1488 443.881 703.264 0 44.630 
1489 
1490 450.361 664.376 1.520 150.676 
1491 443.161 646.992 11.520 900 
1492 
1493 66.060 56.356 0 39.828 
1494 45.440 61.540 0 15.672 
1495 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 

Netto: De som van de betaalde annuïteiten met de herroepen confiscaties, maar minus de 
niet-betalingen door overlijden, kwijtscheldingen van de rentehouders of confiscaties. 
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BijlageN. De renten van de stad (1460-1495) 

(2) Inkomsten met betrekking tot de renten 

Schepenjaar Renteverkoop Verlaging Confiscaties Onmogelijkheid Overleden Kwijtschelding 
intrest van renten tot uitbetaling rentehouder door 

rentehouder 
1460 0 0 0 0 0 0 
1461 
1462 
1463 0 0 0 0 0 0 
1464 
1465 0 0 0 0 0 0 
1466 0 0 0 0 0 0 
1467 0 0 0 0 0 0 
1468 1.826.720 0 0 0 0 0 
1469 
1470 1.521.600 81.600 0 0 0 0 
1471 1.533.904 59.328 0 168.976 0 0 
1472 249.472 0 0 195.000 0 0 
1473 0 0 0 58.370 0 0 
1474 232.080 2.880 0 0 0 0 
1475 484.800 0 0 0 0 0 
1476 499.200 0 24.003 0 0 0 
1477 0 0 270.582 0 4.520 0 
1478 0 0 389.973 0 7.880 0 
1479 0 0 0 0 40.192 15.511 
1480 0 0 0 0 27.278 13.610 
1481 0 0 17.190 0 30.470 10.157 
1482 0 0 0 0 11.440 0 
1483 
1484 0 0 317.978 0 19.316 3.940 
1485 1. 148.544 0 0 0 43.712 0 
1486 487.920 0 2.240 0 11 .760 0 
1487 0 0 1.286.790 0 5.080 0 
1488 831.387 0 347.741 0 10.360 0 
1489 
1490 0 0 0 77.842 15.368 0 
1491 0 0 11.880 1.530.427 12.540 0 
1492 
1493 111.360 0 0 1.920 4.890 189.490 
1494 0 0 0 0 8.820 266.876 
1495 0 0 0 

Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495. 
Bedragen in d.gr.Vl. 
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Schepen
jaar 

1460 
1461 
1462 
1463 

1464 
1465 

1466 
1467 
1468 

1469 
1470 

Bijlage 0. Door de stad effectief betaalde beden (1460-1495) 

. Aantal Betaald Aandeel in Totale bede Totale bede (in Motivering (in Duur (m voorziene 
bedrag (in TOTO (in (in rijders) lb.gr.VI.) rekening) jaren) termijnen 
d.2r.VI.) %) 
192.000 11 16000 3.200 Blijde Intrede ? 

nla 
nla 

24.000 

76.800 

nla 
60.000 

0 
0 

206.625 

4.800 
3.966 

3.306 
1.653 
n/a 

206.625 

4.800 
3.966 

3.306 
1.653 

723.184 

4 

4 

0 
0 
6 

0 
0 

0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
20 

996.000 

40.000 
9.600 

8.000 
8.000 

996.000 

40.000 
9.600 

8.000 
8.000 

996.000 

1.500 

3.200 

400 (Gent) 

199.200 

8.000 
1.920 

1.600 
1.600 

199.200 

8.000 
1.920 

1.600 
1.600 

199.200 

Kosten graaf bij 
koningskroning 

Kruistocht tegen de 
Turken 

Onvoorziene kosten 
Karel 

Blijde Inkomst, 
huwelijk, oorlogen 

tegen Luik en Frankrijk 
Onderhoud hertogin 
Onderhoud hertogin

moeder 
Onderhoud prinses 

Onderhoud bastaard 

Blijde Inkomst, 
huwelijk, oorlogen 

tegen Luik en Frankrijk 
Onderhoud hertogin 
Onderhoud hertogin-

moeder 
Onderhoud prinses 

Onderhoud bastaard 
Vooruitbetaling bede 
ivm Blijde tnkomst, 

huwelijk, oorlog tegen 

4 

16 

16 
16 

16 
16 

16 

16 
16 

16 
16 
16 

32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 
32 

32 
32 
32 

Termijnors 
deze betaling 

a 

a 

1-2 

1-2 
1-2 

1-2 
1-2 

5-6 

5-6 
5-6 

5-6 
5-6 

7-13 

Referentie 

SAG 400/19, fO 414r 

SAG 400/20, fO 22v 

SAG 400/20, f' 78r 

SAG 400/21 , fO 20r 

SAG 400/22, fO 31r 

SAG 400/22, fO 31r 
SAG 400/22, f' 31 V 

SAG 400/22, fO 32r 
SAG 400/22, fO 32r 

SAG 400/22, fO 230r 

SAG 400/22, fO 230v 
SAG 400/22, fO 230v 

SAG 400/22, fO 231r 
SAG 400/22, fO 231 V 

SAG 400/22, fO 236r 



Luik, etc 

54.937 1 996.000 199.200 VootUitbetaling bede 16 32 14 (deels) SAG 400/22, f' 238v 
ivm Blijde Inkomst, 

huwelijk, oorlog tegen 
Luik, etc 

1471 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin 16 32 7-8 SAG 400/23, f' 38r e.v. 
3.966 0 9.600 1.920 Onderhoud hertogin- 16 32 7-8 SAG 400/23, f' 38r e.v. 

moeder 
3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 7-8 SAG 400/23, f' 38r e.v. 
1.653 0 8.000 1.600 Onderhoud bastaard 16 32 7-8 SAG 400/23, f' 38r e.v. 

61.712 2 28.000 5.600 Ordonnantietroepen 6 6 l-2 SAG 400/23, f' 38r e.v. 
1.917.904 51 48.000 9.600 SAG 400/23, f' 117r 

1472 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin 16 32 9-10 SAG 400/23, f' 149r e.v. 
3.966 0 9.600 1.920 Onderhoud hertogin- 16 32 9-10 SAG 400/23, f' 149r e.v. 

moeder 
3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 9-10 SAG 400/23, f' 149r e.v. 
1.653 0 8.000 1.600 Onderhoud bastaard 16 32 9-10 SAG 400/23, f' 149r e.v. 

30.856 1 28.000 5.600 Ordonnantietroepen 6 6 3 SAG 400/23, f' 149r e.v. 
66.120 2 30.000 6.000 Volk van wapenen 1 3 1-2-3 SAG 400/23, f' 149r e.v. 
194.096 7 48.000 9.600 SAG 400/23, f' 229v 
288.000 10 127.000 25.400 Noodtoestand 6 18 1 SAG 400/23, f' 230v 

1473 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin 16 32 11-12 SAG 400/23, f' 266r e.v. 
3.966 0 9.600 1.920 Onderhoud hertogin- 16 32 11-12 SAG 400/23, f' 266r e.v. 

moeder 
3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 11-12 SAG 400/23, f' 266r e.v. 
1.653 0 8.000 1.600 Onderhoud bastaard 16 32 11-12 SAG 400/23, f' 266r e.v. 

65.191 2 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 1-2 SAG 400/23, f' 251 V 

73.283 3 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 3 SAG 400/23, f' 251 V 

176.596 7 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 4 SAG 400/23, f' 251 V 

176.596 7 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 5 SAG 400/23, f' 251 V 

1474 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin 16 32 13-14 SAG 400/24, f' 33r e.v. 
3.966 0 9.600 1.920 Onderhoud hertogin- 16 32 13-14 SAG 400/24, f' 33r e.v. 

moeder 
3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 13-14 SAG 400/24, f' 33r e.v. 
1.653 0 8.000 1.600 Onderhoud bastaard 16 32 13-14 SAG 400/24, f' 33r e.v. 

121.957 5 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 6 SAG 400/24, f' 124r 
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279.908 11 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 7 SAG 400/24, fO 124r 
99.180 4 30.000 6.000 Kust- en 1 2 1 SAG 400/24, fO 124r 

grensverdediging 
1475 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin 16 32 15-16 SAG 400/24, fO 161r e.v. 

3.966 0 9.600 1.920 Onderhoud hertogin- 16 32 15-16 SAG 400/24, fO 161r e.v. 
moeder 

3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 15-16 SAG 400/24, fO 161r e.v. 
1.653 0 8.000 1.600 Onderhoud bastaard 16 32 15-16 SAG 400/24, fO 161r e.v. 

279.908 10 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 8 SAG 400/24, fO 239r 
279.908 10 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 9 SAG 400/24, fO 239r 
279.908 10 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 10 SAG 400/24, fO 239r 
99.180 4 30.000 6.000 Kust- en 1 2 2 SAG 400/24, fO 239r 

grensverdediging 
88.160 3 100.000 20.000 Oorspronkelijk op 3 9 1 SAG 400/24, fO 239r 

dienstweigeraars 
88.160 3 100.000 20.000 Oorspronkelijk op 3 9 2 SAG 400/24, fO 239r 

dienstweigeraars 
19.836 1 9.000 1.800 Kosten hertogin 1 3 1 SAG 400/24, fO 239r 
19.836 1 9.000 1.800 Kosten hertogin 1 3 2 SAG 400/24, fO 239r 

1476 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin(- 16 32 17-18 SAG 400/25, fO 13r en fO 
moeder) 203r 

1.983 0 9.600 1.920 Onderhoud hertogin- 16 32 17 SAG 400/25, fO 13r e.v. 
moeder 

3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 17-18 SAG 400/25, fO 13r e.v. 
826 0 8.000 1.600 Onderhoud bastaard 16 32 17 SAG 400/25, fO 13r en fO 

203r 
279.908 8 500.000 100.000 Noodtoestand 6 18 11 SAG 400/25, fO 67r 
88.160 3 100.000 20.000 Oorspronkelijk op 3 9 3 SAG 400/25, fO 67r 

dienstweigeraars 
66.120 2 100.000 20.000 Oorspronkelijk op 3 9 4 SAG 400/25, fO 67r 

dienstweigeraars 
19.836 1 9.000 1.800 Kosten hertogin 1 3 3 SAG 400/25, fO 67r 

1477 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin- 16 32 19-20 SAG 400/26, fO 23r e.v. 
·moeder 

3.306 0 8.000 1.600 Onderhoud prinses 16 32 19-20 SAG 400/26, fO 23r e.v. 
463.816 23 500.000 100.000 Oorlog tegen Frankrijk oorlog oorlog 1-2 SAG 400/26, fO 143r. 

1478 n/a 
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1479 4.800 40.000 8.000 Onderhoud hertogin- 16 32 21-24 SAG 400/27, f' 44r e.v. 
moeder 

149.760 Via Jan de Cupere, SAG 400/27, f' 131r 
tresorier van de stad 

231.905 500.000 100.000 Oorlog tegen Frankrijk oorlog oorlog 3 SAG 400/27, f' 131r e.v. 
1480 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin- 16 32 25-26 SAG 400/27, f' 175r e.v. 

moeder 
1481 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin- 16 32 27-28 SAG 400/27, f' 308r e.v. 

moeder 
1482 4.800 0 40.000 8.000 Onderhoud hertogin- 16 32 29-30 SAG 400/28, f' 61r e.v. 

moeder 
1483 4.800 40.000 8.000 Onderhoud hertogin- 16 32 31-32 SAG 400/28, f' 61r e.v. 

moeder 
? 

1484 52.310 10000 3.333 Onderhoud Filips SAG 406/11 
gulden ( ongefolieerd) 

104.632 20000 3.333 Onderhoud Filips SAG 406/11 
gulden ( ongefolieerd) 

150.960 Aan de hertog van SAG 406/11 
Oostenrijk ( ongefolieerd) 

1485 688.788 23 127000 25.400 Voor de Roomse SAG 406/11 
koning ( ongefo1ieerd) 

110.200 4 16667 3.333 Volk van wapenen aan 3m SAG 406/11 
de grens ( ongefo1ieerd) 

66.144 2 30000 6.000 3 SAG 406/11 
( ongefolieerd) 

330.600 11 15000 Soldaten voor SAG 406/11 
soldaten Maximillaan ( ongefolieerd) 

1486 419.886 18 127000 25.400 Voor de Roomse SAG406/12 
koning ( ongefolieerd) 

66.144 3 30000 6.000 zie blockmans 3 SAG 406/12 
( ongefo1ieerd) 

227.287 10 15000 Van de vechtender SAG 406/12 
soldaten mannen die hij (de ( ongefo1ieerd) 

roomse koning) 
begbeert heeft 

137.786 6 25000 4.167 Aan diverse heren, ivm SAG406/12 
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gulden I de vrede ( ongefolieerd) 
20833 
rijders 

1487 0 0 
1488 0 0 
1489 0 0 
1490 0 0 
1491 0 0 
1492 n/a 
1493 198.013 10 25000 4.167 Aan Albrecht van SAG 406/14 

gulden Saksen en diverse 
heren, ivm de vrede 

285.115 14 ? Aan de vorst en SAG406/14 
mevrouw de douariere, 

ivmde vrede 
106.744 5 20.000 4.000 Voor het ruimen van SAG 406/14 

de soldaten in Atrecht, 
Vlaanderen en elders 

1494 396.720 21 Vrede van Tours SAG406/14 
345.954 19 25000 4.167 Aan Albrecht van SAG406/14 

gulden Saksen, ivm de vrede 

20.000 1 20000 4.000 Voor het ruimen van SAG406/14 
de soldaten in Atrecht, 
Vlaanderen en elders 

1495 n/a 
Bron: stadsrekeningen en renteboeken 1460-1495; BLOCKMANS, 'De volksvertegenwoordiging', bijlage 9. 
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INDEXVAN DE 

PLAATS- EN PERSOONSNAMEN 
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Aalst 
151 

Abeele, Jacob van den 
145 

Aerts, Erik 
28 

Amiens 
47 

Amsterdam 
273,280 

Antoon, bastaard van Bourgondië 
35 

Antwerpen 
126, 170, 194 

Artesië 
17,150,159,233,243 

Artevelde, Jakob van 
73, 100 

Arteveldestad 
(zie Gent) 

Atrecht 
14,254,276 

Axel 
96 

Ayshove 
230 

Baenst, de (familie) 
73 

Baenst, Olivier de 
105, 106, 107 

Balticum 
150,159,201,233 

Besucci, Berthelmi 
125 

Beys, Pieter 
144, 145 

Biervliet 
38,96 

Blockmans, Wim 
50, 115, 139, 141, 142, 143, 159, 170 

Blondé, Bruno 
284 

Boba (familie) 
124 

Boccaert, Laureins 
136 

Bommaele, Ciaeis van 
264,271 

Bonte, Cornelis de 
59 

Boone, Marc 
41, 56, 76, 80, 97, 101, 114, 115, 129, 130, 
133, 136, 138, 139, 175, 178, 181, 183~ 
184,185,186, 190,200,220,221,22~ 
226,228,229,231 

Borluut (familie) 
73 

Borluut, Symoen 
268,269,271 

Bourgogne-Beveren, Philippe de 
283 

Bourgondië 
233 

Brabant 
15, 52, 150,160,174,214,282,293 

Brugge 
10, 14, 15, 30, 33, 37, 38, 42, 43, 53, 61, 
93, 95, 96, 97, 105, 106, 108, 112, 126, 
145,149,150,160,161,172,199,200, 
212,213,214,245,246,252,260,280, 
288 

Bruggheman, Claeys 
45 

Bruneel, Hoste 
133 
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Brussel 
61, 126 

Bungneteur, Nicolas Ie 
212 

Cadzand (vrede van) 
16, 18, 19,28,34,38, 39,40,41,53,58, 
64, 66, 82, 91, 96, 101, 112, 113, 115, 117, 
121, 126, 128, 131, 146, 147, 149, 153, 
154, 155, 159, 167, 169, 171, 175, 176, 
177, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 
189,192,193,194,197,200,202,204, 
206,213,222,228,232,243,246,249, 
260, 261 , 267,269, 270,277,285,291, 
292,293 

Calais 
45, 100 

Cambrésis 
17,150,233 

Carondelet, Jean 
214 

Charolais (graven van) 
35,200 

Claeys, Jan 
212,213 

Clerc, Arend de 
15 

Coïmbre 
200 

Commer, Paul de 
162, 164, 165, 169, 174 

Commynes, Phylippe de 
16,34 

Coninc, Janne de 
109 

Coppenhole, Frans van 
111, 212 

Coppenhole, Jan van 
14, 15, 37, 52, 210 

Coppenhole, Pieter van 

26,210 

Coy, Quintin 
51 

Crabbe,Jan 
212 

Craeybeckx, Jan 
166, 176 

Crèvecoeur, Philippe de 
15 

Crombrugghe, Marc van 
112 

Croy, Filips de 
10 

Dadizele, Jan van 
13, 37,48 

Dambruyne,Johan 
157,159,170, 221 

Damman,Jan 
218,220 

Damme 
15,225,243 

Dampierre, Gwijde van 
240 

Decavele, Johan 
242 

Delft 
171 

Dendermonde 
151 

D'hoghe, Lievin 
109 

Di est 
170 

Dinant 
10 

Dixmude, Olivier van 
241 

338 



Donche, Jacop 
35 

Doornik 
48,83,84,85,86,87,263,264, 282,287, 
289 

Dordrecht 
280 

Do waai 
48 

Edward IV (koning van Engeland) 
17 

Elzas 
11 

Engeland 
17, 171, 228 

Enno van Gelder, Hendrik 
212 

Evergem 
96 

Favier, Jean 
101 

Fevre, Roeland Ie 
39,230,259 

Filips de Goede 
10, 16, 30, 31 , 32, 33, 34, 43, 46, 90, 100, 
124, 128, 131, 133, 143, 151, 185, 194, 
232,263,286 

Filips de Schone 
13, 14, 15,35,38,42,43, 78,95,212, 215, 
259,271, 274,281,282,283,284,293 

Firenze 
273 

Frankfurt 
15 

Frankrijk 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 36, 45, 46, 
47,49,58,64,85,86, 108,116,121,150, 
159,185,186,201,202,207,209,210, 
213,215,222,233,243,244,263,289 

Frederik 111 (keizer van het Heilig 
Roomse Rijk) 
15,52,96,224, 231 

Friesland 
11 

Fris, Victor 
110 

Garet, Thuze 
125, 127 

Gavere (vrede van) 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 19,21,30,31,34, 
39,43,46,49,60, 73, 75, 79,80,91, 108, 
117, 120, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 
144, 145, 147, 149, 151, 152, 154, 165, 
166, 167, 168, 175, 176, 184, 185, 186, 
189,192,193,194,196,197, 198,20Q, 
202,210,221,225,228,232,236,240, 
241,242,251,254,255,256,260,261, 
266,267,276,277,278,286,287,288, 
289,292 

Gel re 
11, 14, 273 

Gelre, Adolf van 
48 

Gent 
(algemeen) 
passim 
(Belfort) 
51,68,69 
(Bijloke) 
198,219,225 
(Braambrug) 
221,222 
(Brugse Poort) 
96 
(de Clocke) 
125 
(Dendermondse poort) 
51,113,114 
(Ekkergem) 
225 
(Gerard de Duive1steen) 
127 
(Graslei) 
149 
(Hoogpoort) 
94 
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(Hooiaard) 
149 
(Kalandenberg) 
212 
(Kalandenhuis) 
47 
(Korenlei) 
42, 149 
(Korenmarkt) 
133,149,151,160,222 
(Kraan lei) 
226 
(kwartier van) 
14, 16, 34, 36, 38, 49, 96, 151, 
152,157,158,205,207,215,216, 
240,243,253,255,294 
(Muide) 
96 
(Nieuwenbosch) 
195 
(de Pauw) 
125 
(Sint-Baafsabdij) 
87,88,95,198 
(Sint -Baafsdorp) 
95, 134, 135, 136, 197 
(Sint -J acobsparochie) 
113, 114, 115 
(Sint-Jansparochie) 
107 
(Sint-Jorispoort) 
113,114 
(Sint-Michielsbrug) 
42,88,149 
(Sint-Miebielsparochie) 
115 
(Sint-Pietersabdij) 
195, 198 
(Sint-Pietersdorp) 
134, 135, 197 
(Sint-V eerlekerk) 
43 
(de Sterre) 
23,125,252 
(bofTen Walle) 
88 
(Veebrug) 
42,88,149 
(Vrijdagsmarkt) 
12, 15, 105, 133, 191, 227, 229, 

230 I 

Geraardsbergen 
151 

Gistel, Joos van 
52 

Gouda 
171 

Goux (kanselier) 
38 

Goy, Arent van 
200 

Granada 
175 

Grandsou 
11, 48, 103, 289 

Groebner, Valentin 
80 

Gros, Jean Ie 
43 

Guinegate 
13,50 

Haarlem 
170,171,280,281,283 

Hamburg 
162, 171' 172 

Hancké, Katia 
73, 145, 210, 263 

Hane, Jacop van den 
119, 120 

Hanus,Jord 
281 

Harelbeke 
30 

Heijden, Manon van der 
256 

Henegouwen 
15, 52, 150 

Holland 
150,214,244,282,293 

Houtem 
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11,87,88 

Hueribloc, Pieter 
144 

Hugonet (kanselier) 
145 

Hulst 
96,213,224 

Humbercourt, heer van (raadsheer) 
145 

Hyele, Lambrecht 
196 

Ieper 
14, 77, 149, 150, 160, 161 

lsabella van Portugal 
35 

Italië 
254,276 

Jan zonder Vrees 
33 

Kales 
Zie Calais 

Karel V, keizer van het Heilig Roomse 
Rijk 
87,258,259,285 

Karel VIII, koning van Frankrijk 
15 

Karel De Stoute 
10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 31, 
32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45, 
46,47,48,55,57,57,62,64, 73, 78,82, 
85, 86, 103, 105, 107, 117, 125, 127, 128, 
130, 131, 133, 134, 143, 145, 146, 147, 
152,166,180,202,205,207, 208,218, 
219,230,233,240,248,254,255,257, 
258,259,260,263,276,277,278,280, 
286,287,288,289,290,291,292 

Kassei 
46 

Kleef, Filips van 
15, 16, 18,42,52,112,209,210,214,215 

Kortrijk 
38,48,252 

Lalaing, Sirnon de 
198 

Lancbrugghe, Hannekin van 
212 

Lane,Jan 
271 

Lanoit, Jan de 
42 

Lauwerin, Jéröme 
283 

Leiden 
280,281 

Leie 
17 

Leuven 
108,165,170,200,280,281 

Lodewijk XI (koning van Frankrijk) 
11, 12, 14, 16, 17,85, 103,115,150,158, 
201,233,244,289 

Loo, Laureins van 
186 

Lorraine 
47 

Lotharingen 
11 

Luik 
10, 11, 14,35,46, 76,166,286 

Male 
41 

Malet, Thomas 
263 

Margaretha van Y ork 
35,42 

Maria van Bourgondië 
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12, 13, 33, 35, 42, 48, 51, 78, 82, 184, 94, 
95,122,158,159,207,211,212,263,291 

Maximiliaan van Oostenrijk I 

13, 14, 15, 18, 19, 20, 27, 31, 33,34, 37, 
38,40,42,43,49,50,51,52,53,54,57, 
64,86,87,90,91,94,95,96, 101,105, 
111, 112, 116, 131, 134, 143, 144, 150, 
151, 152, 158, 160, 165, 169, 182, 185, 
202,205,207,210,212,213,214,215, 
218,222,224,242,245,246,256,259, 
260,263,264,267,270,274,276,277, 
282,283,295,289,291,292,293 

Mechelen 
39, 74, 76 

Meersch, P.C. van der 
26 

Melle, Jan van 
145,208,210,258,259 

Menen 
48,289 

Mey, Zegher de 
106 

Montilz-Lez-Tours (vrede van) 
15, 16, 39, 40, 112, 292 

Morael, Frans 
96 

Muenc, Heinric de 
106, 107, 115, 252 

Munro,John 
190 

Morten 
11, 48, 103, 289 

Nancy 
11, 12,48, 103,134,249,288,289 

Nassau, Engetbrecht van 
39,42,52 

Nederlanden 
16, 23, 125, 126, 127, 194, 201, 212, 214, 
276,277,279,280,281,282,289 

Neuss 

47 

Neve, Claes de 
96 

Nevele 
151,196,209 

Nevers 
200 

Nicolay, Jehan 
86 

Nieuwendijck 
105 

Nieuwenhove, Jan van (filius Michiels) 
37. 

Ninove 
151, 170 

Onredene, Daneet 
212 

Ooidonk (bos van) 
196 

Oudenaarde 
48 

Oudenburg (transport van) 
32,38 

Pale, Lievin van der 
145 

Rautre, Jan de 
238 

Pehaert, Matthijs 
14 

Piernoot 
124 

Pogio, Parenty de 
127 

Poitou 
176 

Pont-à-Saux 
49, 107 
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Pont-à-Vendin 
49, 107 

Potter, Frans de 
94 

Pottere, Lievin de 
143, 144 

Poucke, Jan van 
145 

Quyu, Manoei de 
124 

Ravescoot, Adriaan van 
252 

Ravestein 
200 

Rijm, Willem 
13, 23, 105, 106, 212 

Rijsel 
48,80, 82, 209 

Ronse 
48 

Roussel, Jean 
281 

Ru pelmonde 
258 

Ruuflaert, Jan 
38, 51 , 274. 

Saint-Omer 
80 

Saksen, Albrecht van 
15, 16, 34, 38, 39, 40, 101, 116, 128, 214, 
269,285 

Scaghe, Jan vander 
38. 

Scaghe, Willem vander 
95, 96, 136,245,246 

Schaïk, Remi van 
280 

Senlis 
18 

Sersanders, Daneel 
143, 144 

's Hertogenbosch 
280, 281,284,285 

Sluis 
16, 18,34,45,94 

Sneevoet, Lievin 
143, 144 

Snellaert, Willem 
40, 41, 115 

Spiere 
48,104, 105,106, 107, 127,289 

Stichelen, Thomas van der 
268 

Stoet, Joost vander 
26 

Straten, Adriaen van der 
126 

Thoen, Erik 
159 

Tilly, Mahieu de 
213 

Tits-Dieuaide, Marie-J eanne 
150,233 

Tournai 
Zie Doornik 

Tours (vrede van) 
Zie Montilz-Lez-Tours 

Tracy, James 
258 

Utenhove, Jan 
115 

Utermeere, Lievin 
103,104,105, 106,268 
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Utrecht 
14 

Uytven, Raymond van 
135 

Vaernewijc, Jan van 
52 

Vaernewijc, Sanders van 
271 

Valendennes 
48 

Veldeman, Omaer 
113 

Venetië 
45,273 

Vilain, Adriaen, heer van Rasseghem 
14,15,50 

Vilain, Adriaen, heer van Liedekerke 
52 

Ville, Ottonin de 
127 

Ville, Pieter de 
23,125,126,127,252 

Vlaanderen 
10, 12, 14, 15, 16,30,34,35,36,38,46, 
47,48,49,51,54,55, 78,80,82,87,94, 
96, 105, 126, 128, 149, 150, 153, 158, 168, 
171,174,176,198,199,200,2091211, 
212,213,214,215,233,245,246,259, 
260,282,291 

Vlaanderen Gallicant 
150 

Waas, land van 
151 

Wachtebeke 
225 

Waes, Lievin (van) 
51, 109 

Warneton 
150 

Warwick, graaf van 
17,31 

Wee, Herman van der 
28, 79, 188 

Werveke, Hans van 
26,100,129,130,133,135,190,220,232 

West-Europa 
18 

Wielant, Filips 
32,39,281,283 

Wondelgem 
112,209 

Zeeland 
150 

Zuijderduijn, Jaco 
257 

Zutphen 
273 

Zwolle 
256 
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MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE 

TE GENT 

Publicaties 

De volgende uitgaven van de Maatschappij zijn nog voorradig en kunnen besteld worden 
bij prof. dr. M. Boone, Elandijnberg 2, 9000 Gent. 

HANDELINGEN, nieuwe reeks 

I - 1944 tot en met LX - 2006 
(onvolledig in de jaren 1950, 1960 en 1970) 

VERHANDELINGEN 

H. PIRENNE, Chronique rimée des troubles de Flandre 1379-1380 (1902) € 6,25. 
L. CLOQUET, Les maisons anciennes en Belgique (1907), € 6,25. 
H. KOECHLIN, Chapelle de la Leugemeete (1936), € 6,25. 
G. VAN DEN GHEYN, L'Odyssée de l 'Agneau Mystique pendant la guerre de 1940 
(1945), € 6,25. 
Handelingen van het 36e Congres van de Federatie der Historische Kringen van 
België (1956), € 15. 
A. DE VOS, Inventaris der Landbouwpachten in de Gentse Jaarregisters van de 
Keure, 2 dln. (1958), samen € 15. 
C. FAIPOULT, Mémoire statistique du département de l'Escaut (1960), € 15. 
F. VANDENHOLE, Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen (Publikatie in samen
werking met de Universiteitsbibliotheek te Gent) (1967), € 15. 
K. DE VINCK, De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Korenlei te 
Gent van de middeleeuwen tot vandaag (1976), € 15. 
J. ART, Herders en parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom 
Gent, 1830-1914 (1979), € 15. 
R. VAN DRIESSCHE, De Sint-Pietersabdij te Gent (1980), € 15. 
M. BOONE, Geld en macht. De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staats
vorming (1384-1453), (1990), € 15. 
P. TRIO, De Gentse broederschappen ( 1182-1580) (1990), € 15. 
M. CHERRETTÉ, Instellingen Land van Aalst (1992), € 8,75. 
M. BERCKMOES, M. STRUYFS, Honderd jaar geschiedenis van de Maatschappij 
-Indices (1993), € 15. 
V. LAMBERT, Chronicles of Flanders 1200-1500 (1993), € 15. 
K. DEVOLDER, De Gentse gemeenteraad 1830-1914 (1994), € 22,50. 
H. CAILLIAU, Het begijnhofOLV-Ter Hooie 1584-1792 (1995), € 15. 
A.L. VAN BRUAENE, De Gentse memorieboeken (1997), € 17,50. 
H. BOUCKENOOGHE, Meisjesopvoeding en sekse-ongelijkheid (1998), € 15. 
L. DERYCKE, De Sint-Michielswijk 1480-1520 (1999), € 15. 
K. MESTDACH, Het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof(2000), € 18,75. 
J. DAMBRUYNE, Mensen en centen. Het 16de-eeuwse Gent in demografisch en 
economisch perspectief(2001), € 20. 
S. MEERSSEMAN, Gent van den oudsten tijd tot heden. Registers op het werk van 
F De Potter (2002), € 24. 
J. DAMBRUYNE, Corporatieve middengroepen. Aspiraties, relaties en transforma
ties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld (2002), € 35. 
J. BACKS, Mortaliteit in Gent (1830-1950) (2003), € 20. 
K. LAMONT, Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse Gentenaar Marcus van 
Vaernewijck (2005), € 20. 

Een korting van 30 % wordt toegestaan aan leden en studenten. 




