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Voorwoord 

Na een vol jaar zoek- en leeswerk over Gent kwam ik in aanraking met vele boeken, archieven en 

mensen die mij konden boeien met hun onthullingen over deze oude en mooie stad. Ik zocht 

gedurende een lange tijd naar een geschikt onderwerp voor mijn scriptie en ben heel tevreden dat ik 

ben uitgekomen bij het Sint-Pietersdorp. Mijn interesse ging aan het begin van dit academiejaar 

vooral uit naar de ontwikkeling van het Gentse landschap en grondbezit, en naar de bredere context 

van de Gentse geschiedenis tijdens de middeleeuwen. Toen las ik hier vele studies over en verdiepte 

ik mij enige tijd in de vroegste stadsrekeningen uit de 13de en 14de eeuw. Toen bleek dat er weinig 

relevante onderzoekpistes in dit domein waren, richtten professor Erik Thoen en ikzelf onze 

aandacht op de onderbelichte delen van de stad: de rurale dorpen aan de rand van de stad. Bleek dat 

er opmerkelijk weinig publicaties verschenen waren over de dorpen van Sint-Pieters en Sint-Baafs 

(rond beide Gentse abdijen). Vanaf dat moment dook ik in de geschiedenis van de abdij en de 

organisatie van haar goederenbeheer en zorgde de combinatie van de stedelijke Gentse context en 

het landelijke aspect van de Sint-Pietersheerlijkheid voor het karakter dat ik aan mijn 

thesisonderzoek geven wou. Het werd een verkennende studie van het functioneren van een kleine 

domaniale nederzetting aan de voet van een vrijgevochten en bedrijvige reuzenstad.  

Het was me een groot plezier om zoveel tijd in het Rijksarchief van Gent door te brengen. Ik wil het 

personeel van harte bedanken voor hun dagelijkse bereidwilligheid om te helpen en voor de 

aangename omstandigheden waarin ik mijn onderzoek kon verrichten. Tot professor Erik Thoen wil ik 

een dankwoord richten voor de kansen die hij me gaf om deze scriptie te verwezenlijken en de vele, 

nuttige kritieken en conversaties die mijn werk in goede banen leidden. Met mijn vrienden bracht ik 

talrijke mooie ontspanningsmomenten door en wisselde ik ideeën uit die mij inspiratie en 

doorzettingsvermogen gaven. Mijn ouders wil ik bedanken voor de goede zorgen thuis, die de ideale 

werksfeer creëerden om mijn onderzoek in alle rust af te ronden. En tot mijn vriend richt ik vele 

bedankingswoorden, voor zijn permanente ondersteuning en de energie die hij stak in het helpen 

verbeteren van mijn tekst. 
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1. Inleiding 

In het onderzoeksveld van de Gentse geschiedenis ging de aandacht voor het grootste deel naar de 

ontwikkeling van de stad Gent, gelegen in de zogenaamde Kuip tussen Leie en Schelde, sinds haar 

eerste sporen van bewoning in de 8ste eeuw tot het bloeiende industriële tijdperk in de 19de-20ste 

eeuw. Ook de alleroudste indicaties voor menselijke aanwezigheid nabij Gent (voornamelijk te Port 

Arthur in Sint-Denijs-Westrem gelegen) werden in detail geanalyseerd. Zo dateren de vroegste 

(schaarse) vondsten uit het midden-paleolithicum (55.000-35.000 voor Christus), mesolithicum 

(8.000-4.400 voor Christus) en neolithicum (4.400-2.200 voor Christus) en enkele belangrijke resten 

uit de brons- (1.800-700 voor Christus) en ijzertijd (700-50 voor Christus). Archeologen verdiepten 

zich eveneens in enkele Gallo-Romeinse relicten van bewoning in het Gentse.1   

De Kuip van Gent vormde het centrale territorium waar de stad zich ontpopte tot een onafhankelijke 

en versterkte middeleeuwse stad (=oppidum) met nijverheids- en handelskarakter en werd daarom 

vanuit diverse invalshoeken en periodes bestudeerd.2 Aan de randen van deze bakermat bleven 

gedurende het hele tijdsbestek van het Ancien Régime echter twee kerkelijke dorpen bestaan die 

stamden uit een ouder verleden. Ondanks hun rijkdom en uitstraling evolueerden de omliggende 

bewoningskernen niet tot stedelijke nederzettingen, maar hun invloed op de ontwikkeling van de 

stad Gent kan niet teveel benadrukt worden. Het ene dorp lag in de nabijheid van de Sint-Baafsabdij 

en groeide uit op de plaats van de oudste nederzetting van Gent, de Gallo-Romeinse vicus Ganda. 

Deze bevond zich op een smalle zandrug tussen Destelbergen-Eenbeekeinde en de samenvloeiing 

van de Leie en Schelde en werd minstens van circa 50 na Christus tot circa 350 ononderbroken 

bewoond. Het andere dorp lag op de 28m hoge Blandijnberg ten zuiden van de Kuip, tussen Leie en 

Schelde. Deze nederzetting was ook van Gallo-Romeinse oorsprong en bevond zich op de plaats waar 

na 650 de Sint-Pietersabdij zou gesticht worden.3 Naar beide dorpen is tot op heden nauwelijks 

historisch onderzoek gevoerd en vormt een lacune in onze kennis over de economische, sociale, 

lokaal-institutionele en landschappelijke toestand aan de rand van de middeleeuwse grootstad. 

Hoewel deze kerkelijke grondgebieden hun juridische autonomie konden behouden tot op het einde 

van de 18de eeuw waren ze op sociaaleconomisch vlak in meerdere of mindere mate verweven met 

de stad Gent. Vooral de (fysisch)geografische context en de institutionele en juridische organisatie 

van de abdijdorpen blijken onvoldoende bestudeerd te zijn, terwijl net die aspecten erg veel 

uitklaren over hun bestaan in het Gentse. 

Omwille van deze redenen wordt in deze scriptie een verkennend onderzoek verricht naar het 

grondbezit en landschap van het Sint-Pieterskwartier te Gent. Er werd gekozen om de studie te 

beperken tot het deel van de Sint-Pietersheerlijkheid4 dat vanaf 1253-1254 werd ingelijfd binnen de 

stadsomwalling van Gent, omdat: a) dit een beter onderzoekbaar geheel vormde (niet té groot maar 

voldoende uitgestrekt om relevante uitspraken te kunnen doen) en b) het kwartier door binnen de 

versterkingen van de stad te liggen meer dan elders in de heerlijkheid onderworpen werd aan 

                                                           
1
 C. Bogaert, K. Lanclus & M. Verbeeck met medewerking van A. Linters, Inventaris van het cultuurbezit in België, 

Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB (2 delen), Brussel – Gent, 1979. 
<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22210>, geraadpleegd op 5 februari 2013.  
2
 M. Boone, G. Deneckere en B. Cleppe, Gent: stad van alle tijden, Antwerpen, Mercatorfonds, 2010, p. 49. 

3
 C. Bogaert, K. Lanclus & M. Verbeeck met medewerking van A. Linters, op. cit. 

4
 De totale heerlijkheid van Sint-Pieters werd benoemd als Sint-Pietersdorp. Het Sint-Pieterskwartier stelde dus het 

noordelijke deel daarvan voor. Een uitgebreide beschrijving en situering van het kwartier staat ter inleiding van het 
bronnenonderzoek op p. 34. 
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sociaaleconomische en administratieve evoluties en regelingen van de stad Gent. In deze scriptie zal 

dit deel van het Sint-Pietersdorp doorgaans Sint-Pieterskwartier5 en soms Sente Pieters dorp binnen 

vesten6 genoemd worden.  

Gebruik makend van de vroegste systematische bronnen richt deze studie zich op de 13de en 14de 

eeuw.7 Later is duidelijk geworden dat deze tijdsperiode belangrijke implicaties had voor het 

onderzoek. Deze eeuwen vertegenwoordigden immers een overgang in de geschiedenis van Gent en 

van de hele Nederlandse en West-Europese (urbane) wereld bij uitbreiding. We zullen pogen om 

naast een grondige analyse van de bezitsstructuren, het grondgebruik en landschap in het Sint-

Pieterskwartier aan te tonen dat deze extra dimensie ook uit de bronnen spreekt.  

Wat waren deze exacte omstandigheden dan? Rond de eeuwwisseling werd West-Europa 

gekenmerkt door een heuse crisis: een bevolkingspiek werd bereikt en een ecologische crisis nam zijn 

aanvang. Het klimaat koelde in de loop van de 14de eeuw af en veroorzaakte ontregelingen die 

leidden tot talrijke misoogsten, die op hun beurt een weerslag hadden op tal van maatschappelijke 

domeinen. De landbouwproductie daalde, hongersnoden troffen vooral de steden, oorlogen braken 

uit (waaronder de grote oorlog tussen Frankrijk en Engeland), munten verloren aan waarde en 

prijzen stegen, er ontstond een grotere immigratie naar de steden (van boeren en 

oorlogsvluchtelingen) en stadsbesturen bevochtten de toenemende onveiligheid vooral door 

versterkingen aan te passen. De terugkeer van het pestbacil in Europa veroorzaakte meerdere golven 

van pestepidemies, die grote delen van de bevolking doodden. In de Nederlanden sloeg de pest op 

sommige plaatsen hard toe en op andere zelfs helemaal niet.8 Hierdoor veranderde de economische 

organisatie na 1270 en werden politieke en sociale structuren omgevormd in de grootste steden. 

Men werd meer afhankelijk van de handel en haalde de meeste inkomsten uit lange afstandshandel, 

terwijl de onveiligheid leidde tot meer investering in land. De stedelijke bevolkingsgroepen 

diversifieerden zich en de stadsbesturen gingen over van oude stadselites naar regimes gebaseerd op 

gilden (in de Nederlanden vooral die uit de textielnijverheid).9 In de Zuidelijke Nederlanden groeiden 

de steden tussen de 12de en het midden van de 14de eeuw op spectaculaire wijze.10 Daarom werd de 

regio in de 13de en 14de eeuw ook wel ‘het land der steden’ genoemd.11 De Gentse handelszaken 

stortten ineen tijdens de 13de eeuw en maakten plaats voor een zuivere en grootschalige nijverheid, 

die de toestand van de textielarbeiders verslechterde en bijgevolg sociale onrust creëerde. De 

spanningen tussen de graaf van Vlaanderen en het stadspatriciaat leidden tot een confrontatie 

tussen de graaf en de overige bevolking tegen het patriciaat en de Franse koning. Tegelijk met deze 

economische en politieke neergang viel de uiterst bedrijvige klasse van het Gentse stadspatriciaat 

ineen en maakte na 1302 plaats voor een stadsbestuur waarin vooral nieuwe rijken uit de ambachten 

het roer overnamen. De oude patriciërs verloren ook hun recht op de hereditas (grondeigendom).12 

Tenslotte, maar daarom niet minder belangrijk, trad de ontbinding van het domaniale systeem in het 

                                                           
5
 Naar het voorkomen van deze term in het archieffonds van de Sint-Pietersabdij, maar het vormt geen consequente term 

binnen het vakgebied. De auteurs gebruikten allen verschillende benamingen. 
6
 Zoals het in de 13

de
 en 14

de
 eeuwse bronnen af en toe genoemd werd.   

7
 Volgens het bronmateriaal over de tijdspanne 1238 tot 1409. 

8
 W.P. Blockmans, G. Pieters, W. Prevenier en R.W.M. Schaïk, ‘Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500’, 

in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 4, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980, pp. 56-60. 
9
 D. Nicholas, The Later Medieval City 1300-1500, New York, Addison Wesley Longman, 1997, pp. 14-24. 

10
 R. van Uytven, ‘Stadsgeschiedenis in het Noorden en het Zuiden’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 2, 

Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1982, p. 200.  
11

 F. Blockmans, Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen, De Sikkel, 1938, p. 51. 
12

 Blockmans, op. cit., p. 379. 
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goederenbeheer van de Sint-Pietersabdij op tijdens de overgang van de 13de op de 14de eeuw. De 

financiële moeilijkheden, juridische betwistingen en het zeer uitgebreid domeinbezit van de abdij 

deden haar in de loop van de 13de eeuw overschakelen naar steeds meer onrechtstreekse uitbating 

(helftwinning en pacht) van haar eigendommen. In de jaren 1280-1300 maakte ze werk van een 

grootse reorganisatie van haar bezittingen.13 

In het kader van het bronnenonderzoek naar de bezitsstructuren, het grondgebruik en landschap in 

het Sint-Pieterskwartier golden enkele werken als basisliteratuur. L.A. Warnkönig, D. Berten en G. 

Desmarez verrichten in de 19de eeuw onder andere onderzoek naar de instituties en politieke 

verhoudingen in de Vlaamse steden tijdens de middeleeuwen. Vooral G. Desmarez leverde een 

belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Gent en belichtte de toestand van het Sint-Pietersdorp 

op de meest uitgebreide manier. Doordat hij als eerste zoveel gegevens verwerkte tot een verhaal 

over het grondbezit van Gent, konden andere onderzoekers erop voortbouwen en hem aanvullen of 

verbeteren. Desmarez droeg enorm veel bewijsmateriaal aan om de toenmalige toestand levendig 

voor te stellen en hij slaagde erin om zijn bevindingen voor Gent te vergelijken met vele andere 

steden uit de westelijke en oostelijke uithoeken van Europa.14 Het kritisch onderzoek van H. Van 

Werveke over de oudste geschiedenis van Gent voegt hier enkele fundamentele gegevens aan toe.15 

Al deze auteurs beriepen zich voornamelijk op akten en narratieven uit de eerste eeuwen van het 

bestaan van de Schelde- en Leiestad. Desmarez ging tevens diep in op de bezitsdocumenten van 

particulieren en enkele instellingen, waaronder de Sint-Pietersabdij. In 1938 gaf F. Blockmans een 

exhaustief werk uit over het stadspatriciaat te Gent tot 1302. Hierin verwerkte hij veel verspreide 

informatie over de grondeigendom in het Gentse en had hij oog voor financiële, economische en 

sociale banden tussen het patriciaat en de Gentse abdijen.16 Een onderzoeksterrein dat verder zou 

uitgewerkt moeten worden en deze scriptie in beperkte mate probeert aan te kaarten. F.L. Ganshof 

ontwikkelde na de Tweede Wereldoorlog een eerste hypothese over de vroegmiddeleeuwse 

domeinexploitatie van de Sint-Pietersabdij ten zuiden van Gent, op basis van het 10de eeuwse Liber 

Traditionum. Zijn studie biedt een zicht op de vroegste geschiedenis van het Sint-Pieterskwartier en 

probeert hiermee een onmisbare schakel te vullen.17 Het toponymisch en topografisch onderzoek 

van de vroegste geschiedenis van Gent door M. Gysseling was een bijzonder nuttige basis voor de 

uitwerking van deze scriptie.18 Aanvullende informatie over de Sint-Pietersheerlijkheid en het vroege 

Gent werd gehaald uit recente literatuur over de erfgoedkundige aspecten van Gent, vanuit 

archeologische en landschapskundige invalshoek.19   

                                                           
13

 G. Demey, De financiële organisatie van de Sint-Pietersabdij in de tweede helft van de 14de en de eerste helft van de 15de 
eeuw, Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, pp. 30-31 en Braeckman, “De moeilijkheden van de 
Benedictijnerabdijen in de late middeleeuwen: de Sint-Pietersabdij te Gent”, in: Handelingen der Maatschappij voor 
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 17 (1963),  pp. 32-47. 
14

 G. Desmarez, Étude sur la propriété foncière dans les villes du moyen-âge et spécialement en Flandre, Rijksuniversiteit 
Gent, Werken uitgegeven door de faculteit van Letteren en Wijsbegeerte, dl. 20, 1898. en  G. Desmarez, La formation du 
territoire de la ville de Gand au moyen-âge (extrait de la revue universitaire), Brussel, 1896.     
15

 H. Van Werveke, Kritische studiën betreffende de oudste geschiedenis van de stad Gent, 1933. 
16

 F. Blockmans, Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen, De Sikkel, 1938, 574 p. 
17

 F.L. Ganshof, “Le domaine gantois de l’abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin à l’époque carolingienne”, in: Revue Belge 
de philologie et d’histoire, 4 (1948), pp. 1024-1040 
18

 M. Gysseling, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, Antwerpen, Standaard, 1954, 87 p.   
19

 C. Bogaert, K. Lanclus en M. Verbeeck met medewerking van A. Linters en F. Dambre-Van Tyghem, Inventaris van het 
cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel – Gent, 1976. 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22210, geraadpleegd op 5 februari 2013 en C. Bogaert, K. Lanclus & 
M. Verbeeck met medewerking van A. Linters, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen 
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Nog andere werken die specifiek over de Sint-Pietersabdij en het Sint-Pietersdorp handelen, droegen 

bij tot een meer complete analyse van het kwartier.20  

Deze scriptie probeert het grondbezit en landschap in het Sint-Pieterskwartier zo gedetailleerd 

mogelijk te bestuderen, door de gespecialiseerde literatuur te verwerken en te integreren binnen 

een grondige analyse van bezitsdocumenten, rekeningen en iconografisch materiaal van de Sint-

Pietersabdij (haar diensten), het Hebberechtshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze bronnen 

reiken over een tijdspanne van 1238 tot 1409.  

Na een inleidende situering van het grondgebied en de lokale instellingen en abdijdiensten wordt 

eerst een overzicht verschaft van de algemene toestand van het grondbezit, -gebruik en het 

landschap tijdens de 13de en 14de eeuw. Daarin worden telkens de eigendom, de waarden van cijnzen 

en pachten, het landgebruik en de percelering en de sociale topografie (familienamen, 

betaalsommen, verwantschap met de stad Gent) toegelicht. Vervolgens wordt een bondig overzicht 

gegeven van de totale (samenstelling van de) grondeigendom van de verschillende instellingen en 

abdijdiensten in het kwartier. Sente Pieters dorp binnen vesten werd volgens de topografische 

categorieën in het bronmateriaal ingedeeld in meerdere buurten of wijken. Iedere buurt wordt in 

detail bestudeerd voor de 13de en 14de eeuw, volgens dezelfde criteria als bij de globale analyse. 

Hierbij wordt specifieke aandacht geschonken aan de (ontstaans)geschiedenis van het kwartier als 

geheel en aan die van de verschillende buurten. Ook de cijnzen en pachten worden nader verklaard. 

Bij de studie van het landschap wordt uitgegaan van de opdeling in a) infrastructuren (wegen, 

waterlopen, pleinen, sluizen, versterkingen, edm.), b) onbebouwde gronden (landbouwgrond, 

overstromingsgebied) en c) bebouwde gronden.21 Uit de integratie van de bestaande literatuur over 

het Sint-Pietersdorp blijkt dat Desmarez en Blockmans nooit het gehele kwartier aan een grondig 

onderzoek hebben onderworpen. Ook kwamen toponiemen aan het licht die M. Gysseling nog niet 

had geïntegreerd in zijn toponiemenlijst van Gent. Bovendien lijkt het of deze onderzoekers weinig 

aan cartografische analyse hebben gedaan om hypotheses te bouwen rond de middeleeuwse 

structuren in het landschap. Daar wordt in onderstaande analyse bijzondere aandacht aan besteed. 

Om het grondbezit en -gebruik zo volledig mogelijk te bestuderen, werd gebruik gemaakt van het 

meest exhaustieve type documenten dat het fonds van de Sint-Pietersabdij en de Onze-Lieve-

Vrouwekerk te bieden hebben: lijsten van cijnzen en pachten en rekeningen.22 Naast deze talrijke 

                                                                                                                                                                                     
door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB (2 delen), Brussel – Gent, 1979. 
<https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22210>, geraadpleegd op 5 februari 2013.  
20

 W. Braeckman, “De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late middeleeuwen: de Sint-Pietersabdij te Gent”, in: 
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 17 (1963), 67 p.; J. Vandenhoute, B. Baillieul et 
al., De Sint-Pietersabdij te Gent : historisch en archeologisch onderzoek, Gent, Stad Gent, 1979, 272 p.; T. Van Driessche, 
“Het Hebberechtshospitaal in het Sint-Pietersdorp te Gent: functie en ontwikkeling van een middeleeuws proveniershuis”, 
in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 46 (1992), pp. 47-80. en A. Verhulst, 
“Bezittingen en inkomsten van de Gentse abdijen”, in: Ganda et Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-
Baafs, Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1997, pp. 103-114. 
21

 Naar de methodologie die gehanteerd wordt in de systematische studie van de ontwikkeling van de ruimte van de 
middeleeuwse stad Brussel in: B. Van Nieuwenhuyze, Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte, 
Gent, doctoraatsverhandeling Universiteit Gent, 2008, 439 p.  
22

 Er werd ook gezocht naar mogelijke lenen van het Opperleenhof. Rijksarchief Gent, Opperleenhof van Sint-Pieters (10
de

 

eeuw – 1795); Cour Féodale de l'Abbaye de Saint-Pierre à Gand. Actes de reliefs de fiefs ((1226) 1325-1792 (1794)) en 
Leenhof van Sint-Pieters. Niet geordende varia (1269-1796). Gezien de Huidevettershoek sinds 1274 bij wet al niet meer 
behoorde tot de jurisdictie van de Sint-Pietersheerlijkheid (zie oorkonde Margareta van Vlaanderen), werd het archief van 
het Leenhof Ten Twee Wallen niet genanalyseerd. Dit leenhof vormde in de late middeleeuwen een kleine enclave in het 
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archivalia bevat dit fonds ook losstaande (verzamelingen van) akten en oorkonden die transacties als 

verkopen en verpachtingen of registraties van rechten (bv. tolrecht, boeten, karweien, etc.) 

beschrijven. Natuurlijk zijn deze documenten van even groot belang, maar ze boden het overzicht 

noch de volledigheid van de eerstgenoemde bronnen. Vanwege tijdsbeperkingen bestudeerden we 

niet al deze documenten even grondig, maar een beperkte lezing leverde desondanks enkele nuttige 

gegevens en meer inzicht in het onderzoek. Zo leerden vermeldingen van plaatsnamen dat deze 

plaatsen op bepaalde tijdstippen bewoond werden of in gebruik waren, alsook dat ze bestonden. 

Ook vertellen ze welke individuen en instellingen betrokken waren bij dergelijke transacties. M. 

Gysseling bestudeerde enkele documenten uit de schepenregisters van Gedele en stadsrekeningen 

waarin hij plaatsnamen terugvond van het Sint-Pieterskwartier.   

In het fonds van de Sint-Pietersabdij werd gezocht in de cijns- en pachtregisters en de rekeningen, 

daterend uit de 13de en 14de eeuw. Voor de 13de eeuw zijn er vijf registers voorhanden, die in 

hoofdzaak het laatste kwart van de vernoemde eeuw (1281-1302) beslaan. Drie daarvan betroffen 

bezittingen van het Centraal beheer van de abdij, één had betrekking tot de Proosdij.23 De 14de eeuw 

biedt een uitgebreide verzameling aan dergelijke registers. Vooral de diversifiëring aan instellingen 

en abdijdiensten maakte het aantal documenten opeens veel groter. Voortaan registreerden immers 

ook de Aalmoezenij, Pitancie, Infirmerie, het Hebberechtshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk 

hun bezittingen in het kwartier. Van de 22 archiefbestanden, hadden maar liefst 16 exemplaren 

betrekking op de tweede helft van de 14de eeuw en zo’n 13-tal zelfs tot de laatste 20 jaar van de 14de 

eeuw. Dit betekent dat bijna een eeuw tijd lag tussen de bronnen van de 13de en 14de eeuw. Daarom 

werd gedeeltelijk voor deze opsplitsing gekozen in het bronnenonderzoek. Ook het feit dat grote 

verschillen werden opgemerkt in het aantal, de waarde, de ligging en de eigendom van de cijnzen en 

pachten leidde tot deze beslissing.  

Het was op basis van de geraadpleegde cijns- en pachtboeken niet mogelijk om na te gaan hoe de 

grond- en rentenmarkt eruit zag en evolueerde, zoals M. Boone en J. Dambruyne dit gedaan hebben 

voor Gent. Zij baseerden zich op schepenregisters, waarin akten van verkoop vervat zaten.24 Deze 

transacties zijn voor het Sint-Pieterskwartier evenwel te achterhalen aan de hand van (eerder 

schaarse) oorkonden en andere akten die reeds in de 13de en 14de eeuw voorkwamen25, maar in de 

cijns- en pachtregisters zitten geen verwijzingen naar kooptransacties vervat.26 Het verschil met het 

onderzoek van Boone en Dambruyne ligt er ook in dat onderstaande studie zich uitspant over twee 

eeuwen, terwijl zij op korte termijn (van enkele decennia) werkten. Ook was het grondbezit in het 

Sint-Pieterskwartier erg verschillend van karakter want van domaniale aard. Maar in beide gevallen is 

een topografische situering van grondhouders mogelijk.  

                                                                                                                                                                                     
Sint-Pieterskwartier, die wel ressorteerde onder de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Het was gelegen nabij Ten Wallen, in de 
noordoostelijke hoek van het kwartier.  
23

 De inhoud en functie van alle vernoemde abdijdiensten en instellingen wordt naar aanleiding van de bronanalyse in detail 
gesitueerd. Zie p. 39. 
24

 Hun hoofddoel was evenwel om te achterhalen hoe de verschillende sociale groepen zich gedurende de laatste 20 jaar 
van de 15

de
 eeuw gedroegen ten overstaan van de immobiliënmarkt en fiscaliteit. M. Boone, M. Dumon en B. Reusens, 

Immobiliënmarkt, fiscaliteit en sociale ongelijkheid te Gent, 1483-1503, Heule, 1981. 
25

 Voornamelijk in: RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem 
(13de-18de eeuw) / P. Ruyffelaere (033), documenten van goederen en inkomsten (huizen, gronden en tienden) van de 
Kerk(fabriek) en Armentafel 
26

 In de lijsten en rekeningen werden alleen maar namen en cijnswaarden en soms precieze lokalisaties en oppervlaktes 
vernoemd. 
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Om de vele gegevens in het bronmateriaal te analyseren werd gebruik gemaakt van het 

computerprogramma Access. Daarin werden eerst de data met betrekking tot alle dossiers 

geregistreerd: archieffonds, dossiernummer, beheerder, inhoud en datum. Vervolgens werden 

digitale fiches voor alle straten in het Sint-Pieterskwartier aangemaakt die in alle dossierfiches 

werden geïmplementeerd. Deze straatfiches bevatten: plaatsnaam27, aantal betalers, aantal 

heffingen (percelen)28 en totale oppervlakte aan grondbezit. Als finale stap werden per dossier en 

per straat alle hoofdgegevens ingebracht: naam (betaler), locatie, landgebruik29, oppervlakte, 

betaalsom, aard betaling30. Hierbij werden enkele criteria gehanteerd. De betalers werden 

beschouwd als betalende eenheden, dus het stelt niet letterlijk voor hoeveel mensen onder die 

noemer vielen. Er werd wel overgenomen van wie cijnzen of pachten werden geërfd of gekregen, om 

overlappende heffingen te kunnen detecteren.31 Doorstreepte zaken zijn niet in beschouwing 

genomen, maar soms wel toevoegingen wanneer ze erg duidelijk waren. Afkortingen zijn letterlijk 

overgenomen indien er geen zekerheid bestond over de exacte spelling, anders werden ze 

gestandaardiseerd naar veelgebruikte termen.32 Op basis van deze databank werden dus de namen, 

het aantal heffingen (percelen) samen met hun landgebruik, soort heffing en eventuele lokalisatie en 

oppervlakte voor iedere straat of buurt genoteerd. Waar voor een bepaalde heffing gold dat er 

meerdere hofsteden of andere gronden inbegrepen waren, zijn deze meegerekend in het totale 

aantal percelen. Doordat er slechts weinig oppervlaktes werden geregistreerd33, werd getracht om 

de omvang van de percelen te achterhalen aan de hand van de cijns- of pachtwaarde. Doorgaans 

hadden percelen van eenzelfde instelling of abdijdienst in een bepaalde periode gelijkaardige 

vormen en groottes, maar deze ontginnings- of vercijnsingsgolven zijn niet gemakkelijk te 

detecteren. Het is dus evident dat het in dit bronnenonderzoek gaat over bezitspercelen, niet om 

gebruikspercelen. Bij deze handelingen is steeds getracht om de structuur van de middeleeuwse 

registers te volgen. Wanneer de heffingen uit meerdere straten onder éénzelfde noemer 

gegroepeerd stonden werden de indeling zo overgenomen, ook wanneer bepaalde straten als 

gespecifieerde lokalisatie (vaak een zijstraat) van een andere straat vermeld stonden. 

De geraadpleegde iconografie tenslotte, bestond enerzijds uit cartografisch materiaal en anderzijds 

uit pentekeningen. De meest gehanteerde kaarten dateren uit de 16de en 19de eeuw. De eerste was 

een stadsplan dat door Jacob Van Deventer werd opgesteld als militaire kaart.34 Ze is de vroegst 

beschikbare (en waarschijnlijk ook gewoonweg de vroegste) kaart, die gebaseerd was op de 

driehoeksmeting. Hierdoor waren de afstanden werkelijkheidsgetrouw en de algemene weergave 

zeer nauwkeurig, hoewel nog erg picturaal in vergelijking met moderne kaarten. Van Deventer 

maakte provinciekaarten en stadsplannen van de Zuidelijke Nederlanden. Aangezien deze kaart uit 

de 16de eeuw dateert, is voorzichtigheid geboden in verband met observaties in het Sint-

                                                           
27

 Voor de toponymie werd handig gebruik gemaakt van M. Gysseling, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn 
plaatsnamen, Antwerpen, Standaard, 1954, 87 p.    
28

 Tenzij de heffing betrekking had tot weiderecht bv. werd ervan uitgegaan dat een cijns of pacht overeenkwam met één 
perceel. 
29

 Bv. hofstede, akker of meers 
30

 Zijnde cijns of pacht (in al hun vormen, bv. wijngaert rente = cijns op de wijngaard). Vele cijnzen werden erfelijke renten 
genoemd in de bronnen, maar dat betekent net hetzelfde. 
31

 Bv. Jan de Pinkere over Ian Makereele 
32

 Bijvoorbeeld bij afkortingen van munten: ingelschen (= munten sterling). 
33

 Bij de omzetting naar hedendaagse eenheidsmaten werd het werk van De Schrijver gebruikt: H. De Schrijver, De oude 
landmaten in Vlaanderen, Gent, Dujardin-De Schepper, 1942, 32 p. 
34

 Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer (AG L 1 / 5): Jacob Van Deventer, ‘Plan van Gent en onmiddellijke omgeving 
omstreeks het midden van de 16de eeuw (1559-1564) (Lithografie met ingekleurde waterlopen)’ 
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Pieterskwartier. Het landschap onderging –vooral de plaatsen van bewoning- lichte veranderingen in 

twee eeuwen tijd. In de periode 1808-1835 werden documenten voor het kadaster van alle 

gemeenten van de Zuidelijke Nederlanden in opdracht van de Franse staat opgesteld, de 

zogenaamde kadastrale expertise. In 1842 verzamelde P.C. Popp deze kaarten tot de Atlas cadastral 

parcellaire de la Belgique, nadat België onafhankelijk was geworden. De vroeg 19de eeuwse kaart 

vormde dus een perceelkaart die bestemd was voor het kadaster en geeft de bezitspercelen die op 

de Van Deventer-kaart niet getekend waren, erg nauwkeurig aan.35 Ondanks de wijzigingen ten 

opzichte van de premoderne tijd (Sint-Pietersplein, Sint-Pietersabdij, versterkingen, etc.) lijken de 

perceelstructuren ten opzichte van de middeleeuwse situatie niet opmerkelijk veranderd te zijn. De 

diverse andere kaarten en tekeningen werden als supplement gebruikt om details te vergelijken 

onder het iconografisch materiaal.36 In onderstaand betoog zullen de referenties voor de twee 

hoofdkaarten niet telkenmale herhaald worden, omwille van het veelvuldig gebruik ervan.  

Om de diverse analyses van het eigen onderzoek op het grondgebied van het Sint-Pieterskwartier te 

visualiseren, zijn enkele eenvoudige kaarten aan de hand van Paint opgesteld. Op basis van de Van 

Deventer-kaart wordt op een globale kaart de gehele omgeving van Gent en de afbakening van het 

kwartier aangeduid. Een andere kaart geeft een overzicht van alle plaatsnamen op het grondgebied. 

Op de hoogtelijnenkaart van Gent zijn de belangrijkste infrastructuren getekend.  

Om de bevindingen uit de analyse van het Sint-Pieterswartier te kaderen binnen de context van de 

stad Gent en ze te vergelijken met andere (kerkelijke enclaves in) steden wordt het 

bronnenonderzoek voorafgegaan door een meer algemene literatuurstudie. Daarin wordt eerst de 

vraag gesteld wat exact onder de term ‘stad’ begrepen kan worden. Vervolgens worden de fysisch-

geografische context van het grote Gent en meerdere aspecten van de menselijke impact (economie, 

demografie, infrastructuren, bebouwde grond, onbebouwde grond, toponymie) op die natuurlijke 

omgeving toegelicht. Een stedelijke context vormt immers de ultieme illustratie van menselijke 

modellering van het natuurlandschap. Om tot dit breder kader voor de ontwikkelingen in het Sint-

Pieterskwartier te komen, werd literatuur geraadpleegd over sociaaleconomische en 

landschappelijke aspecten van Gent en andere steden in de Nederlanden en West-Europa. Een zeer 

overzichtelijke synthese over de (laat)middeleeuwse steden in West-Europa vormde hierbij het 

vertrekpunt.37 De reeks van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden werd samen met enkele 

aanvullende werken38 meermaals gebruikt om de regionale omstandigheden (economie, demografie) 

bij het onderzoek te betrekken.39 Een resem sociaaleconomische studies over Gent leverde vooral 

een zeer precieze visie op de financiële en politieke aspecten van de stad.40 Dit fungeerde 

                                                           
35

 Rijksarchief Gent, ‘Perceelkaart van Gent en omliggende. Door P. Gerard, inspecteur van het kadaster volgens plannen 
van L. Gerard, graveur V. Corvillain, schaal 1/2500 (nr 2418)’, in: Catalogus van de Kaartenverzameling van het Rijksarchief 
te Gent / P. De Reu  (065) 
36

 Alle referenties zie bibliografie. 
37

 D. Nicholas, The Later Medieval City 1300-1500, New York, Addison Wesley Longman, 1997, 430 p.  
38

 W. Prevenier, “La démographie des villes du comté de Flandre aux XIVe et XVe siècles. État de question. Essai 
d’interprétation”, in: Revue du Nord, LXV (1983), pp. 255-258.; M. Boone, “Le crédit financier dans les villes de Flandre 
(XIVe-Xve siècles): typologie des crédirentiers, des créditeurs et des techniques de financement”, in: Barcelona. Quaderns 
d'història, 13 (2007), pp. 59-78. (http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105610/189803); R. 
Van Uytven, Het dagelijkse leven in een middeleeuwse stad: Leuven anno 1448, Leuven, Davidsfonds, 1998, 170 p.  
39

 Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Deel 2 en 4, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1982, 15 delen. 
40

 M. Boone, Gent en bet Bourgondische staatvormingsproces ca. 1385 - ca. 1453. Een financiële en sociaal-politieke 
geschiedenis, RUGent, 1987 (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), Band 4.; M. Boone, Geld en macht : de Gentse 
stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453), Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 
1990, 260 p.; W. Brulez, Cultuur en getal. Aspecten van de relatie economiemaatschappij-cultuur in Europa tussen 1400 en 
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voornamelijk als nuttige achtergrond, maar kon weinig geïntegreerd worden in onderstaand verhaal. 

Om het totaalbeeld over de geschiedenis van Gent niet uit het oog te verliezen werden ook enkele 

algemene werken gelezen.41 In het licht van de interesse voor het landschap in Gent, was een 

verdieping in literatuur over openbare werken, waterbeheer en ruimtegebruik bijzonder verrijkend.42  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1800, Amsterdam, 1986, [ Cahiers sociale geschiedenis nr. 6].; J. Dambruyne, Mensen en centen: het 16de eeuwse Gent in 
demografisch en economisch perspectief, Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 2001, 446 p.; W. 
Ryckbosch, Tussen Gavere en Cadzand : de Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen (1460-1495), Gent, 
Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 2007, 344 p. en H. Van Werveke, De Gentse stadsfinanciën in de 
middeleeuwen, Brussel, Paleis der Academiën, 1934, 432 p. 
41

 255 p. en 
F. De Potter, Gent, van den oudsten tijd tot heden : geschiedkundige beschrijving der stad, Gent, Annoot-Braeckman, 1882, 
9 volumes.   
42

 J.E. Vance Jr. The continuing city. Urban morphology in western civilization, Baltimore en Londen, The John Hopkins 
University Press, 1990, 534 p.; B. Van Nieuwenhuyze, Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte, 
Gent, doctoraatsverhandeling Universiteit Gent, 2008, 439 p.; P. Lavedan en J. Hugueney, L’urbanisme au moyen âge, 
Genève, Bibliothèque de la Société française d’archéologie, 1974.; M. Antrop, Perspectieven op het landschap : 
achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen, Gent, Academia press, 2007, XII+322 p.; J. Decavele en R. De 
Herdt, Gent op de wateren en naar de zee, Antwerpen, Mercatorfonds, 1976, 368 p.; B. Baillieul, A. Duhaneeuw et al. Een 
stad in opbouw. Gent vóór 1540, Tielt, Lannoo, 1989, 335 p.; J.P. Sosson, “A propos des "travaux publics" de Bruges, 
Bruxelles, Damme, Gand, Mons et Ypres au XIVe et XVe siècles”, in: CHAPELOT (O.) en BENOÎT (P.). Pierre et métal dans le 
bâtiment au Moyen Âge, Parijs, Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 1985, pp. 103-115. en J. 
Vandenhoute, B. Baillieul en G. Vandoorne, Gent, groen van nu en toen : historische tuinen van de Middeleeuwen tot nu, 
Gent, Stad Gent, 1982, 96 p.     
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2. Wat is een stad?  

Het begrip stad kan meerdere invullingen krijgen, naargelang de context, de overgeleverde 

informatie en de interpretatie. Context kan men vatten als de temporele en ruimtelijke 

omstandigheden die van een nederzetting een stad maken. Steden komen bij wijze van spreken 

zowel voor bij de Azteekse beschaving (ca. 1200-1521), in het middeleeuwse Vlaanderen als in het 

huidige China. Daarom is een globale definiëring van het begrip niet onbelangrijk, maar in deze 

uiteenzetting interesseert vooral het voorkomen van de middeleeuwse stad ons. Echter ook in dit 

domein variëren de interpretaties nogal wat.  

De stad uit de volle en late middeleeuwen wordt vaak gedefinieerd als een nederzetting of entiteit 

die op juridisch vlak en in fysiek opzicht van andere nederzettingen verschilt. Vanaf de 11de en vooral 

12de eeuw verwierf de stad immers privileges van heren, die de basis legden voor haar onafhankelijke 

ontwikkeling.43 Daarenboven stak het fysieke voorkomen van de stad uit tegenover het omliggende 

landschap, door aspecten als grote en stenen publieke gebouwen, de grotere bevolkings- en 

bebouwingsdensiteit, versterkingen, edm. 

In de reeks van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden breidde R. van Uytven de invulling van 

de stad uit tot meerdere aspecten: 

“ […] de stad is een nederzetting met centrale functies, waaraan zij haar gediversifieerde sociaal-

economische structuur, haar relatief dichte bevolking en geconcentreerde bebouwing en een 

tegenover de omgeving afstekend uiterlijk en een eigen mentaliteit dankt. Hoe talrijker en weidser 

haar centrale functies zijn, hoe belangrijker de stad wordt. De samenstelling van die bundel functies 

bepaalt mede het karakter van de agglomeratie.” 

Velen beschouwen het juridische criterium als onderscheidend stedelijk element van een 

nederzetting, maar dit komt niet expliciet naar voren uit bovenstaande omschrijving. Bovendien 

verkregen veel steden de formele bevestiging pas later terwijl ze het statuut de facto reeds langer 

genoten, en werden soms stadsrechten toegekend aan nederzettingen zonder andere stedelijke 

kenmerken. R. van Uytven vermeldt het voorbeeld van Waalse dorpen die het recht van Leuven of 

Namen voorbarig ontvingen in het midden van de 12de eeuw.44 Ook de fysieke aspecten (demografie, 

bebouwing, uiterlijk) neemt hij in rekening. Zijn focus ligt op de centraliserende rol en functies van de 

stad, hetgeen essentiële componenten van relatief universeel karakter lijken te zijn. Nicholas stelde 

in zijn synthese van Europese stadsgeschiedenis dat steden controlecentra werden van min of meer 

duidelijk omschreven lokale regio’s, vooral in Noord-Italië en Vlaanderen.45 In onderstaande scriptie 

zal heel wat aandacht geschonken worden aan de inbedding van steden in hun bredere 

bestaansruimte.   

Met betrekking tot de hoog- en laatmiddeleeuwse stad hecht R. van Uytven belang aan de perceptie 

van steden door tijdgenoten. Hiervoor verwijst hij naar de eigentijdse terminologie, die soms vrij 

consequent gebruikt werd. De term oppidum verwees vóór 1200 vooral naar een burcht of 

versterking, maar nadien werd het gebruikelijk voor geprivilegieerde of versterkte nederzettingen. 

                                                           
43

 D. Nicholas, The Later Medieval City 1300-1500, New York, Addison Wesley Longman, 1997, p. 2. 
44

 R. van Uytven, ‘Stadgeschiedenis in het Noorden en Zuiden’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 2, 
Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1982, p. 188. 
45

 D. Nicholas, op. cit., p. 3. 
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Urbs en stad lijken nauw aan te sluiten bij de gegeven definitie, terwijl civitas en de afleiding cité 

vaak doelen op een bisschopstad. In het noorden en oosten van Nederland wijst het eerder op 

machtige stad, zoals in het Duitse Rijk. Burgus kon zowel geconcentreerde nederzetting als burcht 

betekenen, maar de eerste betekenis won aan belang vanuit de Romaanse gebieden. Villa kwam ook 

vooral in het Romaanse taalgebied voor, maar had niet altijd betrekking op een echte stad.  

Om de stadsbewoners te benoemen, hanteerde men  diverse benamingen: burgenses, oppidani, 

cives, po(o)rters, bourgeois. Poorter was erg populair in de Nederlanden, terwijl burger er pas later 

ingang vond. R. van Uytven waarschuwt ons voor dergelijke benamingen, omdat ze tevens voor 

dorpelingen werden gebruikt die het stedelijke (juridische) statuut genoten.46       

In de 10de eeuw waren Noord- en West-Europese steden vooral kerkelijk en politiek van aard en 

richtte de economie zich bijna uitsluitend op lange afstandshandel, lokale handel en ambacht 

rondom een pre-stedelijke kern, in functie van consumptie.47 Vanaf de 11de en 12de eeuw werd de 

stad ook een productiecentrum voor exporteerbare goederen en een dienstencentrum voor basis- en 

luxebehoeften. Bovendien waren de stedelijke gemeenschappen toen ook sociaal complexer 

geworden en verleenden machtige heren hen privileges voor juridische autonomie.48 Zoals J.E. Vance 

stelde in zijn morfologische studie van de westerse steden, was de functie van hoog- en 

laatmiddeleeuwse steden zeer economisch, daar waar Romeinse steden in de eerste plaats als 

administratieve en militaire sites fungeerden. Ook ziet hij de intimiteit en lokale identiteit als 

kenmerkende elementen: 

“De middeleeuwen waren de tijd van het klooster, de tuin en het marktplein”49 

In een studie van Franse urbanistiek in de middeleeuwen, die ook andere casussen uit West-Europa 

aanhaalt, stellen de auteurs dat de ‘collectieve behoeften’ in de middeleeuwen bestonden uit drie 

componenten: a) watervoorziening, b) versterking en c) hygiëne. Afhankelijk van de politieke 

omstandigheden in land en/of stad zorgden verschillende instanties of individuen voor de organisatie 

hiervan.50   

Uit bovenstaande verwijzingen blijkt dat men verschillende nadrukken legt op de prioriteiten van 

stedelijke organisatie in de middeleeuwen. Eens te meer blijkt de definitie van R. van Uytven zeer 

hanteerbaar voor steden uit diverse contexten en zijn uiteenlopende nadrukken het gevolg van de 

reële diversiteit. De mentaliteit, infrastructuur, bevolking en economie die een stad karakteriseren 

kunnen immers variëren naargelang de centrale functies die de stad uitoefent.  
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 R. van Uytven, op. cit., pp. 189-190. 
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 Bijvoorbeeld een bisschoppelijke of prinselijke residentie. 
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 D. Nicholas, op. cit., p. 2. 
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 J.E.Vance, The continuing city. Urban morphology in western civilization, Baltimore en Londen, The John Hopkins 
University Press, 1990, pp. 126-128. 
50
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3. Fysisch-geografische context 

Hoewel het niet vanzelfsprekend is om over ‘zuivere’ fysische elementen in een stad te spreken, is 

het toch verrijkend om de nederzetting te situeren binnen haar natuurlijke omgeving. Deze 

elementen zijn immers niet weg te denken, want ze hebben een onmiskenbare invloed op de mens 

(gehad) en omgekeerd. Er werd heel wat geschreven over de site van Gent. Hier wordt naast de 

steeds wederkerende informatie over de Kuip en de Blandijnberg, tevens uitgeweid over de bredere 

fysisch-geografische context.  

Gent is gelegen in de Europese laagvlakte, die gekenmerkt wordt door hoogtes die maximaal reiken 

tot 200m en van oudsher voornamelijk bestaat uit landbouw- en verstedelijkte gebieden. Deze zone 

strekt zich grofweg uit van Vlaanderen in het Westen tot Wit-Rusland in het Oosten. Ook Jutland 

rekent men tot deze vlakte. Daarnaast vindt men veen-, heide-, bos- en meergebieden. In het 

noorden zijn er moerassen en wadden en in de gehele vlakte doorstromen grotere en kleinere 

rivieren de laagvlakte. Tot deze grote rivieren behoren o.a. de Rijn, de Elbe, de Oder en kleinere 

rivieren zijn bijvoorbeeld de Schelde en de Leie, die een uiterst gunstige ligging vormden voor het 

latere Gent. De Lage Landen maakten er integraal deel van uit.51     

Binnen deze laagvlakte bevond de historische stad zich in een zand- (en leem)streek, die tijdens het 

Kwartair (2,588 miljoen jaar geleden tot nu) gevormd werd op Paniseliaans zand, Ypresiaans zand en 

Ypresiaanse klei uit het oudere Tertiair. Jongere zanden werden op eolische wijze afgezet tijdens de 

glacialen en interglacialen van het Kwartair (Pleistoceen: 2,588 Ma tot 11,56 Ka, d.i. 11 560 jaar 

geleden) in de noordelijke delen van huidig Vlaanderen. Daar vertoont het landschap zachte 

golvingen die nooit hoger reiken dan 50m. Jongere tertiaire formaties zoals het Lediaans, Diestiaans 

en Brusseliaans werden op de meeste plaatsen weggespoeld tijdens het Kwartair, behalve waar men 

zogenaamde getuigenheuvels zoals in de Vlaamse Ardennen in het landschap ziet oprijzen.52 De 

Blandijnberg is zo’n een langwerpige heuvel die tot circa 29 meter boven de zeespiegel reikt. Aan de 

basis wordt deze ingesloten door de Leie en de Schelde en in de top van de heuvel is klei van Asse 

aanwezig. Drie zandsteenbanken van het Lediaan bieden de Blandijnberg versteviging. Ten noorden 

daarvan heeft de moerassige dalbodem sinds het ontstaan van de stad veel wijzigingen ondergaan. 

Eertijds werd het gekenmerkt door vele vertakkingen van waterlopen en kunstmatig gegraven 

grachten, die een netwerk van onregelmatig gevormde eilandjes creëerden. In dit lage deel van de 

stad bleven tevens een aantal zandheuvels bewaard. Van aan de Kouter, over de Kalandenberg naar 

de Zandberg loopt de belangrijkste heuvelrug, die zijn hoogste punt (13,84 meter) bereikt. Daar werd 

één van de oudste nederzettingen van de stad gevestigd, mogelijk reeds als agrarische nederzetting 

in de 7de eeuw, maar alleszins als portus (Gandavum) in het tweede kwart van de 9de eeuw.53 Ten 

zuidoosten van Blandinium en nabij de Muinkbrug stak de Zwaluwenberg als derde top uit (10m). In 

het gebied ten zuiden van de Blandijnberg strekte zich tussen Leie en Schelde een brede en lange 

zachthellende vlakte uit waar zandachtige verheffingen en meersen en moerassen elkaar 
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 R. Boone, Overheidszorg voor drinkwater in Vlaanderen, Gent, Snoeck-Ducaju, 1958, pp. 16-17. 
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 C. Bogaert, K. Lanclus & M. Verbeeck met medewerking van A. Linters, Inventaris van het cultuurbezit in België, 
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afwisselden. Buiten Gent palmden de Leie en Schelde het land grotendeels in met hun 

indundatiegebieden. De hydrografie van Gent werd vooral door mensenhanden bewerkstelligd.54  

 

4. Menselijke modellering van het stadslandschap  

4.1 Ontwikkeling van stedelijke centra 

In West-Europa was er een grote variatie in het voorkomen en de verspreiding van de steden. Ook de 

oorzaken van hun ontstaan waren divers, en de omstandigheden waarin dit gebeurde speculatief. De 

meest gehanteerde ontstaansverklaring voor West-Europese steden is evenwel de uitbreiding van 

een pre-stedelijke kern, die zijn bestaan dankt aan een politieke of kerkelijke aanwezigheid. Men 

denke bijvoorbeeld aan een bisschoppelijke zetel of een prinselijke burcht. Zoals boven reeds 

beschreven werd, groeiden deze populatiekernen doorgaans  tijdens de 10de eeuw en veranderden 

ze in de 11de en 12de eeuw fundamenteel van karakter. Zij vormden vervolgens de basis voor de 

steden uit de late middeleeuwen. De meeste nederzettingen bleven echter hangen op het niveau van 

een dorpskern. Dit wordt doorgaans gewijd aan het ‘saturatie-effect’ dat de opkomende en 

ontwikkelende stadsdiensten in een weidse omtrek veroorzaakten.55  

In de Algemene Geschiedenis van de Nederlanden onderscheidt men meerdere hypothetische 

verklaringen. Volgens de klassieke uiteenzetting van H. Pirenne kregen de vroegste steden vorm door 

de activiteiten van een burgerij die zich op handel toespitste.56 Steeds meer archeologische vondsten 

wijzen echter op de continuïteit van Romeinse civitates en vooral van vele vici, soms zelfs van nog 

oudere nederzettingen.57 Daarnaast onderscheidt men steden ontstaan uit één of meerdere 

domeincentra en gestichte steden. Dergelijke domeincentra waren doorgaans burchten, 

versterkingen, versterkte kerkelijke instellingen of zelfs voortzettingen van Romeinse nederzettingen 

of villae. Naarmate de bevolking groeide en de landbouwproductie toenam ontwikkelden deze 

kernen zich tot steden. Voornamelijk G. Desmarez, J. Lyna en G. Despy bekrachtigden deze these. 

Steden konden tenslotte ook gesticht worden, onder andere om redenen van defensie of winstbejag. 

Het geslacht van de graven met de naam Elzas of Hendrik I en II in Brabant ijverden hier bijvoorbeeld 

voor. Vele dergelijke nederzettingen kwamen echter niet tot volle ontwikkeling.58  

4.1.1 Het ontstaan van Gent 

Voor de Gentse casus zijn er verschillende hypotheses, die in de toekomst ongetwijfeld nog verfijnd 

zullen worden. Toch bestaat er min of meer consensus over een convergentie van vier kernen:  

1. Een Gallo-Romeinse nederzetting uit de 4de-7de eeuw genaamd Ganda59 en gelegen op een 

smalle zandrug tussen Destelbergen-Eenbeekeinde en de samenvloeiing van Leie en Schelde 

mogelijk met een Romeinse versterking (Castrum Gandavum) ter hoogte van de latere Sint-
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 Zie deel over waterbeheer. 
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 D. Nicholas, op. cit., p. 2. 
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 Deze theorie heeft betrekking op West-Europa. 
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 Er is evenwel geen ononderbroken bewoning aantoonbaar, mits deze bevindingen steunen op archeologische 
steekproeven en vici zeer losse vormen van bewoning waren.  
58

 R. van Uytven, ‘Stadgeschiedenis in het Noorden en Zuiden’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 2, 
Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1982, pp. 194-196. 
59

 Ganda is een pre-Romeins, Keltisch toponiem dat samenvloeiing van rivieren betekent.  
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Baafsabdij die dezelfde naam zou dragen. Deze nederzetting is gedocumenteerd aan de hand 

van laat-Gallo-Romeinse vondsten en teksten over de stichting van de abdij. De oude vicus 

groeide vanaf de stichting van de abdij door de Heilige Amandus in het tweede kwart van de 

7de eeuw uit tot het latere Sint-Baafsdorp. Deze nederzetting is evenwel moeilijk te 

reconstrueren, omdat Karel V ze bijna volledig liet afbreken om er zijn Spanjaardenkasteel op 

te richten. De Sint-Baafsabdij lijkt gebouwd te zijn op een klein eiland omringd door Oude 

Leiearmen langs de abdijmuren. Ten oosten en zuidoosten lag het dorp in een halve cirkel op 

hogere zandgrond.         

2. Een andere Gallo-Romeinse nederzetting, een kleine villa, bevond zich op de Blandijnberg en 

heette Blandinium. Ze was gelegen op de plaats van de latere Sint-Pietersabdij en vormde 

volgens M. Gysseling het dorp waar de Heilige Amandus de abdij vermoedelijk tussen 629 en 

639 liet oprichten. F.L. Ganshof beweerde dat zich daar in de tweede helft van de 7de, 8ste en 

eerste helft van de 9de eeuw een traditioneel Karolingisch domein uitstrekte. Het werd 

volgens hem gevormd door een heerlijke reserve en 25 tenures, en zou gesitueerd zijn op de 

linkeroever van de Leie, tussen Leie en Schelde en op de rechteroever van de Schelde. In 

1193 heette het hele gebied al villa sancti petri, in 1268 sente pieters dorp, maar het oudste 

Blandinium omvatte hoogstwaarschijnlijk de gebuurte die reeds in de 12de eeuw in veteri villa 

en later het oude dorp genoemd werd. Ten zuiden van de abdij lagen Sint-Pieters-Aaigem en 

–Aalst.60  

3. Op de Zandberg bevond zich oorspronkelijk een agrarische agglomeratie die vanaf de 8ste 

eeuw verstedelijkte tot de portus die volgens de meeste auteurs de oudste datering krijgt. De 

bevolking werd er eertijds bekeerd door de Heilige Amandus en bevond zich iets verder 

stroomopwaarts aan de Schelde dan Ganda. Het was een Merovingisch en later een 

Karolingisch municipium, onafhankelijk van de Sint-Baafsabdij en zonder enige continuïteit 

met de nabijgelegen Gallo-Romeinse nederzetting, maar het onderhield wel contacten met 

het Gandaklooster.61 Ten noorden van de dries op de Zandberg bevond zich een vierkantige 

kouter die zich uitstrekte tussen de Munt (noordwesten), de Vrijdag-Kammerstraat 

(noordoosten), de Koningstraat-Zandberg (zuidoosten) en het Schotelvat-Nuwelsteeg-

kerkhof Sint-Niklaas (zuidwesten). De Hoogpoort en Hongerstraat (Onderstraat) vormden 

twee dwarsstraten die het akkercomplex in drie langwerpige partijen verdeelden en die het 

lokale reliëf weerspiegelden. De Hoogpoort werd pas later de hoofdweg van de stad. De 

naam stamt uit de 13de eeuw: Port (1234-1280) en Hoge port (1290-). Vooral het deel tussen 

de Zandberg en het Schotelvat (Botermarkt) was een drukke passage. Ook Boone legt nadruk 

op deze weg waarrond zich het oudste politieke en economische centrum bevond en die 

twee rivierhavens met elkaar in verbinding bracht.62 Volgens Gysseling breidde de stad zich 

uit in zuidwestelijke richting en werd het uiteinde van de kouter hierbij ‘aangevreten’. De 

kouter zou naar zijn mening reeds vroeg zijn opgegeven als landhouwgrond, maar hiervoor 

geeft hij geen exacte datering. Zoals later wordt besproken, stelt hij dat de groeiende 

bevolking door een tekort aan voeding een tweede kouter begon te ontginnen aan de 

periferie van deze ontwikkelende kern. Aan de hoeken, op de hellingen naar de meersen en 

rivieren toe, waren enkele pleinen gelegen: de Vrijdagmarkt, Koornaard (Korenmarkt), 
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Vismarkt (Groentenmarkt), Wijdenaard (Bisdomplein). Gysseling vermoedt dat deze 

oorspronkelijk groter waren voordat enkele belangrijke religieuze bouwwerken opgericht 

werden, zoals kerken en kloosters. De kern rond de Zandberg breidde ook uit in noordelijke 

richting, om en rond de Oudburg.63 Na de tweede reeks invasies van de Noormannen in 879-

883 verschoof de site naar de plaats van de huidige Reep aan de Nederschelde. Aldaar 

verkreeg de nederzetting een sterk handelskarakter en werd de Sint-Janskerk in het midden 

van de 11de eeuw als bidplaats voor de inwoners opgericht.64  

4. Op het einde van de 9de of het begin van de 10de eeuw ontwikkelde zich een tweede portus 

langs beide Leieoevers nabij de grafelijke burcht. Dit volgde op de tweede reeks invallen van 

de Noormannen, waardoor beide kloosters en mogelijk ook de portus op de Zandberg 

volledig vernield werden. Toen zocht men immers bescherming nabij de prinselijke macht.65  

Beide portus zouden volgens de dominante theorieën in de 10de eeuw vergroeid zijn tot de 

Kuip van Gent, rondom de Hoogpoort en de Zandberg. Meerdere losse vondsten in de hele 

stad suggereren dat er vanaf de Gallo-Romeinse periode een verspreide menselijke 

aanwezigheid was. In diezelfde eeuw werd de heropbouw van beide kloosters bewerkstelligd 

met steun van de graven van Vlaanderen.66                           

4.1.2 Nederzettingsvormen en functies   

Gunstige omstandigheden 

Door de spectaculaire bevolkingsgroei tussen 1000 en 1300 namen de stedelijke kernen toe in 

omvang en profileerden ze zich geleidelijk als zeer karakteristieke fysieke eilanden in het landschap. 

Deze morfologie was zeer herkenbaar omwille van de opvallende versterkingen rondom de steden, 

meestal bestaande uit wallen, muren en poorten. Factoren die de nederzettingsvorm bepaalden zijn: 

a) de ingepalmde oppervlakte, b) bevolkingsgrootte, c) de bevolkingsdichtheid 

(bebouwingsdichtheid), d) het grondgebruik en de bodembezetting en e) de (lokale) economische 

structuur.  

Een nederzetting behoefde enkele specifieke omstandigheden en factoren om degelijk te kunnen 

functioneren als stad. Er moesten in eerste instantie bestaansmiddelen voorhanden zijn. Drinkwater 

en bevoorrading waren nodig om de bevolking in stand te houden. De bevoorrading veronderstelde 

contacten met omliggende gebieden die voedsel en grondstoffen op de stedelijke markt kunnen 

brengen samen met gunstige verkeerwegen, terwijl de watervoorziening het resultaat was van het 

lokale stedelijke waterbeheer (en ook het regionale klimaat: neerslagregime). Ook voldoende, en 

geschikte, ruimte om te wonen en leven waren noodzakelijk. De nederzetting moest ook 

werkgelegenheid bieden aan de bevolking en enkele centrale functies uitoefenen in de omgeving. 

Die werkgelegenheid hing op haar beurt af van de instroom van voldoende mensen die diverse 

beroepsactiviteiten naar zich toetrokken, en tal van andere economische factoren zoals de 

beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen. Voorwaarden waren een gediversifieerde 

sociaaleconomische structuur, een ruime markt die regionale en eventueel internationale 

handelscontacten had en in nauw economisch verband samenleefde met de omliggende regio,… 
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Belangrijke nota is dat de variatie aan middelen toenam met het stijgende aandeel van vervoer en 

handel. Tenslotte diende een stad veiligheid te garanderen aan haar inwoners. Nederzettingen die 

gevestigd waren op (schier-)eilanden of heuvels waren beter in staat de bevolking te beschermen. 

Ook resten van oude bouwwerken en versterkte wereldlijke orf kerkelijke sites konden veiligheid 

voorzien.67 

De totale omwalde oppervlakte die bruikbaar was voor percelering weerspiegelde doorgaans de 

individuele en gemeenschappelijke ruimtelijke noden van de stedelijke activiteiten, alsook de groei 

van de stad. Percelen konden ruimtelijke eenheden vormen waarnaar gebouwen zich schikten, of die 

eersten konden ook bepaald worden door de grootte en de vorm van de gebouwen zelf.68 De meeste 

steden strekten zich echter verder uit dan de omwalling. De zogenaamde vrijheid van de stad 

omvatte een zone die meestal overeenkwam met het territorium van haar parochies. Daarom waren 

de reële grenzen relatief grillig, hoewel ze nauwkeurig waren vastgelegd. Men spreekt in die context 

over de banmijl. Later kon de vrijheid worden uitgebreid door de groei van de nederzetting of om 

fiscale of economische redenen. Op de meeste plaatsen in de Nederlanden vond deze overgang 

plaats tijdens de 13de en 14de eeuw.  

Grondoppervlakte en bevolkingsaantal 

In de Zuidelijke Nederlanden groeiden de meeste steden van de 12de tot en met het midden van de 

14de eeuw, in de Noordelijke vooral na het midden van de 14de eeuw. Uitzonderingen waren Haarlem 

en Leiden.69 Grote textielsteden bereikten na een aangehouden groei een saturatiepunt in 1300, 

secundaire textiel- en vroege steden zoals Leuven en Dordrecht tussen 1300 en 1350. Brabantse, 

Hollandse en Henegouwse steden begonnen pas in omvang toe te nemen vanaf het einde van de 

14de eeuw. Dit had diverse oorzaken zoals economische bloei, recessie, administratieve ontwikkeling, 

edm. De gehele Nederlanden telden in de 13de en 14de eeuw bij benadering 2 627 500 individuen, 

waarvan 679 238 in het graafschap Vlaanderen70. Op het platteland leefde het grootste aandeel 

mensen. De kleine steden herbergden een middelmatig aantal mensen en het kleinste aandeel 

bevond zich in de grote steden, zijnde Gent (±64 000), Brugge (±45 000) en Ieper (±28 000).71 Enkele 

steden van vergelijkbaar economisch en politiek belang in de 14de eeuw kenden lagere 

bevolkingsaantallen: Rijsel en Dowaai (20 à 30 000). Zowel op West-Europees als op Vlaams en 

Brabants niveau is het een wederkerend fenomeen dat het stedelijk territorium in de 13de, 14de en 

15de eeuw niet volledig werd bebouwd, hoe dichtbevolkt de bestaande bewoningspercelen ook 

waren.72  
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 20 à 40 hectare 40 à 100 hectare Bijna 200 hectare Groter dan 400 
hectare 

Doorsnee stad Dinant, Sint-Omaars 
of Hoei 

   

Belangrijke stad  Sint-Truiden, Rijsel, 
Utrecht of Namen 

  

Aparte categorie   Luik, Doornik en 
Antwerpen 

 

Hele grote stad    Leuven (410 ha), 
Brussel (449 ha), 
Brugge (430 ha), Gent 
(644 ha) 

Tabel 1: Classificatie van steden in de Nederlanden naargelang de grondoppervlakte in de 14de eeuw 

Op Europees niveau waren de Nederlandse steden zeker niet zo klein, maar enkele Noord-Italiaanse 

overtroffen die ruimschoots, evenals Parijs.73 De oppervlakte van stedelijk grondgebied is vaak 

eenvoudiger te berekenen en veelzeggender dan de bevolkingsdichtheid, omdat die laatste zeer 

variabel is. De configuratie en bezetting van het terrein bepalen deze laatste parameter immers in 

belangrijke mate.74 Toch zegt een cijfer uit de 14de eeuw al heel wat: de Vlaamse steden hadden een 

bevolkingsdichtheid van 77,9 inwoners/km².75 W. Prevenier onderscheidde een aantal zones in de 

Nederlanden voor de 13de en 14de eeuw, op basis van de graad van verstedelijking en absolute 

aantallen mensen. Beide componenten vertonen dezelfde zonering:  

Zone 1: Vlaanderen en Holland: respectievelijk 36 en 45 % verstedelijking (kwam overeen met Italië) 

Zone 2: Brabant, Noord-Holland, Luik, Namen en Henegouwen: 28 tot 31 % 

Zone 3: Friesland, Picardië, Artois en Eemland: 21 à 25 % 

Zone 4: Luxemburg, de Boulonnais en Limburg: minder dan 20 %76 

In de 11de eeuw breidde het territorium van Gent zich snel uit in verschillende richtingen. Dit kwam 

vooral tot uiting in de nieuwe markten en kerken in de hele stad, zoals de Vrijdagmarkt en de Sint-

Michielskerk. Circa 1100 bedroeg de grondoppervlakte van de stadskuip 80 hectare en werd ze 

omgeven door een gordel van natuurlijke en gegraven waterlopen, versterkt door vier stadspoorten: 

de Brabantpoort, Ketelpoort, Torenpoort en de Sint-Jorispoort aan de Steenbrug. Rondom beide 

abdijen waren landelijke dorpen ontstaan die onafhankelijk bleven van het Gentse stadsbestuur. 

Gedurende de 12de eeuw leidde de economische bloei die mogelijk werd door de ontwikkeling van de 

lakennijverheid en de handel tot de aangroei van de bevolking. Samen met de groeiende drang naar 
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onafhankelijkheid ging Gent over tot een hele reeks gebiedsuitbreidingen tijdens de 13de en 14de 

eeuw.77 In West-Europa ziet men overal de ontwikkeling van publieke ruimte en publieke gebouwen 

tijdens de 13de eeuw.78  

Vanaf de 11de eeuw en vooral de 12de eeuw ontpopte de doorsnee West-Europese stad zich tot “een 

controlecentrum van een min of meer duidelijk omschreven lokale regio”. Bovendien trad ze niet 

meer uitsluitend op als consumptiecentrum met sterke politieke en kerkelijke inslag, maar richtte ze 

zich eerder op de productie van exporteerbare nijverheidsgoederen en verschafte ze diverse 

diensten met het oog op basis- en luxebehoeften. De textielnijverheid vervulde een sleutelrol in de 

internationale productieketen, voornamelijk in het handelsnetwerk tussen de gebieden ten noorden 

van de Alpen en die in Noord-Italië. De jaarmarkten van de Champagne verzorgden deze contacten 

vanaf de 12de eeuw als tussenschakel.79  

De territoria waarover steden in noord en zuid macht verwierven kwamen grosso modo overeen met 

de verspreiding van het grondbezit van rijke stedelingen op het omringende platteland.80 

Oorspronkelijk waren de sociale status en vaak ook de politieke rechten van poorters gebonden aan 

de grondeigendom. In de 11de eeuw fungeerde dat type bezit in de steden als bron voor de handel, 

terwijl handelaars in de 12de en 13de eeuw veel grondeigendom verwierven via hun 

handelsactiviteiten.81  

Het grondbezit van de burgers was sinds de urbane ontwikkeling geconcentreerd in de steden, maar 

tijdens de late middeleeuwen investeerden zij ook in grote mate in het platteland. In de 14de eeuw 

was het buiten-stedelijk grondbezit in de Nederlanden zeer verspreid. De burgers wilden volgens R. 

van Uytven aan veilige kapitaalbelegging of statusverhoging doen, speculeren of het bestaan van hun 

familie verzekeren. Dit veroorzaakte echter vele twisten met de stadsbesturen omwille van het 

ontlopen van plaatselijke belastingen.82 D. Nicholas schetst een niet onbelangrijke ontwikkeling. In 

Toscaanse en Vlaamse steden zouden burgers reeds vanaf de 13de eeuw talrijke lenen en 

grondrenten verworven hebben met het oog op een nieuwe strategie om landbouw en handel te 

combineren. Ze kochten enorme jaarrenten van boeren en kleine nederzettingen op, die veel cash 

geld nodig hadden. De landbouwprijzen waren toen hoog en deze poorters wilden het monopolie 

van de voedselgilden in de steden breken. Op die manier werd de landbouw gediversifieerd en de 

productiviteit verhoogd, en haalden burgers aanzienlijke sommen uit hun buiten-stedelijke lenen en 

renten.83  

De stadsmagistraten maakten zich ook meester van omliggende gronden. Zij wilden voornamelijk 

aangrenzende heerlijkheden inpalmen en binnen de stedelijke banmijl brengen, om 

veelvoorkomende fraude aldaar tegen te gaan. Later, in de late middeleeuwen, verhinderde de 

vorstelijke macht dit in belangrijke mate.84 Binnen de zogenaamde Vrihede van Gent lagen het Sint-
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Pietersdorp, Sint-Baafsdorp, Nieuwland (gehouden van de Oudburg) en Vaarnewijk, Rooigem en 

Wondelgem. De banmijl (mile naer de Poort)85 was hier aan verwant, daarin golden voorgeboden, 

accijnsrechten edm.86 Minstens sinds 1160-1170 breidde het schependom van Gent haar 

invloedssfeer uit tot een mijl rondom de stad, maar in de kerkelijke heerlijkheden van Sint-Baafs en 

Sint-Pieters lukte dit aanvankelijk niet helemaal.87  

De Nederlandse steden in de 13de en 14de eeuw konden niet strikt gescheiden worden in stad versus 

platteland. Of alleszins, in twee sterk verschillende juridische zones die niets met elkaar te maken 

hebben. Het onmiddellijke platteland rond de stadsversterkingen stond immers in vele gevallen 

onder het toeziend oog van de stedelijke autoriteiten en was er ook economisch nauw mee 

verweven. Het lijkt meer gepast om te spreken over drie zones, waarbij de omwallingen een zeer 

duidelijke topografische grens vormden in het landschap.          

Functionaliteit  

J.E. Vance stelde dat middeleeuwse steden in West-Europa in het algemeen zeer economisch waren. 

Hiermee bedoelt hij dat wanneer er bijvoorbeeld geen stedelijke gemeente gevestigd was of geen 

bisschop de macht in handen had, administratieve en militaire organisatie ontbraken en 

economische voorzieningen de basis vormden van het stedelijke functioneren.  

Een korte denkoefening brengt ons tot volgende mogelijke functies van een middeleeuwse stad: 

Economisch: handel – nijverheid – bezitsmarkt – fiscaliteit   

Administratief/diensten: burgerschap – verbanning – relatie met platteland 

Politiek: landsheerlijke basis – kerkelijke basis (bisschop, aartsbisschop, …) - samenstelling lokaal 

bestuur – relatie met landsheer en andere heren  

Militair: garnizoenen (zeldzaam, want geen staand leger) – stadsmilitie – mate van versterking 

Religieus: kerkelijke instellingen – cultureel patrimonium (bedevaarten, heiligencultus, …) 

Intellectueel: universiteiten – andere scholen 

Demografisch: migratie – geboorte/sterfte – man/vrouwratio    

Een stad werd zelden gekenmerkt door één bepaalde functie, meestal vervulde ze een gezonde mix 

van meerdere functies. Religieuze functies maakten meestal onmisbaar deel uit van het stedelijke 

leven, maar vormden zelden de hoofdfunctie van een stad. Luik en Utrecht waren uitzonderingen: dit 

waren centra van kerkelijke vorstendommen88, evenals bedevaartsoorden en bisschoppelijke zetels. 

Andere steden combineerden de bisschopszetel soms met belangrijke economische functies als 

nijverheid en handel. In de Algemene Geschiedenis van de Nederlanden stelt men dat de meeste 

stadjes voornamelijk regionale markten en dienstencentra waren. Voorbeelden zijn Brugge, 

Oostende, Deventer, Dordrecht. De meest dichtbevolkte steden waren daarentegen gekenmerkt 
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door een groot aandeel nijverheid gericht op export. In de Artesische en Vlaamse steden zorgde de 

lakenindustrie met lokale, regionale en internationale dimensies al sinds de 11de eeuw voor een 

dergelijke typologie. Gent voldeed uitdrukkelijk aan deze karakterisering, want bijna 60 % van de 

bevolking was werkzaam in de textielnijverheid.89 

4.2 Gentse economie 

In de periode 1228-1301 werd de Gentse economie gekenmerkt door haar bloeiende lakennijverheid 

en internationale handelscontacten, hoewel er in de tweede helft van de 14de eeuw een neergang 

was van de nijverheid, die gepaard ging met sociale spanningen90. Ongeveer 60 % van de bevolking 

was werkzaam in de textielnijverheid.91 Het was de uiterst bedrijvige stadselite, het patriciaat, die in 

deze domeinen de spil vormde. Ook waren zij actief in de financiën. Dit bestond enerzijds uit de 

geldhandel, anderzijds uit kapitaalbelegging in gronden, renten of pachten. Vooral de 

grondinverstering vormde hier een belangrijk aandeel in. Dit was de meest voor de hand liggende en 

vroegste activiteit, ontstaan ter compensatie van de afname van landbouwgrond in de stad door de 

bevolkingsgroei.92 Ondanks de bloeiende economie liep het financieel beheer van de stad uit op een 

ramp. Dit was vooral te wijten aan het wanbeheer van de zogenaamde XXXIX (stadsbestuur) en de 

enorme uitbreiding van het stadsterritorium en de infrastructuur.  

De 14de eeuw werd een zeer bewogen. In 1301-1302 werd het oude stadsbestuur door de Franse 

koning vervangen door de XXVI. Het afschaffen en weer invoeren van de accijnzen creëerde veel 

onrust en bracht met zich mee dat het nieuwe stadsbestuur niet meer herkozen werd. In 1302 

voerden het stadspatriciaat, waaruit het oude stadsbestuur voortkwam, en de Franse koning strijd 

tegen de Gentse bevolking die zich associeerde met de Vlaamse graaf. De Slag bij Kortrijk leidde tot 

enorme krijgsonkosten en toelagen aan de graaf. De stad Gent haalde toen de grootste inkomsten uit 

gedwongen leningen en de inbeslagname van de goederen van de XXXIX. In 1305 sloot de Franse 

koning het Verdrag van Athis met de Vlaamse steden: dat hun verplichtingen ten aanzien van de 

vorst vastlegde. In 1327-1330 werd Gent van deze verplichtingen vrijgesteld, maar was ze toelages 

en boetes verschuldigd aan de graaf. Bovendien kampte ze nog steeds met een schuld van het oude 

stadsbestuur aan Atrecht.93 Hierdoor verkeerde de stad tijdens de jaren 1330 in geldnood.   

In 1337-1349 was Jacob van Artevelde leider van de Gentse opstandelingen. Hij slaagde erin om de 

wolhandel van Engeland met Gent te herstellen. De Fransen hadden deze verstoord toen zij enkele 

Engelse gebieden bezetten, en deze verboden om nog handel te drijven. Door de politieke dreiging 

tussen Frankrijk en Engeland werd Gent bevrijd van alle schulden, maar Vlaanderen maakte veel 

krijgskosten toen zij zich aan de zijde van Engeland schaarde. Ze moesten op zoek naar nieuwe 

inkomsten, en steunde hiervoor op accijnzen, leningen op korte termijn, de inbeslagname van 

goederen, heffingen aan burgers, de verkoop van lijfrenten, en toelagen van Engeland. Na de 

dictatuur van Jacob van Artevelde gaf Gent zich op de Goeden Disendach over aan de graaf van 

Vlaanderen (behalve de wevers). Haar balans ging vervolgens opnieuw aan het wankelen door een 
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nieuw financieel beleid ten voordele van de gegoede burgerij, krijgsonkosten vanwege de oorlog in 

Brabant en toelagen aan de graaf vanaf 1358. In 1370 werd uitstel van de schuld aan Atrecht 

geregeld met de Franse koning.  

In de 14de eeuw was er een grote vraag naar krediet, dat vooral door de Lombarden werd voorzien.94 

Dit weerspiegelde een welvarende verstedelijkte samenleving die steeds meer geldelijke noden had. 

Bepaalde Lombardenfamilies stonden in voor tijdelijke financiële tussenkomsten en vooral voor 

permanente handelszaken en relaties met steden (bv. taksen). Bv. Mirabello, Rapondi, …95 Deze 

kredietverlening zorgde voor een versterngeling van politieke en economische belangen. De 

Lombarden werden in de eerste helft van de eeuw beschouwd als de spreekbuis van de vorst, die 

hen hoge interesten verschuldigd was. De bevolking keerde zich tegen hen en het krediet (aantal, 

sommen) kende een vrije val. De Lombarden overleefden deze spanning omdat ze beschermd 

werden door de schepenen, en door de nog steeds omvangrijke nood aan krediet in de stad.96  

Na een oproer in 1379, waarbij de schepenen aftraden en Jan Yoens en zijn gezellen in zijn plaats 

traden, ging de stad over op een gelijkaardige financiële politiek als tijdens de dictatuur. De schulden 

stapelden zich ondertussen steeds meer op.97 Grote Vlaamse steden als Gent combineerden in de 

14de eeuw de functie van centra van textielproductie met een passievere rol van uitwisseling voor 

buitenlandse handelskolonies. De steden werden dus gekenmerkt door ambacht en handel en de 

levensstandaard was hoog. Talrijke buitenlandse beschrijvingen vertellen dat “tussen de Vlaamse 

steden niets anders dan verbindingswegen liep” en dat de economie er goed functioneerde.  

Vanaf het aantreden van de eerste Bourgondische hertog in 1385 ontwrichtte de vorstelijke fiscaliteit 

de stedelijke financiële autonomie: er werden sociaal onrechtvaardige accijnzen geheven op 

levensmiddelen (voeding, drank en verwarming) en elites gaven de toon aan. De schepenen, 

overdekens, administratie en aanverwanten zorgden voor een grote ongelijkheid en hadden greep 

op verschillende niveaus van de besluitvorming (corruptie, gunstig voor hun eigen beperkte milieu). 

Op stedenbouwkundig niveau kwam dit tot uiting in relatieve onderbesteding en de corrupte 

prijszetting van de prijzen van openbare werken. Met de Vrede van Gavere in 1453 werd het stedelijk 

particularisme afgebouwd ten voordele van de uitbouw van de centrale staat. De financiële druk liep 

toen op tot 25 % en de bestuursuitgaven daalden tot de helft.98  

 

4.3 Ruimtelijke ordening 

4.3.1 Infrastructuur 

4.3.1.1 Waterbeheer 

In de premoderne tijden reikte men bij graafwerken niet verder dan tot 40 à 150 m diepte. Het is 

gekend dat men bijvoorbeeld in de regio’s van Luik en Henegouwen reeds steenkool ontginde en in 
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Limburg zink- en looderts.99 In de Nederlanden was men in het Ancien Régime ruim bevoorraad met 

water, daar het klimaat voldoende neerslag voorzag die in de opperste (freatisch water) of diepere 

(artesisch water) grondlagen opgenomen werd.    

In de Vlaamse steden maakte men gebruik van rivierwater en van (meestal freatisch) bronwater, 

door putten en fonteinen aan te leggen. De waterlopen waren gemakkelijk te bereiken, maar putten 

en fonteinen zorgden voor waterbevoorrading op diverse locaties in de binnenstad.100 Er waren 

vooral private putten101, in kelders, tuinen of binnenplaatsen, waarvoor de eigenaar of de gebuurte 

verantwoordelijk was en die het stadsbestuur controleerde op zuiverheid en onderhoud.  Indien de 

kosten te hoog opliepen, stond het bestuur ook in (hulpe). Openbare putten daarentegen werden 

volledig bekostigd en onderhouden door de stedelijke overheid.102 Vanaf de 13de eeuw begon men 

waterleidingen van diverse aard aan te leggen. Dit konden gewoonweg open kanalen, stadsgrachten 

of loden of houten ondergrondse buizen zijn die in verbinding stonden met een externe waterbron, 

zoals de vijver van een religieuze instelling. Daarnaast legde men tevens riolen aan, om zoveel 

mogelijk water op te vangen in de straten.103 De rol van het stadsbestuur valt volgens Baert en 

Fraeters niet te onderschatten, omdat die een ‘ideaal bestuurde stad’ wilde symboliseren en 

maatregelen trof om het water te beschermen tegen potentiële besmetting. Voorts zouden putten 

een rol hebben gespeeld in de ‘volkscultuur’. Ze fungeerden als ontmoetingsplaatsen en waren soms 

gewijd aan een lokale heilige.104 

Aangezien de zandige grond in Gent een vrij goede doorlaatbaarheid had, konden relatief goedkope 

putten worden aangelegd die grote hoeveelheden water konden opvangen. De stedelijke overheid 

diende weinig tussen te komen bij de watervoorziening.105 In de stad was geen systematisch 

leidingsnet aanwezig zoals in andere steden, maar de stromen binnen de stadsmuren zorgden voor 

voldoende vers water.106 In Gent werd trouwens voornamelijk beroep gedaan op dit water. Daar 

wijzen de talrijke watertrappen, watersceppen en waterstraetkens107 in de hele Kuip en daarbuiten 

op. In vergelijking met steden zoals Brugge waren de afstanden tot de waterlopen onbetekenend.108  

Enkele putten die herhaaldelijk voorkomen in de historische bronnen, waren vermoedelijk openbaar: 

Ten putte (Gouden Leeuwplein), Kalandenberg en Zandberg. Hiernavolgend een korte beschrijving 

van de stedelijke infrastructuur in het Gentse:109  

“Een samenhangend geheel van straten met brandgangen, marktpleinen, grachten, een haven, 

waterlopen en bruggen […] Zoals uit de stadsrekeningen blijkt werd voortdurend aandacht besteed 

aan de bestrating, de waterlopen, de bruggen met bijhorende architectuur zoals kaaimuren, 
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watertrappen, aanlegsteigers en dergelijke, waaraan regelmatig herstellingen, wijzigingen en 

uitbreidingen werden verricht.” 

De hydrografie in Gent kwam grotendeels tot stand door tussenkomst van de mens: er werden 

talrijke grachten, doorsteken van rivieren, kanalen en stadsvesten evenals constructies als dammen 

en keersluizen aangelegd. Vele terreinen stonden in de middeleeuwen immers blank bij vloed of 

overstromingen (die tijdens de winter veel voorkwamen). Vóór de aanleg van de speien (= sluizen) in 

de 13de eeuw reikte de waterstand bij vloed zelfs verder stroomopwaarts.110  

4.3.1.2 Wegen, pleinen en bruggen 

Zoals bovenstaand citaat duidelijk maakt ging een belangrijk deel van het stedelijk budget naar 

wegen, pleinen en bruggen. In de Kuip van Gent lagen enkele belangrijke verkeerswegen, die 

vandaag nog te herkennen zijn in het stratenpatroon. Soms zijn de oude toponiemen bewaard 

gebleven, waaruit blijkt dat de vroegste bewoners van Gent zich vooral op veeteelt en landbouw 

toelegden. De ruimtelijke indeling van de stad Gent had een dambordstructuur die doorsneden werd 

door het hydrografische net en een straalvormig wegenpatroon met typische lintvormen op de hoge 

gronden. Deze wegen vonden hun oorsprong in de oude stadskern die door de stadsmuren en –

poorten werden ingesloten. Later verwerden deze tot binnenpoorten en kwamen 14de en 16de 

eeuwse poorten erbij. Eén van de eerste verkeerswegen vormde de verbinding tussen de vroege 

portus en de Kortrijkse en Oudenaardse wegen via de Veldstraat, Nederkouter, Kortrijksepoortstraat 

en –steenweg. Van aan de Botermarkt liep een tweede belangrijke as die langs de Mageleinstraat, 

Kalandenstraat en –berg, Koestraat tot aan de Brabantpoort ging en vervolgens via de Lange 

Violettenstraat en de Brusselsepoortstraat naar Brussel, Brabant en Keulen leidde. Tussen de 

Botermarkt, Kalandeberg, Veldstraat en Korenmarkt (Koornaard) werden talrijke nieuwe straten 

aangelegd om al deze plaatsen met elkaar te verbinden. Later leidde de Steendam in oostelijke 

richting via de Sint-Jorispoort en Dampoortstraat naar het Land van Waas en Antwerpen. Zo liep de 

Sint-Lievenspoortstraat ook naar de Sint-Lievenspoort en Hundelgemsesteenweg. De (Sint-

Pieters)nieuwstraat liep in zuidelijke richting van aan de Walpoort naar de Overpoortstraat en de 

Heuverpoort. In het westen leidden Hoogstraat en Brugsepoortstraat vanaf de Torenpoort en de 

Burgstraat en Begijnengracht naar de Brugse poort en verder in de richting van Brugge. Ook elders in 

de stad werden de gronden tussen al deze straten onsystematisch opgevuld, waarna 

stadsuitbreidingen noodzakelijk bleken.111 In de 14de eeuw werden de belangrijke straten op initiatief 

van het stadsbestuur geplaveid, zowel in de kern van de stad als daarbuiten.112   

Aan de randen van de Gentse Kuip, op de hellingen naar de meersen en rivieren, lagen enkele 

pleinen die ontstonden uit vroegere schapenweides (aarden). Deze veranderden eerst in 

aanlegplaatsen en ontwikkelden zich vervolgens vaak tot pleinen. Zo zijn de Vrijdagmarkt, de 

Korenmarkt (Koornaard), de Vismarkt en de Wijdenaard (Bisdomplein) ontstaan.113  
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4.3.1.3 Versterkingen 

Bij het onafhankelijk worden van de stad rond 1100 werd Gent omgeven door een watergordel, die 

deels bestond uit natuurlijke waterlopen, deels uit gegraven grachten114. Deze gordel scheidde haar 

van de Sint-Baafs- en Sint-Pietersdorpen en het omliggende platteland. Stadsmuren golden immers 

als politieke, juridische en economische scheidingen tussen de stad en het platteland.115 Op bepaalde 

plaatsen werd de Kuip versterkt door wallen, gemetselde muren, torens en sluizen. Het gehele 

grondgebied had toen een oppervlakte van 80 hectare. In het kader van de uitbreidingen van het 

territorium in de tweede helft van de 13de eeuw wilde men de aanwinsten afsluiten van het 

omliggende. Een aantal stadspoorten werden opgericht bij de belangrijke toegangswegen116 en het 

noordelijke deel van het Sint-Pietersdorp werd in 1253-1254 ingelijfd bij de stad door een 

overeenkomst met de abt. Tussen de Perselle- en Heuverpoort liep de Hoge vest. Deze constructies 

waren steeds een dure onderneming voor de stad.117 

De stad heeft de versterkingen nooit verbonden, want ze rekende voor haar defensie op de 

moerassige gronden rond de stad. Ze kon deze bij eventuele aanvallen met de sluizen onder water 

zetten. Op het einde van de 13de eeuw werden deze sluizen gebouwd: de belangrijkste waren het 

Braamgat aan de Oude Schelde (bij de Braam- of Brabantpoort), het Kuipgat aan de Leie en de Grote 

Spei aan de Nederschelde.118  

4.3.2 Bebouwde gronden 

4.3.2.2 Woonhuizen 

Het type woonhuizen kan opgedeeld worden in viercategorieën. Zo waren er vooreerst de meest 

prestigieuze woonresidenties als het Gravensteen, Prinsenhof en Posteernehof, maar ook stenen 

wooncomplexen met voor- en achterhuizen, bijgebouwen en onbebouwde erven. Het welgestelde 

patriciaat leefde in kleinere stenen woningen gebouwd uit zand- en baksteen. In de buurt van de 

meest kapitaalkrachtige poorters werden vanaf de 14de en vooral in de 15de eeuw zogenaamde 

gildehoven opgericht. Deze vertoonden de pracht en praal van hun eigenaars, die in de rijkste 

ambachten van de stad actief waren. De meeste inwoners van de stad waren echter gevestigd in veel 

kleinere houten en lemen huizen.119  

4.4.2.3 Openbare gebouwen en kerkelijke instellingen 

De oude Kuip van Gent werd in loop van de late middeleeuwen bebouwd met imposante openbare 

gebouwen. In het begin verrezen vooral vele kerken die een uiting waren van de groeiende 

stadsbevolking. In het midden van de 11de eeuw werd de Sint-Janskerk uitgebreid en in 1093, 1105 
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en 1120 werden respectievelijk de Sint-Jacobskerk, Sint-Michiels en Sint-Niklaaskerk gesticht. Bij de 

stadsuitbreidingen van de 13de eeuw ontstonden grote kloosters van de bedelordes en enkele 

begijnhoven.120 In de late middeleeuwen verschenen openbare gebouwen die de de macht en het 

prestige van de onafhankelijke stad en vooral het nieuwe stadsbestuur (waarin de ambachten 

vertegenwoordigd waren, de nieuwe elite) tentoonspreidden. Zo werden in de eerste jaren van de 

14de eeuw beide schepenhuizen opgericht, waarvan vooral iconografische beelden van de 

schepenbank van Gedele bewaard gebleven zijn. De fundamenten van het belfort werden 

waarschijnlijk al in de 13de eeuw gelegd, maar de constructie werd pas in de14de eeuw afgewerkt. 

Tussen 1329 en 1334 hebben de werken stilgestaan. Na de bouw van het Groot Vleeshuis in 1425 

werd de lakenhalle opnieuw ontworpen, maar ze werd pas voltooid in de 20ste eeuw.121 Zo kwam 

Gent bekend te staan als de stad van de drie torens, plus talrijke torens van parochiale kerken en 

kerkelijke instellingen.122 

4.4.3 Onbebouwde gronden 

4.4.3.1 Weide en akkers 

Op vele plaatsen in het oude Gent lagen oorspronkelijk ruime akkercomplexen en aarden 

(schapenweiden, later aanlegplaatsen en pleinen) die door de toename van de bevolking meestal vrij 

vroeg hun originele functie verloren. In de landelijke of semi-landelijke kernen buiten de eerste 

stadsomwalling bleven gedurende lange tijd landbouwgronden in gebruik.123 

4.4.3.2 Overstromingsgebied 

Toen Gent zijn grootste omvang bereikte op het einde van de 13de eeuw bestond het grondgebied 

(644 hectare) voor een groot deel uit onbebouwde gronden. Hiervan maakten de 

overstromingsgebieden van de Schelde en Leie het grootste deel uit: daar werden linnen gebleekt en 

kon overtollig water geëvacueerd worden. Sommige delen kon de stad onder water zetten bij 

bedreigend gevaar.124  

4.4.3.3 Tuinen 

Vele gronden uit het Gentse namen in de loop van de stedelijke ontwikkeling tussen de 9de en 14de 

eeuw de vorm van hofsteden aan, percelen waarop huizen stonden en vaak kleine tuinen lagen. In de 

landelijke kernen rond de stad waren meer en grotere tuinen, en ook boomgaarden gelegen. De Van 

Deventerkaart uit de 16de eeuw toont dit goed aan.  
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4.4.3.4 Ander groen 

Bepaalde gronden bleven onbebouwd en konden dienst doen als bebouwingsland voor 

oorlogsvluchtelingen of vluchtelingen bij andere dreigingen.125 Vooral in de rand van Gent bleven 

stukken groen voortbestaan, zoals (stukken) bos.  

4.4.4 Toponymie en sociale topografie 

In de loop van de 12de en 13de eeuw ontstonden de benamingen van straten en plaatsen die het 

belang van diverse nieuwe nijverheden en landbouwactiviteiten weerspiegelden. Bijvoorbeeld de 

Voldersstraat, Leertouwersgracht, Huidevettershoek, Veldstraat, Nederkouter, etc.126 De toponymie 

en de loop van de straten onthulde ook de fundamentele invloed van de waterwegen in Gent, 

ondanks de menselijke graafwerken. In de middeleeuwen zou er meer reliëf geweest zijn, dat in de 

loop der eeuwen afgevlakt werd, vooral tijdens de 19de eeuw.127 Door het vrijkomen van gronden 

omwille van de bevolkingsafname in de 14de en 15de eeuw was de congregatie van bepaalde sociale 

groepen in het stadslandschap vrij zeldzaam. Alleen bepaalde beroepen vereisten soms een bepaalde 

topografische situering, zoals de huidevetters en bierbrouwers bij rivieren. Wel was er enige 

structuur te ontwaren in de sociale klassen van de stedelijke gemeenschap: meestal leefden de rijken 

in het centrum en de armeren aan de periferie. Vooral in grote steden die meerdere kernen hadden 

en waar topografische barrières lagen, was er meer separatie. Oorspronkelijk vestigden immigranten 

zich in de randen van de stad omdat de kern bezet was door kerkelijke instellingen, kerken, openbare 

gebouwen en elitewoningen, maar door de ontvolking in de late middeleeuwen trokken zij ook naar 

het centrum. De ontvolking maakte ook plaats voor grotere elitewoningen en de oprichting van 

openbare gebouwen en grote markten in de kern van de stad. In Gent was de sociale topografie ook 

opvallend verdeeld in de wijken waar de volders en wevers actief waren. In de buurt van de Sint-

Janskerk beconcurreerden beide groepen elkaar, terwijl de wevers vooral geconcentreerd waren in 

de Sint-Pieterswijk en Overschelde en de volders zich voornamelijk rond Sint-Jacobs bevonden. 

Nijverheidsgrond zou zo’n tweemaal duurder zijn geweest dan residentiële gronden. Gent vormde 

hiermee een uitzondering op de meeste andere West-Europese steden, want de ambachten leefden 

over het algemeen erg gemengd doorheen de stad.  
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5. Analyse Sint-Pieterskwartier (1238-1409) 

5.1 Situering van het grondgebied  

Ten zuiden van de stad Gent (sinds 12de eeuw onafhankelijk en versterkt: oppidum128) lag in de 13de 

en 14de eeuw een uitgestrekt en ruraal grondgebied dat onder de jurisdictie van de Sint-Pietersabdij 

viel. Het behoorde tot het Sint-Pietersdorp, de heerlijkheid van de abdij die in 941 werd opgericht en 

terugging op de vroegmiddeleeuwse villa. In de 10de eeuw werden in West-Europa immers overal 

heerlijkheden opgericht door het algemene verval en de versnippering van het centraal gezag. Heren 

creëerden domeinen en castrale mottes en trokken mensen aan, vooral boeren die interesse hadden 

in een economisch gunstige plaats om hun landbouwproducten te verhandelen en bescherming van 

de heer opzochten. In het Sint-Pietersdorp zorgde de abdij voor extra aantrekkingskracht door haar 

religieuze en culturele uitstraling129. De heerlijkheid van Sint-Pieters omvatte het hele grondgebied 

tussen Leie en Schelde van aan de Ketelvest tot aan de Rijtgracht in het zuiden, waartoe de dorpen 

Sint-Pieters-Aaigem en Sint-Pieters-Aalst ook behoorden. Sinds 1193 noemde men het villa sancti 

petri, later in 1268 Sente Pieters dorp.130 Voornoemde kernen lagen aan de randen van een 

omvangrijk akkercomplex ten zuiden van het kwartier.131 Het Sint-Pietersdorp maakte tevens deel uit 

van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw, die een grotere omvang had omdat ook Ledeberg (ten 

zuidoosten) hiertoe behoorde. Deze parochie kreeg eveneens vorm in de 10de eeuw, bij de stichting 

van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.132 Tot in 1253-1254 had de stad Gent geen enkele voet in de 

heerlijkheid van Sint-Pieters, vanaf dan verwierf ze er een beperkte juridische en administratieve 

bevoegdheid tot aan de Vest die er (tussen Perselle- en Heuverpoort) werd aangelegd. In 1311 

voegden de schepenen Aaigem en Aalst er ook aan toe. Binnen de zogenaamde Vrihede van Gent 

lagen het Sint-Pietersdorp, Sint-Baafsdorp, Nieuwland (gehouden van de Oudburg) en Vaarnewijk, 

Rooigem en Wondelgem. De banmijl (mile naer de Poort)133 was hiermee verwant, daarin golden 

voorgeboden, accijnsrechten edm.134 Minstens vanaf 1160-1170 breidde het schependom van Gent 

haar invloedssfeer uit tot een mijl rondom de stad, maar in de kerkelijke heerlijkheden van Sint-Baafs 

en Sint-Pieters lukte dit aanvankelijk niet helemaal.135  
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Figuur 1: Situering van het Sint-Pieterskwartier en de Sint-Pieters 

heerlijkheid in het grote Gent tijdens de 13
de

 en 14
de

 eeuw (o.b.v. de 16
de

 eeuwse Van Deventerkaart 
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Oorspronkelijk bestond het grondgebied van het latere Gent uit twee grote domeinen en parochies, 

toebehorend aan de Sint-Baafs- en Sint-Pietersabdij. Alle gronden die tussen Leie en Schelde lagen 

behoorden toe aan Sint-Pieters, die daarbuiten aan Sint-Baafs. Beide stromen fungeerden bijgevolg 

als kerkelijke en domaniale grenzen. Het blijft echter onduidelijk tot waar de vroegmiddeleeuwse 

villa van de Sint-Pietersabdij dan zou gereikt hebben. F.L. Ganshof gaf aan dat dit ten zuiden van 

Gent was, maar in die periode beperkte de bewoning van de onbestaande stad Gent zich tot het 

municipium aan de Zandberg en twee ontluikende portus aan de Nederschelde en rondom het 

grafelijk kasteel. Het patronaatsrecht lag dus in handen van de abdijen, net als de heerlijke 

grondeigendom en rechtspraak.136 In de loop van de 10de eeuw nam de Onze-Lieve-Vrouwekerk de 

parochiale functie over van de abdij.137  

In 815 kende Lodewijk de Vrome een immuniteitsoorkonde toe aan de abdij138, in het midden van 

diezelfde eeuw bevestigde Boudewijn de Grote deze. De abdij was immers een centraal punt van 

spirituele contacten in de toenmalige landsheerlijkheid. Hij schonk die ook kostbare relieken.139 Op 

het einde van de 9de eeuw waren er invallen van de Noormannen, in 851-852 (weinig schade) en in 

879-883. Bij deze laatste rooftochten en brandstichtingen werden beide Gentse abdijen en mogelijk 

ook de portus op de Zandberg volledig vernield.140 Ondertussen ontnamen de graven van Vlaanderen 

tijdens hun territoriale veroveringen gronden aan de Sint-Pietersabdij. Vanaf de 10de eeuw voerden 

de graven een herstelpolitiek om de Sint-Pietersabdij uit haar ellendige toestand te halen. In 941 

vaardigde Arnulf de Oude een oorkonde uit waarin hij stipuleerde dat hij een deel van de bezittingen 

van de abdij terug schonk als allodium of immuniteit van aan de wijngaard bij de abdij tot aan de 

rand van de portus Gandensis. Vermoedelijk lag deze rand in de nabijheid van de omwalling van de 

oude portus aan de Reep, alvorens de Ketelvest141 in de 12de eeuw werd aangelegd. Het land dat ten 

zuiden van de abdij lag, werd misschien niet ontnomen aan de abdij of ze verwierf die in de loop der 

eeuwen opnieuw dankzij haar herstelde macht. Dit behoorde in de 13de en 14de eeuw immers toe aan 

de heerlijkheid van de abdij, waarvan een deel sinds de inlijving binnen de stadsomwalling van Gent 

deel uitmaakte van het Sint-Pieterskwartier. Bij deze verkondiging uit 941 erkende de abdij het 

overige eigendomsrecht van de graaf en werd haar een bijhorende cijns in de Kuip van Gent mee 

teruggegeven, die voorheen mogelijk een allodiale grond was van de abdij, aldus Van Werveke. Deze 

cijns werd tussen 1037 en 1120 afgekocht door de Gentse elite en omgezet in vrije tenures die zij 

vanuit hun eigendom in cijns uitgaven aan de poorters.142 Omstreeks 966 werden de mansioniles van 

de portus tussen Leie en Schelde toegekend aan Sint-Pieters.143 
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In de heerlijkheid van Sint-Pieters behielden de gronden hun domaniaal karakter, terwijl deze in de 

stad Gent een vrije stedelijke vorm aannamen. Desmarez stelde dat het Sint-Pietersdorp daarom een 

dorp bleef gedurende het Ancien Régime.144 In het Sint-Pieterskwartier werden cijnzen geheven 

waarvan de oorsprong niet helemaal te achterhalen valt. Het is niet bekend of de abt reeds in zijn 

vroegmiddeleeuwse villa van Sint-Pieters of in de Kuip van het latere Gent cijnzen hief, maar de 

grafelijke oorkonde uit 941 maakt alleszins duidelijk dat hij vanaf dat moment een cijns kon heffen in 

de portus van Gent tussen Leie en Schelde. Misschien had de abdij voorheen de volle eigendom 

gehad over de portus en kreeg ze er toen enkel het cijnsrecht terug. De gronden gelegen tussen de 

wijngaard aan de abdij en de grens met de portus werden dus wel het volledige grondbezit van de 

abt. Vermoedelijk begon de abdij toen geleidelijk de gronden te verdelen cijnzen te heffen in het 

kwartier. Mogelijk waren de oudste cijnzen van diverse oorsprong: sommige zijn waarschijnlijk 

gegroeid uit de aankoop van karweien en diensten bij de abdij (wijngaard), andere misschien in 

verhouding met de opbrengst van het akkerland (noordelijke wijk van het kwartier), maar 

hoogstwaarschijnlijk was de cijns een vorm van gronduitgifte door de heer waarbij stukken van de 

oude reserve werden vercijnsd (accensement). Daar wijzen de mutatie- en mortemainrechten 

immers op, die de heer bij het bezit van dergelijke cijnsgrond dikwijls tot bijkomstige inkomsten 

maakte. Deze rechten waren slechts sporadisch terug te vinden in de geraadpleegde bronnen, maar 

de literatuur biedt hier bewijs van.145 G. Desmarez noemt het een grondcijns van domaniale aard.146 

Deze vorm van cijns wordt doorgaans onderverdeeld in twee soorten: de symbolische cijns die een 

lage waarde had die niet in verhouding tot de grondwaarde stond (o.m. om ontginning te 

bevorderen) en de reële cijns die min of meer in verhouding stond tot de huurwaarde op het 

moment van de uitgifte. In het Sint-Pieterskwartier was vermoedelijk deze laatste vorm van 

toepassing gezien er variatie voorkwam in de cijnswaarden binnen dezelfde straten en buurten. In de 

Sint-Pietersheerlijkheid waren naturabetalingen een gewone zaak, net als op de gronden van de 

graaf en burggraaf in het Gentse. In de heerlijkheid werden koren-, haver- en roggerenten en cijnzen 

in kapoenen en hoenderen geheven. Het enige spoor van een dienst van een cijnsplichtige aan de 

abdij was een kaaiman die in de Muinkmeersen werkte.  

G. Desmarez schreef het meeste over de juridische en institutionele natuur van het Sint-Pietersdorp. 

Hij stelt dat het een groot domein was onder het gezag en in de eigendom van een machtige abt, dat 

werd beheerd door de Proost en Schepenen. Hij kan zijn beweringen over de aard van de gronden en 

het landgebruik rondom de Sint-Pietersabdij echter slechts in beperkte mate bewijzen.147 M. 

Gysseling beweerde dat er reeds een kleine (Gallo-Romeinse) nederzetting gevestigd was op de 

plaats waar de Heilige Amandus de abdij oprichtte (Oude dorp), die uitgroeide tot een dorp in de 

eeuwen die erop volgden.148 Volgens F.L. Ganshof zou in de 9de eeuw, meer bepaald tussen 820 en 

879, een traditioneel Karolingisch domein van gematigde grootte gelegen hebben in het latere Sint-

Pietersdorp.149  
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5.1.1 Topografische beschrijving van het Sint-Pieterskwartier 

 

Figuur 2: Plaatsnamen in het Sint-Pieterskwartier te Gent tijdens de 13
de

 en 14
de

 eeuw (o.b.v. de 16
de

 eeuwse 

Van Deventerkaart) 

Het grondgebied van het Sint-Pieterskwartier had een totale oppervlakte van ongeveer 90 à 100 

hectare. De Muinkmeersen besloegen 37,5 hectare van het grondgebied en het deel tussen Leie en 

Schelde stelde ongeveer 58 hectare voor.150 Het kwartier had een iets grotere oppervlakte dan de 

Kuip van Gent rond 1100, die 80 hectare besloeg.151 Ten westen en oosten van het Sint-

Pieterskwartier (Sente Pieters binnen vesten) vormden de Leie en de Schelde de grenzen van het 
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grondgebied. Deze armen liepen grotendeels parallel van zuid naar noord omdat ze tegengehouden 

werden door de verhogingen van de Blandijnberg.   

De Leie kwam uit het westen, vanuit Frankrijk, en volgde nauwkeurig de verhogingen in het 

landschap. Vanaf Einde Were liep ze oostwaarts onderaan het Ekkergemplateau en de Terra 

Montium tot aan de Persellepoort en het Hebberechtshospitaal. Aldaar zwenkte ze dus sterk af naar 

het noorden door het aanbotsen tegen de Blandijnheuvel en baande ze zich een weg tussen de 

heuvel en de Terra Montium tot aan de Ketelvest en nabijgelegen Ketelpoort.152 Van zuid naar noord 

liep de rivier over een lengte van ±770m.153 Ten westen van deze Leiearm lag het Mariahospitaal van 

de Cisterciënzerzusters op de site van de Bijlokemeersen, dat in 1228 gebouwd werd.154 Ter hoogte 

van de Strekelsaard (Verloren Kost) en Ten Spriete bevond zich een smal en langwerpig eilandje in de 

Leie. Op een 16de eeuwse pentekening van de Sint-Pietersabdij zou daar een huisje gestaan hebben, 

maar op de Van Deventerkaart is daar niets van te merken. Op het Panoramisch plan tekende men er 

blekerijen en een gebouw, die ook aan de overkant van de Leie voorkwamen.155 Enkel in het 

verlengde van de Sint-Gillisstraat en het Leie- of Rozenstraatje stond een brug over dit stuk Leie, die 

de Kapelle- of Leiebrug heette. Meerdere steegjes kwamen uit op de rivier, van zuid naar noord: het 

veer, het latere Sterrenstraatje (18de-19de eeuw), Strekelsaard, de latere Zoutstraat (18de -19de 

eeuw)en het Leie- of Rozenstraatje. In de bocht van de Leie naar de Ketelvaart lag het (latere) 

Ketelpleintje. Tussen het Leiestraatje en dit plein lag de kleine Hoogpoortstraat.156 Aan de zijde van 

de Bijloke liep in de 16de eeuw een voetweg langs de Leie, maar aan de zijde van het Sint-

Pieterskwartier lagen voornamelijk private tuinen van de woningen in de Tijkweverstraat en 

Nederkouter. 

De Schelde stroomde in een breed inundatiegebied vanuit het zuidoosten naar de uithoek van het 

kwartier, alwaar ze zich opsplitste in een oostelijke tak die doorheen Ledeberg en Gentbrugge verder 

stroomde en een westelijke tak die langs de sluis genaamd Ten Speye liep en daar uiteenging in de 

Oude schelde aan de oostzijde, de Muinkschelde aan de westzijde. De eerste was de natuurlijke loop 

van de Schelde en vormde dan ook de oostelijke grens van het Sint-Pietersdorp en van Sente Pieters 

binnen vesten. De Oude Schelde had een lengte van ±1850m.157 De abdij liet in de eerste eeuwen van 

haar bestaan (vanaf 629-639) een rechte doorsteek van de Schelde in het alluvium van de Oude 

schelde tussen de speye en de Huidevettershoek/Kuiperskaai graven, die de Muinkschelde werd 

genoemd.158 Tussen beide stromen lagen de Muinkmeersen. Ook over de Schelde werd er slechts 

één brug gebouwd, de Muinkbrug ten zuiden van de abdij. Deze zorgde voor de verbinding met de 

meersen. De oevers van de Schelde werden geflankeerd door meersen, weide en blekerijen en 

bijhorende gebouwen aan de oostkant en achtertuinen en steegjes aan de westkant. Er kwamen 

meer stegen op uit dan bij de Leie: helemaal zuidelijk bevond zich het uiteinde van de Scheldestraat 

en iets daarboven ter hoogte van de Muinkbrug kwam de Muinkstraat er op uit. Tussen de 
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Muinkbrug en de volgende steeg lag het grote abdijcomplex met haar boom- en wijngaard en 

bijgebouwen. Daarna volgde een reeks van zo’n 12 water- en brandsteegjes elkaar met weinig 

tussenruimte op. Onmiddellijk grenzend aan de wijngaard van de abdij vonden we van zuid naar 

noord: de Eiermanssteeg, ’s Deckerssteeg en ’s Wildensteeg. Daaropvolgend zijn geen namen 

bekend, noch uit de literatuur noch uit de bronnen. Uitzondering is de Parijsberg die min of meer ter 

hoogte van de Bagattenstraat lag.  

Ten noorden van het kwartier vormde(n) de zuidelijke zoom van de Ketelvest (samen met het 

straatgedeelte genaamd Tussen Wallen en de Huidevettershoek) de grens met de stad Gent. Sinds de 

oorkonde van gravin Margareta van Vlaanderen en haar zoon uit 1274 werd dit vastgelegd159. De 

Ketelvest werd tijdens de 12de eeuw gegraven als deel van de eerste stadsomwalling en verbond de 

Leie met de Schelde (beide Scheldearmen) over een lengte van ±600m.160 Op de oevers aan de kant 

van de abdij stonden in de 13de eeuw vermoedelijk geen huizen maar lagen er wel akkergronden, in 

de volgende eeuw stonden er minstens 13 huizen en lag er een stuk land van 36 bedden groot. Aan 

het noordelijke uiteinde van de hoofdwegen van het kwartier (Nederkouter en Sint-

Pietersnieuwstraat) lag de feitelijke afbakening bij de Ketel- en Walpoort die voorbij de bruggen over 

de Ketelvest op het Gentse grondgebied prijkten.  

De zuidelijke grens van Sente Pieters dorp binnen vesten was tot in 1253-1254 vrijwel onbestaande 

en vermoedelijk niet zichtbaar in het landschap. In  de eerste helft van de 13de eeuw lijkt het 

zuidelijke deel van het kwartier nog niet de vorm te hebben aangenomen die het in de loop van de 

14de eeuw heeft gekregen. Gezien voor het Eekhout in de 13de eeuw nog geen cijnzen of pachten 

werden geregistreerd, werd deze grond misschien nog niet (intensief) gebruikt voor landbouw en 

fungeerde het nog (gedeeltelijk) als outfield van de abdij, waar eventueel varkens en andere dieren 

werden gezet in het bos en waar gejaagd werd door de abt zoals ten tijde van de vroegmiddeleeuwse 

exploitatie. Of misschien was er niet veel bos meer overgebleven na die enkele eeuwen tijd, door de 

gigantische Gentse bevolkingsgroei die plaatsvond van de 10de tot de 13de eeuw in Gent. Dan zou 

deze grond kunnen gebruikt zijn geworden als gemeenschappelijke weide- of heidegrond, die anders 

dan in de overige delen van Gent niet tot in de 13de eeuw in het bezit van de graaf bleven. In het 

Oude dorp ten oosten ervan leefden immers mensen die er waarschijnlijk dieren lieten weiden. Door 

een tekort aan informatie over welke particulieren en instellingen in die periode grondbezit hadden 

en in welke mate de administratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het hospitaal al op punt waren 

en/of bewaard bleven, is het echter een lastige taak om exact te achterhalen hoe de samenstelling 

van het grondbezit en het landgebruik er in elkaar zat.161 Het Hebberechtshospitaal (gelegen in de 

uiterste zuidwestelijke hoek van het kwartier, langs de Leie) werd er in het begin van de 13de eeuw 

gesticht (zeker vóór 1250), maar bewijzen voor het bestaan van hofsteden en andere bezittingen 

vóór de aanleg van de stadsvesten in de Tijkweverstraat en nabij het Eekhout zijn er niet. Zulke data 

ontbreken zelfs voor de hele 13de eeuw, een transactie uit 1275 waarbij het hospitaal enkele 

goederen verkreeg uitgezonderd. Het hospitaal bouwde haar grondbezit in het kwartier 

waarschijnlijk geleidelijk op, waardoor ze in het begin van de eeuw nog niet over veel gronden 

beschikte. Maar bovenstaande bedenkingen in verband met mogelijke buitenstaanders en de 

parochiekerk gelden ook voor het Oude dorp en de gebieden rond het Eekhout. In 1253-1254 
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breidde de stad Gent haar grondgebied uit en bouwde ze vesten die de Leie en Muinkschelde met 

elkaar verbonden over een lengte van ±980m.162 Tussen de Tijkweverstraat en Overstraat bestonden 

deze versterkingen uit wallen die aan het uiteinde van beide wegen overgingen in respectievelijk de 

Perselle- en Heuverpoort. Dit aangelegde stuk van de vesten had een lengte van ±635m163 en 

noemde men de Hoge vest.164 Daarbuiten vormden gekanaliseerde stukken van de Leie en Schelde 

de grens.  

5.1.2 Indeling in buurten en wijken 

In onderstaande bronnenstudie werden meerdere uithoeken of buurten binnen het Sint-

Pieterskwartier onderscheiden, die gebaseerd zijn op de indelingen die men destijds maakte in de 

cijns- en pachtregisters. Omwille van de samenhang van de straten in het noordelijk gedeelte (die 

later uit de doeken gedaan wordt) werden Nederkouter, Savaanstraat, Ketelvest, Sint-Gillisstraat, 

Kleie, Bagattenstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat  en (Sint-Pieters)nieuwstraat165 (met haar zijstraten 

en stegen) samengebracht onder de noemer ‘noordelijke wijk’. Daar lagen in de 13de eeuw en deels 

in de 14de eeuw nog vele akkergronden die stamden uit een oud verleden en samen met enkele 

andere plaatsen als eerste werden verdeeld en vercijnsd door de abdij. Enkel de Onze-Lieve-

Vrouwestraat kende een licht andere geschiedenis in de noordelijke wijk, maar sloot er nauw bij aan 

door haar ligging. Ook in het Oude dorp, aan de Plattenberg en in de Muinkmeersen was dit zo. De 

wijngaard werd vercijnsd aan ene Sigerus Talboem. De noordelijke wijk besloeg in feite het 

noordelijke deel (iets meer dan de helft) van het grondgebied tot aan het centrale plein van het 

kwartier, de Plattenberg. Belangrijke elementen in de wijk betreffen beide stadspoorten die op de 

route van de hoofdstraten van het kwartier, aan de overkant van de Ketelvest stonden: op de 

Nederkouter de Ketelpoort en in het verlengde van de Nieuwstraat op het stuk dat Tussen Wallen 

heette de Walpoort. In de noordoostelijke uithoek van het kwartier lag de Huidevettershoek, die 

volgens de juridische beslissing uit 1274166 niet behoorde tot het grondgebied van de Sint-

Pietersabdij maar tot de stad Gent. Zoals de naam doet vermoeden concentreerden zich daar de 

huidevetters, op de oevers van de Ketelvest en Schelde. Aan de andere kant, over de Leie, lag de 

Leie- of Kapellebrug167 die het Leie- of Zoutstraatje met de Witten Aard en Ganzendries verbond.168 

Ten noorden daarvan, was op de hoek van de Leie naar de Ketelvest een kleine aanlegplaats gelegen 

die men later het Ketelpleintje of Klein pleintje noemde169.  

Rond de Plattenberg stonden huizen en aan de zuidoostelijke kant grensde het kerkhof van de Onze-

Lieve-Vrouwekerk, die aansloot bij de parochiale kerk en het grote abdijcomplex van Sint-Pieters. 
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Langs de Muinkschelde van ’s Deckerssteeg tot achter de abdijkerk strekte zich de befaamde 

wijngaard van de abdij uit. Aan de westzijde van dit complex liep de Kanunnikstraat die de verbinding 

vormde met het Kramersplein en de omliggende straten en stegen. Deze gehele buurt zal besproken 

worden als het Oude dorp, waarvan Blandinium in de vroege middeleeuwen deel uitmaakte. 

Belangrijke wegen daar waren de Overstraat die leidde tot aan de Heuverpoort vanaf 1253-1254, 

alsook de Muinkstraat die helling afwaarts naar de Muinkbrug liep en zo de verbinding met de 

Muinkmeersen vormde. Onderaan in het Oude dorp, parallel met de vesten, lagen het Stalhof 

(oostelijke deel) en de Hoogpoort (hoge deel van de Overstraat en westelijke deel t.o.v. het Stalhof). 

Van het Kramersplein liep een (voet)weg die de abdij met het pas gestichte Hebberechtshospitaal (± 

1200-1250) verbond. Tussen de weg en de vesten lag een grote boomgaard van het hospitaal.170 

Deze Hekstraat baande een weg door het Eekhout, dat minstens in de 13de eeuw (gedeeltelijk) 

bestaan heeft uit landbouwgrond, en gaf ook toegang tot de vesten via het Hek dat de afsluiting 

vormde tussen het Eekhout en de vesten. Vermoedelijk liep een weg op de vesten die beide poorten 

met elkaar verbond, zoals dit tenminste in de 16de eeuw was.171 Pas vanaf de 14de eeuw werden 

cijnzen geheven op huizen die er stonden. Via de Overstraat – Kanunnikstraat – Plattenberg – Onze-

Lieve-Vrouwestraat liep ook een weg naar de Spriet, die uitkwam op de noord-zuidas van Gent naar 

Kortrijk en Oudenaarde en via de Leie- en Kapellebrug ook de verbinding maakte met de Bijloke en 

Ekkergem aan de overkant van de Leie. Van aan de Heuverpoort ontsprongen twee wegen: één naar 

Sint-Pieters-Aalst en Oudenaarde, de ander naar de kapel van de Schreiboom (Parkplein).172 

De Sint-Pietersabdij was gelegen op de oostelijke helling van de Blandijnheuvel. Men vermoedt in het 

archeologisch onderzoek dat deze situering te verklaren valt door drie redenen: a) de locatie bevond 

zich hoog genoeg om te ontsnappen aan overstromingen van de Muinkschelde, maar dicht genoeg 

om de goederenaan- en afvoer mogelijk te maken173; b) bovenaan de berg was de klei niet al te 

geschikt voor bewoning en c) de top van de Blandijnberg ten westen daarvan bood bescherming 

tegen westenwinden. De Sint-Pietersabdij werd gesticht door de Heilige Amandus in de 7de eeuw, en 

men weet dat er reeds vóór de Noormanneninvallen op het einde van de 9de eeuw één stenen 

gebouw of meerdere stenen constructies stonden. Het gehele complex was relatief aangesloten, ook 

met de buitentuin alwaar de wijngaard stond langs de Schelde, via allerlei buitenmuren en 

zijgebouwen. Hiervan bieden de iconografisch bronnen relatief betrouwbare beelden. Onderaan de 

abdij sneed de Schelde (net zoals de Leie aan de westzijde) de oostflank van de Blandijnberg af.174  
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5.1.3 Situering van de lokale instellingen en abdijdiensten 

5.1.3.1 De abdij en haar diensten 

Vooreerst is er de Sint-Pietersabdij. De abdij had vele bezittingen, die ze doorheen haar bestaan in 

meerdere stappen heeft verdeeld onder verschillende diensten. In 817 richtte de (leke)abt Einhard 

de mensa abbatialis (= eigendom van de abt) en mensa conventualis (=eigendom van het convent of 

monnikengemeenschap) op. Hun bezit bleef evenwel als geheel eigendom van de abdij. Binnen dit 

tweeledig kader ontwikkelde zich de administratie van de abdij, die in de late middeleeuwen 

uitgroeide tot een zeer complex systeem. Zo werden diensten (officia) in het leven geroepen die elk 

bepaalde domeinen en andere inkomstenbronnen kregen toegewezen die de eigen specifieke 

uitgaven moesten dekken. Aan het hoofd van de diensten stonden functionarissen of obediëntarii en 

hun helpers of serviëntes. Op het einde van de 12de eeuw was dit systeem al helemaal op punt 

gesteld en vanaf de late middeleeuwen reikte de abdij een soort pensioenen of jaargelden uit aan 

deze officia. Aan het hoofd van deze organisatie stonden de abt en de prior (=mensa abbatialis). 

Daaronder functioneerden de verschillende diensten en apart daarvan werden de lokale proost, 

baljuw en ontvanger van de abdij opgenomen in een domaniale structuur voor een bepaalde 

lokaliteit.175 Onder de functionarissen vinden we de Opperontvanger, Kelderwaarder, Wijnwaarder, 

Pitancier, Aalmoezenier, (In)fermerier, Cantor, Tresorier, Koster, Pestwaarder en de Proosdij. In onze 

bronnenstudie kwamen slechts het Centraal beheer (= Opperontvanger), de Pitancie, Aalmoezenie, 

(In)firmerie en Proosdij aan bod.  

De Opperontvanger kreeg het gezag over alle grondbezittingen in Vlaanderen, meer bepaald in 

kasselrijen van Gent, Oudenaarde en Kortrijk en het Land van Aalst en van Waas plus alle bezittingen 

die niet werden uitgegeven aan een ander officium. Hij had vrije beschikking over het kapitaal van de 

abdij maar was de abt en zijn prior wel verantwoording verschuldigd. Ook had hij het recht om in te 

springen wanneer schulden van andere diensten dienden vereffend te worden.176   

De drank- en voedselbedeling voor feest- en verjaardagen werd geregeld door de Pitancier. De abt 

gaf hem ook de toelating om rechten te doen gelden in de domeinen, hoven, landen, etc. die hem 

werden toegewezen. Verpachtingen mochten termijnen van maximaal negen jaar bedragen.177   

De Aalmoezenie zorgde voor bier en voedingswaren ten voordelen van de armenzorg. Ze voorzag 

ook oude kleren voor de allerarmsten. De Aalmoezenier had het recht om pachten, renten en 

achterstallen te innen en eventueel in proces te trekken. Hij werd verplicht om landen en tienden te 

verpachten voor maximum negen jaar.178  

De (In)firmerier verzorgde de zieken.  

De Proost had een speciale functie. Het was een monnik die door de abt werd benoemd en meestal 

belangrijke functies had vervuld, meestal als Pitancier. Deze persoon kon op het vasteland (niet in 

Engeland) baljuws, meiers, schepenen en andere gerechtsofficieren benoemen. Hij stond tevens in 

voor de bepaling en ontvangst van heffingen op het platteland, naast het beste-hoofd en alle 
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mogelijke inkomsten bij veroordelingen. Ook had hij het recht om de goederen van bastaarden en 

veroordeelden te confisqueren en om alle cijnzen en betalingen die gericht waren tot de Proosdij te 

ontvangen. Tenslotte kon hij ook onwilligen en misdadigers vervolgen, dagvaarden en veroordelen in 

aanwezigheid van om het even welke rechter.179 De Proost stond dus in voor betwistingen die in het 

laathof van de abdij werden geregeld.180 

Tenslotte dient vermeld dat de administratie van de heerlijkheid van Sint-Pieters over schepenen, 

Lokale ontvangers en een Baljuw beschikte. De Baljuw werd aangesteld door de Proost of abt en was 

in Sint-Pieters een leek, in tegenstelling tot andere plaatsen waar deze meestal een monnik was. Hij 

mocht enkel deze functie hebben en diende in het Sint-Pietersdorp te wonen. In de eerste plaats kon 

de Baljuw alle recht uitoefenen in alle domeinen van de abdij, maar bij afwezigheid van de abt mocht 

hij ook alle rechten i.v.m. lenen innen. Ook had hij een plaats in de schepenraad van de kerk en kon 

hij meereizen met de abt indien geen verplichtingen hem weerhielden om weg te gaan. Het 

eigendomsrecht van de abt werd in het Sint-Pietersdorp volgens G. Desmarez geregeld via de Proost 

en schepenen.181 Lokale ontvangers zaten niet in de domaniale hiërarchie maar waren wel betrokken 

bij de domeinen om pacht, renten en helftwinningen te innen die niet aan andere diensten waren 

toegewezen. Meestal waren dit geen monniken maar parochiepriesters en leken. Elke ontvanger 

werd een bepaald gewest toegewezen: de kasselrijen van Gent, Oudenaarde en Kortrijk, het land van 

Aalst en van Waas, de Vierambachten en het Brugse. De ontvanger van Gent inde renten in het Sint-

Pietersdorp, de stad Gent en de kasselrij van de Oudburg.182  

De meest voorkomende inkomstenbronnen van de Sint-Pietersabdij waren pachten (tijd- en 

erfpacht) en renten. Vooral renten waren van bijzonder belang in de toenmalige economie. Meer 

bepaald bij grote instellingen als abdijen konden ze op hetzelfde niveau geplaatst worden als 

grondeigendom. Vooral in de rekeningen van de Aalmoezenij komen ze voor. Erfelijke renten en 

lijfrenten staan in de rekeningen van de Pitancie en (In)firmerie. Offeranden waren in tegenstelling 

tot andere abdijen bijkomstig in de Sint-Pietersabdij: ze werden ontvangen van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk, Sint-Janskerk, Sint-Niklaas- en Sint-Jacobskerk en gecentraliseerd bij de opperontvanger 

van de kasselrij Gent. Dit was twee-derde of de helft van de offeranden en de totale inkomst 

schommelde van 5 tot 10 % van het inkomen uit het Gentse. In de rekeningen kwamen wandel- en 

sterfkoop en vergunningen ook voor bij de Aalmoezenij. Huishuur werd enkel geregeld bij lokale 

ontvangers, vooral te Gent en Brugge. In de eerste helft van de 15de eeuw stelde dit 25% van het 

totale inkomen voor.183  

Hoewel de Sint-Pietersabdij niet tot de allergrootste abdijen behoorde, kon ze wel tot de rijke 

abdijen met een uitgestrekt domeinbezit gerekend worden. Voor de 14de eeuw werden onvoldoende 

rekeningen bewaard, maar voor 1387 wordt het inkomen uit de pachtgoederen geschat op 10 674 

ponden parisis. In 1397 bedroeg het totale inkomen van de Vlaamse bezittingen 10 347 ponden 

parisis.184    
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5.1.3.2 Het Hebberechtshospitaal 

Rond 1200 groeide door de demografische en economische expansie van de stad Gent de behoefte 

aan sociale instellingen. Hierop namen ambachten, rijke poorters en broederschappen het initiatief 

om hun geld  te investeren in liefdadigheid. De Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij volgden deze trend 

omdat ze voorname instellingen in het Gentse waren. Sint-Baafs stichtte het Sint-Annahospitaal, Sint-

Pieters richtte vóór 1250 het Hebberechtshospitaal op. De oudste oorkonde dateert uit januari 1222. 

Het hospitaal kreeg de bijnaam den screyboeme, doordat de kapel van het hospitaal zo heette (naar 

het Mariabeeldje van de kapel nabij de Schreiboom dat naar de kapel van het hospitaal verplaatst 

werd).185 Bijgevolg was het hospitaal volledig afhankelijk van de Sint-Pietersabdij. De abdij benoemde 

er de bestuurders en hun bevoegdheden, zorgden voor het reglement van de proveniers, het 

weekgeld en andere uitkeringen en controleerden de financiën. De gebouwen werden opgetrokken 

langs de Leie in de Tijkweverstraat en bestonden o.a. uit een kapel, een groot gebouw en een tuin.186  

De eigendom en het uitgavenbeleid van het Hebberechtshospitaal werd beheerd door de 

bestuurders die van de 13de eeuw tot in 1431 provisores werden genoemd. Deze bestuurders werden 

gerekruteerd onder de schepenen en geestelijken van de abdij. Na 1431 heetten ze ontvangers en 

vervulden priesters deze functie.187 Het hospitaal was ontstaan als veelzijdige instelling voor allerlei 

zieken en armen, maar evolueerde tot centrum voor uitsluitend welgestelde bejaarden. Veel 

proveniers (hospitaal-gangers) hadden bezittingen in het Sint-Pietersdorp.188  

5.1.3.3 Onze-Lieve-Vrouwekerk 

Vermoedelijk werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk na het midden van de 10de eeuw als afzonderlijke 

parochiekerk opgericht, want in 989 spreekt men over een basilica, die gebouwd is op de 

Blandijnberg en de naam van de Moeder Gods draagt.189 Ze werd vlak naast (ten noorden van) de 

Sint-Pieterskerk en –abdij gebouwd en werd het centrum van het Sint-Pietersdorp en de Onze-Lieve-

Vrouweparochie. De drie dochterkerken van de oude Kuip van Gent waren afhankelijk van deze 

parochiekerk190: Sint-Jans (in 964 verworven door Sint-Pieters), Sint-Jacobs (°1093) en Sint-Niklaas 

(°omstreeks 1100). Twee derde van de offeranden die de kerk vergaarde in de drie kapellen kwamen 

eigenlijk toe aan de abt van Sint-Pieters. In 1176 wordt dit tot de helft teruggebracht. Vanaf dan 

groeiden de kapellen uit tot volwaardige parochiekerken. De abt kon als patroon van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk diverse rechten op haar laten gelden. Zo kon hij een eigen kandidaat voor de 

pastoorsfunctie voordragen bij de bisschop van Doornik, was hij collator van de kapellanen en had hij 

inzage in de kerkrekeningen. Belangrijker nog was dat de abt de tienden in de Onze-Lieve-

Vrouweparochie inde. De bedrijvigheid en fiscale capaciteiten van de parochiekerk waren eerder 

beperkt. Wel was het een trefpunt van Mariadevotie: de oudste broederschappen waren aan haar 

toegewijd. In tegenstelling tot de Gentse kerken werd ze niet gesteund door een bemiddeld 
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patriciaat of door een onafhankelijke rechtsmacht, waardoor ze in de regelmatige conflicten met de 

abdij geen sterke partij vormde. In 1796 werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk afgeschaft tijdens de 

Franse bezetting en in 1799 werden alle gebouwen en het kerkhof gesloopt.191 

5.2 Analyse van het grondbezit, grondgebruik en landschap in Sente Pieters dorp binnen 

vesten 

Na 1238 leefden talrijke families in het Sint-Pietersdorp als hoofdcijnsplichtigen van de Sint-

Pietersabdij. Uit dit oude cijnsregister kon opgemaakt worden dat er minstens een drietal families 

leefden in de Nederkouter. Andere registraties konden niet nader gelokaliseerd worden. Dit zou 

betekenen dat daar de oudste cijnzen werden ingesteld. Rond 1281-1288 waren enkele plaatsen 

binnen het Sint-Pieterskwartier opgedeeld en vercijnsd. De Proosdij en het Centraal beheer traden 

toen blijkens het bronmateriaal als enige grondeigenaars op binnen het grondgebied. Over de 

periode vóór 1238 is echter niet geweten wat de abdij deed met haar grondbezit, maar vermoedelijk 

was de hoofdcijns het oudst. Ze ontstond wellicht in de 12de eeuw toen vele mensen het kwartier 

binnenstroomden. In deze periode werd de portus Gent immers een juridisch autonome en 

versterkte stad (= oppidum) en trok ze veel mensen uit de streek aan. Het is ook de eeuw waarin de 

lakennijverheid en de handel zich het meest ontwikkelden en de bevolkingsgroei groot was.192 Enkele 

oorkonden uit het midden van de 13de eeuw maken melding van goederen van de Proosdij en 

Aalmoezenij en van bepaalde rechten die de advocatus er had. Ook vertelt een lijst uit diezelfde 

periode welke grondhouders in het Sint-Pieterskwartier er als leenmannen optraden van de abdij.193 

In het Liber Inventarius (1281) wordt voor de eerste maal verwezen naar inkomsten van de proosdij: 

“sic valent bona prepositure predicte secundum computationem predictam annuntia per totum 1010 

lb. 14 d. par”.194 Daaruit blijkt ook dat een hele reeks bezittingen toen toebehoorde aan de 

Infirmerie, die later niet meer in haar handen waren. Ook de Kelderij had toen heel wat bezit. Deze 

goederen lagen echter voornamelijk in het noorden en westen van het Brugse Vrije en werden later 

beheerd door lokale ontvangers van het Brugse kwartier.195 De Onze-Lieve-Vrouwekerk en het 

Hebberechtshospitaal hielden gedurende de 13de eeuw een 56-tal cijnzen van de abdij in de 

Nederkouter, Savaanstraat en Nieuwstraat maar beschikten zelf blijkens de cijnsregisters nog niet 

over eigen grondeigendom in het kwartier. Er werden geen aanwijzingen voor de Pitancie bespeurd 

uit de 13de eeuw.  

Belangrijke documenten uit de 13de eeuw betreffen enerzijds het Concordaat tussen de abdij en de 

schepenen van Gent in verband met de versterkingen van de stad, daterend van 12 maart 1253. Die 

vesten werden in 1253-1254 verlegd tot aan de zone die als zuidelijke grens van het Sint-

Pieterskwartier zou fungeren, versterkt met de Persellepoort aan de westzijde en de Heuverpoort 
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aan de oostzijde. Deze beslissing van de stad Gent weerspiegelde een poging om meer economische 

en juridische invloed te kunnen uitoefenen in het Sint-Pieterskwartier. De lonen en reglementeringen 

van de textielnijverheid waren er toen nog niet even strikt op punt gesteld als in de stad Gent en 

voorheen was het de Gentse drapiers verboden om hun lakens in het Sint-Pietersdorp te laten 

bewerken. De opheffing van dit verbod zou zolang duren als het akkoord tussen het stadsbestuur en 

de abt, namelijk drie jaar, met mogelijke tweejaarlijkse verlengingen nadien. Pas op het einde van de 

13de eeuw werden er ambachtskeuren uitgevaardigd, onder andere voor de perkamentbewaarders 

en tijkwevers. Vermoedelijk was de situatie gelijkaardig in het Sint-Baafsdorp, de wijk Overschelde en 

de enclave van de burggraaf gelegen in de Briel en Brugstraat.196 Anderzijds werden de grenzen 

tussen de jurisdictie van de abdij en de stad Gent vastgelegd aan de Ketelvest en aan Tussen Wallen 

in september 1274 bij tussenkomst van de gravin Margareta van Vlaanderen en haar zoon Guy.197 

Daarnaast werd ook het tariefrecht van de Sint-Pietersabdij op de tol aan de sluis Ten Speye 

bekrachtigd, in 1272.198 Een transactie tussen het Hebberechtshospitaal en de abdij toont aan dat het 

hospitaal reeds in 1275 goederen in haar bezit kreeg. In ruil voor een verplichting in tarwe die de 

abdij diende te betalen aan het hospitaal schonk ze goederen van dezelfde waarde aan den 

Screyboeme, die nabij de instelling gelegen waren.199    

Het is niet exact geweten welke andere instellingen en/of particulieren dan deze gelegen in het 

kwartier hier in de 13de eeuw bezittingen hadden. Men zou denken dat dit relatief beperkt was, daar 

het grondgebied tussen de wijngaard (langs de abdij of ter hoogte van de vesten; kwestie zie onder) 

en de Gentse stad (grens lag toen aan de Ketelvest200) sinds de restitutie door graaf Arnulf I in 941 

aan de abdij terug geschonken werd en de abt dit grondbezit niet massaal verkocht of overgedragen 

lijkt te hebben. Hij kon de onafhankelijkheid van zijn heerlijkheid immers bewaren tot aan de abolitie 

van de abdij in 1796.201 Men dient echter in rekening te brengen dat tussen 941 en het besproken 

tijdvak ongeveer driehonderd jaar verstreken is, waarin Gent grote opgang maakte in economisch en 

demografisch opzicht. Vanaf de tweede helft van de 10de eeuw kende de portus een grote 

bevolkingsgroei, die samenliep met de aanvang van de textielnijverheid en internationale handel en 

de instelling van de abbatiale cijns op hun grondgebied. Voor deze periode zijn geen demografische 

cijfers voorhanden.202 De lakennijverheid en handel ontwikkelden zich voornamelijk tijdens de 12de 

eeuw, bij het autonoom worden van de stad Gent.203 Het was dus niet vreemd dat de 

grondeigendom van de abdij in het kwartier, ondanks de juridische autonomie, geen onaangeroerd 

blok bleef. G. Desmarez beweert in dit opzicht dat de grondheerlijke heer zijn cijns verdeelde en 

verkocht in de vorm van percelen en dat een groot deel van zijn bezit in het Sint-Pietersdorp in de 
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14de eeuw in handen van de Gentse bourgeoisie geraakte.204 Ook volgens F. Blockmans had het 

patriciaat menigvuldige relaties met de Gentse abdijen en waren ze er daarom grondhouders. Vanaf 

1178-1191 zou leenhouderschap daar voor hen een normale zaak geweest zijn. In beide abdijen 

bekleedden de patriciërs talrijke ambten die hen toelieten om zich te mengen in de abdijzaken. De 

Sint-Pietersabdij richtte zich tot hen voor geldleningen en de levering van producten.205 Tijdens de 

12de, 13de  en het merendeel van de 14de eeuw  vormden de aanzienlijken in Gent immers de burgers 

bij uitstek. Zij werden ook patriciërs of viri hereditarii genoemd en leefden zowel als 

grootgrondbezitters, leden van de magistraat, groothandelaars en –ondernemers, financiers en 

weldoeners van geestelijke instellingen. Zij waren dus rijk en machtig en gebruikten hun middelen 

voor investeringen van materieel-nuttige of liefdadig-godsdienstige aard. Vanaf het laatste derde van 

de 14de eeuw verrees een nieuwe klasse van aanzienlijken die voortaan als poorterij werden 

benoemd.206 Ook W. Braeckman spreekt hierover in zijn werk over de financiële problemen van de 

abdij van ca. 1150 tot 1281. Hij stelt dat de reserve van de abdij al in de 12de en 13de eeuw aanzienlijk 

kleiner geworden was door toedoen van usurpaties en infeodaties, alsook door het verval van 

herendiensten en karweien én de waardevermindering van het geld (bv. de cijnzen).207 Uit bronnen 

die dateren van die periode blijkt dat ook de Sint-Niklaaskerk er bezittingen had.208 Waarschijnlijk 

hadden nog meer instellingen goederen of rechten in het Sint-Pieterskwartier.209 Bovendien zou de 

abdij in die context van de tweede helft van de 13de eeuw zijn overgegaan op meer indirecte 

uitbating, door haar bezit te laten overgaan op twee nieuwe systemen: helftwinning en pacht (tijd- 

en erfpacht). Voortaan werden domeinen, tienden, renten, molens en tollen verpacht.210 Deze 

fenomenen plaatst Braeckman binnen de context van de ontbinding van het domaniale systeem, 

waarvan de overgang van de 13de naar de 14de eeuw in deze thesis een mooie illustratie vormt.211 G. 

Demey brengt het terug op de juridische betwistingen, financiële moeilijkheden en uitbreiding van 

het domeinbezit van de abdij.212  

De bevolking was bovendien in dergelijke mate gegroeid213 dat de druk op het ruimtegebruik in het 

grondgebied tussen Leie, Schelde en Ketelvest deze gang van zaken versterkt zal hebben. In de grote 

textiel- en handelssteden hield de groei tot 1300 continu aan. Dan stagneerde de bevolking en dat 

werd bewezen door het feit dat de verdere expansie nadien niet meer nodig leek te zijn. Tussen 1300 

en 1350 is de maximale uitbreiding van de primaire en secundaire centra bereikt. Er is een 

opmerkelijke parallel te ontwaren tussen Gent, Brugge en Leuven: daar namen de stadswallen toe 
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van 80 tot 644 hectare in Gent, 70 tot 430 hectare in Brugge en van 60 tot 410 hectare in Leuven.214 

Gent had een polygoonvorm die toeliet dat het grondgebied zich (voornamelijk in de 13de eeuw) 

langs meerdere zijden kon uitbreiden. De autonome stad verlangde immers naar meer 

onafhankelijke gronden en gebiedsuitbreiding. De graven onttrokken veel land aan het gezag van 

beide abdijen en gaven deze in leen aan belangrijke families. De Gentse schepenen kochten deze 

bezittingen op hun beurt af en voorzagen in een nieuwe stadsomwalling bestaande uit grachten, 

dammen en versterkte poorten om de aanwervingen te beschermen.215 Het Sint-Pieterskwartier 

werd in 1253-1254 opgenomen binnen deze stadsomwalling, maar bleef haar juridische autonomie 

behouden. Ten opzichte van andere gebieden als de Terra Montium nabij de Bijloke of de 

Overschelde (Brabantwijk) ten zuidoosten van de stad, die volledig werden ingelijfd216, bleef het 

kwartier vrijwel juridisch intact. De ‘infiltratie’ van Gentse burgers geschiedde langs de noordkant 

van het gebied en zorgde vooral rond de grens met de stad voor geschillen tussen de schepenen en 

de abt, maar ook verderop in het kwartier kwamen Gentse poorters te leven.217 Niet al deze 

individuen kochten er gronden of woonsten, velen betaalden er gewoonweg cijnzen of pachten. 

Gedurende de 12de en 13de eeuw stroomden immers talrijke groepen Gentenaars en andere 

migranten toe in het Sint-Pieterskwartier, om bescherming en vrijstellingen te zoeken bij de 

machtige abt of simpelweg omwille van plaatsgebrek in de stad.218  

De sociaaleconomische omstandigheden in de loop van de 14de eeuw (oorlogen, pest, sociale onrust) 

in West-Europa veroorzaakten een afnemende bevolking die op haar beurt leidde tot een lagere 

grondbezetting. Op basis hiervan zou men kunnen beweren dat de bevolking in het Sint-

Pieterskwartier wat betreft groei en omvang tijdens de 12de en 13de eeuw en bijgevolg in de 14de 

eeuw niet fundamenteel veranderde qua bevolkingsaantal en cijnshouderschap, eventueel het 

tegendeel. Rekening houdend met de omstandigheden van de Gentse geschiedenis blijkt echter dat 

de economische en demografische expansie geleid heeft tot gebiedsuitbreiding en verstedelijking 

van meer grondgebied tijdens de 13de en tot ±1350 . Door dit fenomeen, samen met de reorganisatie 

van het grondbezit van de abdij na 1281, onderging het Sint-Pieterskwartier een verstedelijking van 

haar grondgebied. De veranderingen die toen optraden in het grondbezit en die hun weerslag 

vonden in het landschap van Sente Pieters dorp binnen vesten zullen een bijzondere aandacht krijgen 

in de bronnenstudie van deze scriptie.  

5.2.1 Toelichting bij de werking van cijnzen en pachten 

In het Sint-Pieterskwartier bezaten de verschillende instellingen en abdijdiensten rechten op de 

gronden. Cijns was de oudste vorm van inkomsten die heren uit hun grondbezit haalden 

(grondheerlijkheid). Deze was ontstaan in de vroege middeleeuwen en leefde voort tot op het einde 

van het Ancien Régime. Het was een vast bedrag dat aan de heer moest betaald worden voor een 

stuk grond, in ruil voor het vruchtgebruik. Men had (meestal) het recht om het te verkopen, op te 
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splitsen (om te verpachten, vercijnzen of in renteconstitutie uit te geven) of te vererven, maar ook 

om er op te bouwen. Het werd soms vermeld wanneer bouwen verboden was. Cijns werd dus 

gedeeld tussen de grondeigenaar en de cijnshouder, maar had voor de cijnshouder bijna dezelfde 

waarde als eigendom. In de loop van de tijd hadden cijnzen steeds meer betrekking op hofsteden, 

zijnde percelen waarop een woning stond en vaak een bijhorende tuin lag. Zo kwamen de termen: 

huus ende stede, huus ende erve, hofstat, stede, domistagium, etc. voor. Zowel het goed als de 

betaling heetten cijns. De cijnshouder (tenurehouder) was diegene die op vaste momenten in het 

jaar (meestal éénmaal per jaar, doorgaans op feestdagen of midden mei) cijns betaalde aan de heer. 

Die werd ook wel laetscepe genoemd en betwistingen werden geregeld voor het laathof. Men maakt 

een onderscheid tussen geldcijnzen, naturacijnzen en samengestelde cijnzen (=natura en geld). 

Daarnaast kunnen grosso modo vier types cijnzen op basis van hun oorsprong gekarakteriseerd 

worden (zie later). Cijnzen kunnen erg complex zijn, want soms rustten meerdere cijnzen op 

bepaalde gronden en zijn ze in latere bronnen moeilijk uit elkaar te halen. Bovendien ging het 

gebruik van cijnsgrond vaak gepaard met andere inkomsten voor de heer (mutatierechten). In de 

bronnen werden ook pachten gevonden. Deze ontstonden pas in de 13de eeuw219, wanneer meer 

liquide middelen beschikbaar waren in de veranderde economie. Hierbij werden door de eigenaar 

goederen verhuurd voor een bepaalde termijn en meestal tegen een aanpasbare som, en behield de 

eigenaar alle bezitsrechten. Er hebben vele soorten pacht bestaan. De pacht weerspiegelde een 

samenleving waarin er behoefte was aan snel wisselende contracten in een geldeconomie met een 

sterk groeiende bevolking, die steeds meer ruimte nodig had om te leven en hierdoor percelen en 

huizen begon op te delen en uit te besteden.220 In deze scriptie wijst de term grondbezit op de finale 

en volle eigendom, terwijl grondgebruik slaat op het in vruchtgebruik nemen (in gebruik houden) en 

de landschappelijke inrichting (=landgebruik) van de grond. Verder wordt ook een onderscheid 

gemaakt tussen bezitspercelen (grondbezit en –gebruik) en gebruikspercelen (geheel in het 

landschap met éénzelfde landgebruik bestaande uit meerdere bezitspercelen). 

De cijnzen bestonden uit koren- , haver- en roggerenten, handschoenen (cyrothecae), kapoenen en 

hoenderen, offeranden (altera), geld en samengestelde cijnzen. Om deze betalingen met elkaar te 

kunnen vergelijken werden ze ook geregistreerd in de overeenkomende muntwaarden. Alle waarden 

zijn omgezet naar schellingen parisis omdat het merendeel van de geldcijnzen in die munt werden 

uitgedrukt in de bronnen. Tot het midden van de 13de eeuw gold enkel de denier of penning als reële 

munt (en de schellingen en ponden als rekenmunten), maar in de loop van de 14de eeuw devalueerde 

de denier parisis en op het einde van de eeuw werd die vervangen door de denier groten (Vlaams). 

Dit kwam tot uiting in de inflatie van het geld.221 Voor de graancijnzen werd gebruik gemaakt van 

lijsten van graanprijzen uit het Brugse (tarwe) voor de periode 1280-1322222 en uit het Gentse voor 

1322-1409223 en werden inhoudsmaten gehanteerd voor het Gentse224. Om de geldwaarde van 
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handschoenen, kapoenen en offeranden (altera) te bepalen werden extracten uit bronnen met 

betrekking tot het Sint-Pietersdorp gebruikt.225  

5.2.1 Globale toestand van het grondbezit en –gebruik in de 13de eeuw (1238-1300) 

De Proosdij hief in de 13de eeuw cijnzen op gronden in de noordelijke wijk, aan de Plattenberg, in de 

wijngaard van de abdij en in de Muinkmeersen. Het Centraal beheer had minstens drie, waarschijnlijk 

een 39-tal cijnzen aan de Plattenberg. Andere locaties die we in latere bronnen tegenkomen lijken 

dan nog niet uitbesteed te zijn aan mensen die er zich kwamen vestigen. Het is niet helemaal 

duidelijk welke situatie er toen heerste, maar het staat vast dat het Sint-Pieterskwartier toen nog een 

zeer ruraal karakter had en vele stukken grond er nog niet vercijnsd waren. Gedurende de 12de t.e.m. 

14de eeuw stroomden vele mensen door de verstedelijking van de stad Gent en de algemene 

bevolkingsgroei naar het Sint-Pietersdorp. De sterkste groei vond plaats in het kwartier aan de 

stadsrand. Mogelijk bleven niet alle bronnen voor de 13de eeuw bewaard en/of was de geschreven 

administratie van de andere officia van de Sint-Pietersabdij nog niet op punt in deze periode. En 

waarschijnlijk hadden meerdere buitenstaanders er ook bezittingen. 

In de periode van 1238 tot 1300 werden door de Proosdij en het Centraal beheer ongeveer 861 

heffingen geregistreerd die waarschijnlijk overeenkwamen met evenveel percelen. Het is o.a. een 

benaderende som omwille van een grote cijns die vermoedelijk meerdere percelen omvatte maar 

waarvan dit aantal ongekend is. Een eenvoudige schatting op basis van de gemiddelde cijnswaarde 

van nabijgelegen heffingen laat toe om een 36-tal extra percelen in gedachten te houden.226 De 

totaalsom is ook niet nauwkeurig omdat de cijnzen in de Nederkouter, Savaanstraat, Ramen en 

Nieuwstraat in de registers soms werden samengenomen voor twee of drie straten. Zo kwamen 

clusters van de Nieuwstraat, Savaanstraat en Nederkouter evenals van de Nederkouter, Savaanstraat 

en Ramen voor in het Liber Inventarius uit 1281, en één van de Savaanstraat en Nederkouter in het 

cijnsregister uit 1288 (beide van de Proosdij). Zo werden minima en maxima van het aantal mogelijke 

cijnzen in die straten berekend en vervolgens het gemiddelde daarvan om tot een totaal aantal 

heffingen in het kwartier te komen.  

De Proosdij blijkt gedurende de 13de eeuw overal bezittingen te hebben. Aangezien het merendeel 

van de cijnzen uit akkerland bestond en gelijkaardige waarden vertegenwoordigde, kan 

geconcludeerd worden dat de gronden in het kwartier een gelijkaardige gemiddelde oppervlakte 

hadden en waarschijnlijk rond dezelfde periode werden verdeeld en vercijnsd. Het enorme aantal 

percelen dient zoals boven gezegd gerelativeerd te worden, maar toch bewijst het dat dit akker- (en 

hoeve)land sterk versnipperd was in percelen van relatief kleine omvang. Er zouden dus nauwelijks 

verschillende bedragen kunnen opgetreden zijn door verschillen in het landgebruik. Het aandeel van 

akkerland was in de 13de eeuw zeer groot, ten opzichte van hofsteden en meersen. Dit kwam 
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maximaal op 77,58 % van de percelen in de 13de eeuw.227 Er waren minstens drie, waarschijnlijk meer 

dan 228 hofsteden228 (0,35 à 26,48 %), drie meersgronden (0,35 %) en één perceel wijngaard (0,23 

%). De Proosdij had cijnzen aan een gemiddelde waarde van 7,68 schellingen parisis, terwijl het 

Centraal beheer ze slechts aan 1,92 schellingen parisis hief. In de Muinkmeersen bezat de Proosdij 

drie cijnzen waarvan één belangrijke ter waarde van 60 ponden parisis (= 1440 schellingen parisis) en 

twee kleine cijnzen van drie en vijf schellingen parisis. Volgens de bronnen stonden zeker huizen aan 

de Plattenberg, onder andere gelegen naast de Sint-Kwintenskapel. Daar betaalde men gemiddeld 

een klein bedrag van 3,67 schellingen parisis, terwijl de twee cijnzen in de wijngaard elk zo’n drie 

ponden parisis kostten aan Sigerus Talboem. De muntcijnzen uit het Oude dorp en haar geschiedenis 

als zijnde de oudste woonplaats uit het kwartier (Gallo-Romeinse oorsprong) doen vermoeden dat 

ook daar voornamelijk hofsteden gelegen waren. Daar lagen 186 percelen van zeer beperkte 

omvang.  

In het kwartier leefden toen vooral leden van de families Iuvenis, Paris, Satenlewe, Naeldekin(s), de 

Abinsvorde, de Cupre en Vilters. De geslachten Paris, de Pape en de Cupre behoorden tot het Gentse 

stadspatriciaat dat in de 12-13de eeuw een vormende rol speelde. Deze leden waren bedrijvig in 

diverse domeinen van de stedelijke economie als het grootgrondbezit, financiën, wolexport edm.229 

In de 13de eeuw verleenden vooraanstaande families uit het Gentse nog diensten bij de Sint-Pieters- 

en Sint-Baafsabdij.230 De meeste namen zijn afkomstig uit de noordelijk wijk (daar werden de meeste 

cijnzen geheven) en er was een opvallende samenhang en wederkerigheid in de familienamen 

binnen de straten van die wijk. Er lijkt minder coherentie te zijn geweest tussen de cijnshouders in de 

buurten van het zuidelijke deel van het kwartier. Enkel de Vilters hielden zowel cijnzen in de 

Muinkmeersen als in het Oude dorp. Uit het register van de hoofdcijnsplichtigen zijn enkel 

voornamen bekend.  
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Nederkouter  Savaanstraat Ramen Nieuwstraat 

Broschen; Iuvenis; de 
Zwinarde; de UltramLisam; 
Bette; Paris; Eustachius; de 
Alst; Satenlewe; Naeldekin; 
Terra Sancti Petri; 
Ondertmart; Cnapelins; 
Worte; de Ameden; de 
Pitte; de Abinsvorde; Veis; 
de Bongarde; de Wallekine  

Iuvenis; Bollin; Paris; 
Naeldekins; Terra Sancti 
Petri; 
Hebberechtshospitaal; 
Satenlewe; Cupre 

Rim; Poppe; Riemakere 
clicus; Naeldekins; de 
Cultura; Cupre; De curia  

De lake; Minne; de 
Abinsvorde; Marie; Iuvenis; 
Paris; Godefridi  

Wijngaard Plattenberg Oude dorp Muinkmeersen 

Talboem De Pape Cokers; de Ponte; Viltre  De Walle; Peister; Vilters  

Tabel 2: Overzicht van de meest voorkomende of rijkste  families in de verschillende straten en buurten van het 

Sint-Pieterskwartier in de 13
de

 eeuw 

Op onderstaande plaatsen werden geen (of nauwelijks) cijnzen aangetroffen: 

Ketelvest De Kleie  Ten Spriete 

Sint-Gillisstraat Onze-Lieve-Vrouwestraat Eekhout 

Bagattenstraat Tijkweverstraat Hek(straat) 

 
Tabel 3: Plaatsen in het Sint-Pieterskwartier die in de 13

de
 eeuw niet (rechtstreeks) aan het licht kwamen in de 

geraadpleegde registers 

 

De Kleie werd reeds vernoemd in het Liber Inventarius uit 1281 als zijstraat van de Nieuwstraat, 

Nederkouter en Savaanstraat. Daar kwamen een viertal geldcijnzen voor. Eénmaal werd het Hek 

reeds vernoemd, als horende bij Sint-Pieters-Aaigem: Balduinus Vlaminc VII virlinghe de manso apud 

Hecke, een hofstede gelegen bij het Hek.231 De andere toponiemen kwamen er nergens in voor. 

Waarschijnlijk bestonden de meeste van deze wegen reeds in de 13de eeuw, maar werden ze nog niet 

geregistreerd omdat er nog geen cijnzen werden geheven of omdat de administratie van de 

grondbezitters nog niet op punt was. De Onze-Lieve-Vrouwestraat zal vermoedelijk reeds een 

verbindingsweg geweest zijn tussen de Nederkouter en de site van de abdij en parochiekerk aan de 

Plattenberg. Dit was immers de kortste verbinding daartussen, maar er zullen echter nog geen huizen 

of akkers gelegen hebben. De eerste vermeldingen dateren pas uit de 14de eeuw.232 In het verlengde 

van de Nederkouter zal vermoedelijk al een weg bestaan hebben die als verkeersroute fungeerde 

tussen de stad Gent en de Persellepoort. De naam Tijkweverstraat verwijst naar de tijkwevers die er 

waarschijnlijk in grote getale gevestigd waren, maar de plaatsnaam verschijnt pas voor het eerst in 

het midden van de 14de eeuw.233 De stadsvesten ten zuiden van het kwartier werden immers al in 

1253-1254 aangelegd. De hoek van de Tijkweverstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat noemde men pas 

in de 14de eeuw Ten Spriete.234 Op het einde van de 13de eeuw leefden er wel al individuen met de 
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familienaam de Spriete/ vanden Spriete in de buurt, met name in de Nederkouter en Savaanstraat.235 

Langs de Ketelvest lagen waarschijnlijk akkergronden die deel uitmaakten van een oude kouter die 

het grondgebied van de stad Gent en van het kwartier overlapte. Mits die gronden in de 14de eeuw 

toebehoorden aan het Hebberechtshospitaal en de parochiekerk, zullen ze pas later verdeeld en 

vercijnsd zijn geraakt door die instellingen. Misschien behoorden ze wel toe aan de Proosdij, als deel 

van de gronden die werden ondergebracht bij de Savaanstraat. De grote terugval van het aantal 

cijnzen van de 13de naar de 14de eeuw zou dit kunnen verklaren. Het zou immers niet vreemd zijn dat 

de vroege cijnzen op de akkergronden zich toen aan weerszijden van de straat uitstrekten. In dit 

opzicht zouden ook de gronden in de Sint-Gillisstraat en Bagattenstraat reeds ‘ongezien’ vercijnsd 

kunnen geweest zijn. 

5.2.2 Globale toestand van het grondbezit en –gebruik in de 14de eeuw (1302-1409) 

Gedurende de 14de eeuw treedt een gewijzigde verhouding op van de cijnzen en instellingen en 

officia van de Sint-Pietersabdij. Vooral het opduiken van nieuwe cijnzen en pachten van het 

Hebberechtshospitaal, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Pitancie, Aalmoezenij en Infirmerie brachten 

grondige wijzigingen aan. Het lijkt of de cijnzen van het Centraal beheer en de Proosdij uit de 13de 

eeuw de oudste zijn en voor het merendeel betrekking hadden op akkerland, terwijl de cijnzen van 

bovenstaande diensten en instellingen ontstonden in de 14de eeuw en de verschijning van (vooral)  

hofsteden, tuinen en boomgaarden in de bronnen met zich meebracht. Bovendien verandert de 

verdeling van de grondeigendom in het kwartier grondig, ze wordt complexer en gediversifieerd.  

Vele cijnzen van het Centraal beheer in de 14de eeuw hadden grotere waarden in de straten waar de 

Proosdij in de 13de eeuw reeds grondbezit had, waarschijnlijk door de inflatie bij het heffen van de 

eerste nieuwe cijnzen. In bepaalde straten die in de 14de eeuw in de registers opdoken lijkt het 

Centraal beheer plots nieuwe cijnzen (Tijkweverstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Eiermanssteeg, ’s 

Deckerssteeg en ’s Wildensteeg, Eekhout) of oude cijnzen die in de 13de eeuw waarschijnlijk 

gecategoriseerd werden onder andere plaatsnamen (Bagattenstraat, Sint-Gillisstraat)  te heffen. Dit 

wijst op de nieuwe belasting met cijnzen, zelfs al bestonden die gronden voorheen al in enige vorm, 

omdat de Proosdij al cijnzen had in de 13de eeuw en toen álle goederen werden geregistreerd in één 

register uit 1281 dat volledig bewaard bleef. Deze nieuwe heffingen gingen gepaard met een 

diversificatie van het grondbezit in het kwartier. Een vijftal nieuwe diensten en instellingen zoals 

hierboven genoemd verdeelden en vercijnsden het overige grondgebied van het kwartier naast het 

Centraal beheer en de Proosdij. Hierbij veranderden de aandelen van het grondbezit van deze laatste 

diensten enigszins. De Proosdij verloor systematisch geheel of een deel van haar grondbezit aan 

andere diensten, meestal aan het Centraal beheer en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het Centraal 

beheer kreeg er vaak meer cijnzen bij (Nederkouter, Savaanstraat, Ramen, Muinkmeersen), maar ze 

verloor er ook (Nieuwstraat, Oude dorp, Plattenberg), vooral aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  

Nochtans bestond het Hebberechtshospitaal reeds sinds het begin van de 13de eeuw en 

functioneerde ze vanaf haar stichting onder de vleugels van de abdij. De vroegste sporen van haar 

grondbezit dateren van 1302. Hetzelfde geldt voor de diensten van de abdij, want die bestonden al 

op het einde van de 12de eeuw. Vermoedelijk behield het Sint-Pieterskwartier (misschien Sint-

Pietersdorp?) haar bezitsstructuur gedurende de 13de eeuw omdat de abdij toen in financiële (en 
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 Gysseling, p. 77 en Rijkarchief Gent, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de 
delen en banden) (944/946-1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 65 en 125. 
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religieuze) crisis verkeerde en zorgde de reorganisatie van het domeinbeheer na de inventarisaties 

van het grondbezit van het Centraal beheer in 1281 (en eventueel ook die van de Proosdij in 1288) 

voor een nieuwe bezitsstructuren. De Onze-Lieve-Vrouwekerk bestond reeds sinds de 10de eeuw, 

maar er zijn slechts archivalia van haar grondbezit en werking voorhanden vanaf de 13de eeuw. Het 

oudst gebruikte register in deze bronnenstudie dateert uit 1358. Voor de 13de eeuw zijn er 

transacties van cijnzen bewaard in het Sint-Pieterskwartier.  

Het hospitaal en de parochiekerk hielden tijdens de 13de eeuw tezamen wel zo’n 56 gronden in cijns 

van de abdij, vooral in de Nederkouter, Savaanstraat en Nieuwstraat.  

Straat  Aantal cijnzen 
13

de
 eeuw 

Verhouding aantal 
cijnzen 13

de
 eeuw 

Aantal cijnzen 
14

de
 eeuw 

Verhouding aantal 
cijnzen 14

de
 eeuw 

Nederkouter Max 264 CB (2%) < PRO (98%) 128 CB (55%) > HH (27%) > 
OLV (19%) 

Savaanstraat Min 142 – max 
357 

PRO (100%) 48 CB (73%) > OLV (38%) > 
HH+PRO+PIT (2%) 

Ramen Min 49 – max 
53 

PRO (100%)  1 CB (100%) 

Nieuwstraat Min 80 – max 
125 

PRO (100%) 107 OLV (33%) = PIT+PRO 
(33%) > HH (22%) > CB 
(12%)  

Wijngaard  2 PRO (100%) Min 10 CB (100%) 

Plattenberg Min 3 – max 
39 

CB (100%) 31 OLV (94%) > HH = PIT 
(3%) 

Oude dorp 186 PRO (100%) Min 52 OLV (65%) > HH (18%) > 
ALM (8%) > HH+PIT (6%) 
> CB (4%)  

Muinkmeersen 3 PRO (100%) 10 CB (90%) > INF (10%) 

Tabel 4: Overgang van de verdeling van de cijnzen van de 13
de

 naar de 14
de

 eeuw in de straten en buurten die 

reeds vercijnsd werden in de 13
de

 eeuw 

Het aantal cijnzen verminderde in twee straten of buurten (Savaanstraat, Ramen), terwijl het toenam 

in twee buurten (Wijngaard en Muinkmeersen) en vermoedelijk ongeveer gelijk bleef in vier buurten 

(Nederkouter, Nieuwstraat, Plattenberg en Oude dorp). Vermindering of vermeerdering van het 

aantal cijnzen had waarschijnlijk te maken met samenvoegingen en opdelingen van percelen of met 

nieuwe cijnzen bij vermeerdering.  

Een opvallende transformatie die zich voordeed tussen beide eeuwen is dat de gemiddelde waarde 

van de cijnzen of erfelijke renten in het Sint-Pieterskwartier 2,5 maal duurder werd: van 4,95 naar 

12,02 schellingen parisis. Die stijging is voornamelijk te wijten aan de nieuwe, duurder ingestelde 

heffingen236 van de nieuwe diensten en instellingen die er voortaan ook grondbezit verwierven, want 

cijnzen zijn doorgaans eeuwig en onveranderlijk van aard. Deze nieuwe grondeigenaars stelden 

waarschijnlijk duurdere cijnzen in omdat de devaluatie van de munten voor inflatie zorgde en omdat 

de optredende verstedelijking van het kwartier de grond schaarser (en dus duurder) maakte. Dit kan 

niet verklaard worden aan de hand van de kwaliteit of grootte van de grond, want daarin treden 

geen opmerkelijke veranderingen op. Bovendien werden de gemiddelde cijnswaarden van de 

Wijngaard en Muinkmeersen niet opgenomen in de berekeningen omdat ze uitschieters zijn.  
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 Zijnde de Tijkweverstraat – Ten Spriete – Ketelvest – Eiermanssteeg – ’s Deckerssteeg – ’s Wildensteeg – Onze-Lieve-

Vrouwestraat – Eekhout – Hek; Bagattenstraat en Sint-Gillisstraat stricto sensu ook, maar volgens ons onderzoek werden de 
gronden aldaar in de 13

de
 eeuw reeds (gedeeltelijk) vercijnsd onder de noemers van Nederkouter, Savaanstraat en (Sint-

Pieters)nieuwstraat.  
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Naturabetalingen waren gemeengoed in het Sint-Pieterskwartier, volgens G. Desmarez in het gehele 

Sint-Pietersdorp. Dit zou ook zo geweest zijn op de grafelijke en burggrafelijke gronden in het 

Gentse.237 In het Sint-Pietersdorp werden cijnzen voornamelijk in graan (achteling, viertel, halster), 

munten (denieren, schellingen en ponden parisis (en soms Vlaamse groot) evenals enkele Engelse 

sterlings), kapoenen of hoenderen en handschoenen238 betaald. Af en toe inde men cijnzen in 

offeranden (altera).239 De hospites van het Sint-Pietersdorp zouden de grondcijns aan de abt bijna 

altijd in graan betaald hebben tot aan de Franse Revolutie en kapoenen zouden gedurende de hele 

middeleeuwen en vroegmoderne tijd in gebruik blijven. Dit geldt ten dele voor het Sint-

Pieterskwartier (in de noordelijke wijk), maar misschien bleef men buiten  de stadsvesten meer in 

graan betalen omdat ginds heel wat meer landbouwgrond behouden bleef en de bevolkingsdichtheid 

lager was. In het kwartier bleef men in de 14de eeuw op meerdere plaatsen in kapoenen betalen: 

Nederkouter, Savaanstraat, Ten Spriete, Sint-Gillisstraat, Nieuwstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, 

Oude dorp en Eekhout.  

G. Desmarez stelt dat de naturabetalingen een samenleving weerspiegelden waarin velen een tuin 

(neerhofje) hadden en aan landbouwactiviteiten deden, maar dat die levenswijze door de 

toenemende handel en nijverheid gewijzigd werd omdat geld gemakkelijker was en minder ruimte 

beschikbaar bleef.240 Gezien het Sint-Pietersdorp grotendeels afzijdig bleef van deze ontwikkelingen 

in Gent geschiedde de overgang naar munten er niet op dezelfde manier. Deze tendens zou zich 

geleidelijk doorzetten in de rest van het kwartier. Zou dit een bewijs vormen voor de toenemende 

verstedelijking doorheen de 13de en 14de eeuw, die volgde op de gebiedsuitbreidingen van de stad 

Gent?  Aanwijzingen voor zo’n ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de plotse toename in het aantal 

hofsteden en een diversifiëring van het aantal vercijnsde plaatsen in het kwartier. Er kwamen immers 

zo’n 12 nieuwe locaties bij, verspreid over het grondgebied. Ook het heffen van ongelden (accijnzen) 

door de stad Gent vanaf 1253-1254 en het verplicht naleven van de voorgeboden van de Gentse 

schepenen vanaf 1297 zijn indicaties van toenemende verstedelijking. Bovendien verwierven de 

schepenen steeds meer grondrechtelijke macht over de gronden waar Gentse poorters zich op het 

grondgebied van de abdij vestigden.241  
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 G. Desmarez, Etude sur la propriété foncière dans les villes du moyen-âge et spécialement en Flandre, RUG, Werken 
uitgegeven door de faculteit van Letteren en Wijsbegeerte, dl. 20, 1898, p. 319. 
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 Een paar handschoenen stelde een kostbare hoeveelheid graan voor die in de 13
de

 eeuw overeenkwam met 6 
schellingen parisis, hetgeen in de 13

de
 eeuw meer waard was dan een halster graan (=53,6 liter koren of 76,25 liter haver) 

van 5 schellingen parisis. 
239

 Offeranden ontving de Sint-Pietersabdij van de parochiale kerken, maar ze waren eerder bijkomstig. Eén offerande 
kwam in de 13

de
 eeuw overeen met 0,5 schelling parisis. 

240
 G. Desmarez, La formation du territoire de la ville de Gand au moyen-âge (extrait de la revue universitaire), Brussel, 

1896, pp. 326-327. 
241

 H. Van Werveke, Kritische studiën betreffende de oudste geschiedenis van de stad Gent, Antwerpen, De Sikkel, 1933, pp. 
76-78.   
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Straat  Gemiddelde cijns 13
de

 eeuw  Gemiddelde cijns 14
de

 eeuw 

Nederkouter 5,07 schellingen (graan en munten) 10,89 schellingen (graan, munten en 
kapoenen) 

Savaanstraat 5,27 schellingen (graan, munten en 
kapoenen) 

11,11 schellingen (graan, munten en 
kapoenen) 

Ramen 4,86 schellingen (graan, munten, 
handschoenen en offeranden) 

1,5 schellingen (munten) 

Nieuwstraat 6,10 schellingen (graan en munten) 12,62 schellingen (graan, munten en 
kapoenen) 

Wijngaard  72 schellingen (munten) 11,14 schellingen (munten) 

Plattenberg 3,67 schellingen (graan en munten) 8,09 schellingen (munten) 

Oude dorp 0,09 schellingen (munten) 7,10 schellingen (munten) 

Muinkmeersen 731,34 schellingen (munten) 342,4 schellingen (munten) 

Totaal gemiddelde cijns 4,18 schellingen  8,55 schellingen 

Tabel 5: Vergelijking gemiddelde cijnswaarden uit de 13
de

 en 14
de

 eeuw in de straten en buurten die reeds 

vercijnsd waren in de 13
de

 eeuw 

In de loop van de 13de eeuw werkte de abdij al met pacht in haar domeinen, vanaf de 14de eeuw 

begon ze ook grondbezit te verpachten in het Sint-Pieterskwartier. De verklaring hiervoor schuilt in 

de overschakeling van rechtstreekse naar onrechtstreekse exploitatie, veroorzaakt door juridische 

betwistingen, financiële moeilijkheden en uitbreiding van het domeinbezit.242 De Aalmoezenij 

verpachtte in 1220 de alleroudste pacht aan een weduwe in het Gentse.243 In het kwartier bleven de 

erfelijke renten of cijnzen van de abdij echter dominant ten opzichte van haar pachten. Gronden met 

speciale kenmerken, als terra sancti petri of vrilant verschijnen nergens meer in de bronnen uit de 

14de eeuw. Deze lijken met de reorganisatie van het grondbezit ook verdwenen te zijn.  

Een analyse van de meest voorkomende familienamen in het kwartier levert bewijs van een beperkte 

continuïteit met de 13de eeuw: slechts de namen Riemakere, Paris en van den Boemgaerde leefden 

een beetje verder bij de cijnshouders. Het is vooral opmerkelijk hoe de families Paris, Iuvenis en 

Naeldekin(s) verdwenen zijn terwijl ze in de 13de eeuw zoveel cijns in handen hadden. Het 

Hebberechtshospitaal hield vanaf de 14de eeuw nog maar enkele cijnzen in de Nieuwstraat en 

Tijkweverstraat. De parochiekerk hield er wel een 18-tal in de noordelijke wijk en de Tijkweverstraat. 

De Aalmoezenij slechts twee nabij het hospitaal, terwijl de Proosdij één grote cijns in de Onze-Lieve-

Vrouwestraat. Dit wil zeggen dat het kwartier ook een grondige sociale transformatie onderging en 

dat vooral de grootste grondhouders van aanzicht veranderden. In het laatste derde van de 14de 

eeuw verrees een nieuwe klasse van aanzienlijken in de stad Gent die voortaan vooral als poorterij 

werd genoemd.244 Gezien tientallen cijns- en pachtregisters en rekeningen die voor deze 

bronnenstudie in aanmerking kwamen uit deze periode dateren, is er hoogstwaarschijnlijk sprake 

van een nieuwe klasse. De familienamen de Backere, van Voshole en van Antwaerpen kwamen toen 

het meeste voor. 
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 G. Demey, De financiële organisatie van de Sint-Pietersabdij in de tweede helft van de 14de en de eerste helft van de 
15de eeuw. Gent, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1970, pp. 30-31. 
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 G. Desmarez, op. cit., p. 256. 
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 F. Blockmans, Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen, De Sikkel, 1938, pp. 51-53. 
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Nederkouter  Savaanstraat Ramen Nieuwstraat 

De Sone; Riquaerde; de 
Backere; Lammijns; van 
Crombrugghe; Crommelin 
de Pottere; de Roode; van 
der Most; Staepstinkels; 
Sneevoet; van den Dyke; 
Parijs; Alaerd; van den 
Berghe; van der Stichelen; 
van den Voorde; Polster; 
van Vaernewike; Morael; 
Temmerman; Leyscoef; de 
Coninc; de Clerc; Spaens; de 
Cnuut; van Riemakere; de 
Latmakere; van den 
Boemghaerde; Doeresele; 
Speisters 

Van huse; De wulslaghere; 
Ser zanders; Mursepein 
zaghere; De backere 
hautbrekere de curte; De 
hamer; Van adeghem; Van 
den molen; De snede; Van 
den hecke; Sint-Klara; De 
backere; Blanckaert; Sher 
meens; Van roeselaer; Van 
der molen  

Van Waes Van steenbeke; Versaren; 
De keyser; De capelrie; Sint-
Klara; De maech; Van der 
lijstraten; Cods; Ansaem; 
Volke sceppere; Van den 
kerchove; Stul; Murzepein; 
Backers; Van de guchte; 
Ramouts; Ridders; Van 
hoemberghen; Van der 
borch; Van wanzele; Van 
brabant; Van den hecke; 
Van antwaerpen; 
Vertrunen; Van landeghem; 
Damer; Van westvoerde; De 
raes; Van caeneghem; 
Ruflaert; Van der beke; 
Utenhove; Meyers; De 
ruddere 

Wijngaard Plattenberg Oude dorp Muinkmeersen 

Puurs; Blocke; Van voshole; 
De mesmakere  

Van voshole; Van den 
veyhaerde; Van der ecke 
(meester); Scysone 
(meester); Moraet; Van 
bost; Scysone  

Van antwerpen; De clerc; 
Scinkel; Van der roerten; De 
vroede; Kersmakers; 
Borgaert; Vinx; Van der 
zickelen; Kelder; Abt Sint-
Pietersabdij; Van der 
zickelen; Van lieddevelde; 
Penneman; Van wijchijns; 
Van munte; Lante; Van der 
mersch; Van den baerle; 
Elbe; Van vosterond; De 
troyere; Bruneel; Tsasen  

Van Lede; Merschaers; De 
visschere; De backere; De 
hautbrekere; De wulf; 
Cruusman; De cupere; 
Bobaens; Merschaert; 
Sombeke; Van boucle; De 
sorgheloese; Boterman  

Tabel 6: Overzicht van de meest voorkomende of rijkste families in het Sint-Pieterskwartier tijdens de 14
de

 eeuw 

(1302-1409) 

5.2.2.1 Grondbezit van cijnzen en pachten 

In totaal hadden de lokale officia en instellingen zo’n 601 cijnzen en pachten in eigendom. Drie 

heffingen (één pacht en twee cijnzen) stelden weiderecht voor, terwijl 598 heffingen vermoedelijk 

betrekking hadden op percelen in het Sint-Pieterskwartier. Overal waren cijnzen in het kwartier, 

maar alleen in de noordelijke wijk (Ketelvest, Nederkouter, Onze-Lieve-Vrouwestraat), Onze-Lieve-

Vrouwekerkhof, Tijkweverstraat, Muinkmeersen en het Oude dorp waren er pachten. Het hospitaal 

bezat pachten op de meeste plaatsen, zes in totaal: in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de 

Tijkweverstraat, het Oude dorp en de Muinkmeersen. Het Centraal beheer bezat er wel meer, 

namelijk 19, in de Nederkouter, het kerkhof van de parochiekerk, de Muinkmeersen en het Eekhout. 

De Proosdij bezat de pacht van het kasseigeld nabij de Heuverpoort. Dat bracht het totaal aan 

pachten op 26. Gemiddeld brachten de cijnzen in het gehele kwartier 12,02 schellingen parisis op, de 

pachten daarentegen 771,5 schellingen.  

Het Centraal beheer, Hebberechtshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk bezaten de meeste cijnzen 

in het kwartier, in volgorde 70, 60 en 55 % van de wijken. Qua cijnswaarde overtrof het Centraal 

beheer ook de andere diensten en instellingen: in 50 % van de wijken had ze de duurste cijnzen voor 

een totaal gemiddelde van 11,12 schellingen parisis. De Pitancie en het hospitaal hieven de duurste 

in 20 % en 33 % van de wijken met gemiddeldes van 23,65 en 9,36 schellingen parisis. 
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5.2.2.2 Landgebruik en percelering 

In 75 % van de wijken in Sente Pieters dorp binnen vesten werden hofsteden geregistreerd. Deze 

kwamen op regelmatige basis voor in de hele Noordelijke wijk met concentraties in de Nederkouter, 

Nieuwstraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat, maar ook in het Oude dorp en vooral in de 

Tijkweverstraat waren er relatief veel. Opvallend genoeg kwamen in de Bagattenstraat, de Ramen, ’s 

Wildensteeg, de Muinkmeersen en in het Eekhout geen hofsteden voor. Over het totale grondgebied 

in grondeigendom van de besproken instellingen en diensten stelden de percelen die hofstede waren 

minimaal 34,11 % voor.245 De hofsteden komen in afdalende frequentie voor in volgende 

opeenvolging:  

◊ Tijkweverstraat (50) 

◊ Nederkouter en Nieuwstraat (39) 

◊ Oude dorp/Stalhof (23) (één upstalle met hovekine) 

◊ Onze-Lieve-Vrouwestraat (20) 

◊ Sint-Gillisstraat (15) 

◊ Ketelvest (13) 

◊ Savaanstraat (9) 

◊ Plattenberg (8) 

◊ Ten Spriete (5) 

◊ Eiermanssteeg (3) 

◊ Hek, ’s Deckerssteeg en wijngaard (2) 

 

In de Tijkweverstraat, Nederkouter, Savaanstraat, Ketelvest, Bagattenstraat, Nieuwstraat, Onze-

Lieve-Vrouwestraat en Eekhout lagen nog bij benadering 180 akkers. In verhouding met het totale 

aantal van 598 percelen stelde dit 30,1 % van de vercijnsde gronden voor die in handen waren van de 

geanalyseerde instellingen en officia.246 Het merendeel daarvan lag nog steeds in de noordelijke wijk. 

Van vier akkers is de oppervlakte gekend, van één is de bebouwingssysteem geweten: a) een perceel 

van 36 bedden in de Ketelvest, b) één akker in wisselinghe van twee gemeten groot (8911,98 m²) in 

de Sint-Pietersnieuwstraat, c) één grond van één gemet groot (= 4455,99 m²) in de Onze-Lieve-

Vrouwestraat en d) één akker in de Tijkweverstraat (Tspytaels velde) van één dachwand. 

In totaal kwamen ook acht percelen blekerij in pacht voor, waarvan zeven in de Muinkmeersen en 

één in het Eekhout. Het grondgebied in handen van de besproken instellingen en diensten bestond 

dus uit 1,33 % blekerij. Een stuk meers was één gemet groot (±1/2 ha of 4455,99 m²) en een ander ½ 

bunder (6683,5 m²). Daarnaast lagen in de Muinkmeersen nog zeven stukken meersgrond met ander 

landgebruik, waarvan vermeld werd dat er één hooi opbracht. Vier meersgronden waren van 

beperkte omvang mits hun naam merschelkine was, één ervan had een oppervlakte van 1 gemet (= 

4455,99 m²), een ander van 1 bunder (= 13 367,98 m² of 1,34 hectare). Van de 20 percelen 

meersgrond in de Muinkmeersen was dus slechts de oppervlakte van vier percelen gekend: 2,9 

hectare van de 37,5 hectare Muinkmeersen ofwel 0,09 %. Er was 1,16 % meersen ten opzichte van 

ander landgebruik in het kwartier. 
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 In totaal zo’n 204 hofsteden ten opzichte van 602 gronden (heffingen) in het kwartier. Minimaal omwille van een grote 
cijns in de wijngaard die meerdere hofsteden van ongekend aantal omvatte. 
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 Er waren ongeveer 180 akkergronden omdat niet geweten is of er soms ook huizen stonden op percelen waar graan- en 
gemengde cijnzen betaald werden en of sommige muntcijnzen gewoonweg ook akkergronden omvatten waarbij de 
naturabetaling in muntprijs werd omgezet in de registers.  
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De wijngaard die gedurende de 13de eeuw uit twee cijnzen ter waarde van elk drie ponden parisis 

(=72 schellingen parisis) bestond, werd uitgebreid naar minimum tien stukken wijngaard. In 1394 

werden zeven percelen in de Eiermanssteeg geregistreerd tegen een gemiddelde som 16,79 

schellingen en een totaal van 117,5 schellingen. In ’s Deckers- en ’s Wildensteeg lagen stukken 

wijngaard en wijngaert renten (o.a. hofsteden) die in 1397-1398 gemiddeld 5,5 schellingen parisis 

kostten en in totaal 389,5 schellingen parisis opbrachten. 507 schellingen parisis. Dit is vijfmaal meer 

geld dan in de 13de eeuw. Al deze percelen waren in grondeigendom van de Centrale dienst van de 

Sint-Pietersabdij en lagen aan de voet van het gebouwencomplex. Het is echter niet helemaal 

duidelijk hoe de wijngaard en de aangrenzende gronden die in wijngaert rente waren zich tot elkaar 

verhielden in de ruimte en hoeveel oppervlakte land deze innamen. 

Daarnaast werden nog diverse soorten landgebruik genoteerd, als: een erf waar de kapel van het 

Hebberechtshospitaal op stond in de Tijkweverstraat (drie roeden groot = 44,55 m²); 13 gronden in 

de Nederkouter die uit meerdere delen bestonden; twee tuinen in de Nieuwstraat en het kerkhof 

van Onze-Lieve-Vrouw; vier lege erven en een smidse in de Onze-Lieve-Vrouwestraat; twee 

boomgaarden in het Oude dorp en de Eiermanssteeg;  één upstalle in de Molenstraat (met 

hovekine)247; drie ‘weiderechten’ (waarvan één in pacht en twee cijnzen). 

Straat  Landgebruik  

Tijkweverstraat 69 hofsteden (1 pacht), 1 buelxkine (pacht), 1 akker (Tspytaels velde van 1 haut 
dachwand), 1 erf (Daer de capelle up staet int hospytael van 3 roeden), 33 
graancijnzen waarvan 3 gemengde 

Nederkouter Minimaal 39 hofsteden (ongekend aantal pacht), 13 gronden uit meerdere delen 
en 66 akkergronden  

Ten Spriete 3 hofsteden waarvan 2 loeves met elk 2 huizen 

Savaanstraat 9 hofsteden (1 met tuin) en 35-tal akkergronden (graancijnzen) waarvan 1 heffing 
in meerdere delen  

Ramen Geen indicaties 

Ketelvest 13 hofsteden (waarvan 1 stove), 1 heffing van 36 bedden (pacht) 

Bagattenstraat 1 leeg erf  

Sint-Gillisstraat 15 hofsteden (1 met 2 huizen, 1 met 2 kamers, 1 met huis en kamer) en 3 
akkergronden 

Nieuwstraat 39 hofsteden, 23 akkergronden waarvan 1 akker met wisseling van 2 gemeten 
groot (8911,98 m²) en 1 tuin 

Wijngaard Minimaal 2 hofsteden (want grote cijns voor meerdere hofsteden ter waarde van 
5 ponden parisis) en andere plaatsen (2 grote cijnzen van 5 ponden 17,5 
schellingen parisis en 4 ponden 19,5 schellingen parisis) 

Eiermans steeg 3 hofsteden, 1 boomgaard en 7 stukken wijngaard  

‘s Wildensteeg Meerdere hofsteden (zelfde als in wijngaard)  

‘s Deckerssteeg Minimaal 2 hofsteden (van 1 heffing, en zelfde als in wijngaard) 

OLV straat 20 hofsteden, 4 lege erven, 1 smidse, 16 akkergronden waarvan 1 grond van 1 
gemet (= 4455,99 m²)  

                                                           
247

 Een opstal was een soort utvang, d.i. een stuk voorheen gemene grond dat is geprivatiseerd (letterlijk “gevangen”), 
waarop dieren werden gezet. Cursus Ecologische geschiedenis Erik Thoen. Volgens Gysseling waren opstallen meersen en 
weiden waarvan het eigendomsrecht behoorde aan de heer en het gebruiksrecht aan de gemeente, doch sóms al vroeg 
werden verkocht aan de gemeente of particulieren. Gysseling, p. 31Hier stond blijkbaar ook een huisje naast. Het perceel 
lag in de Molenstraat en de cijns bedroeg er één kapoen, hetgeen extra wijst op het rurale karakter van het perceel. Het 
behoorde toe aan de weduwe Tsasen en was in eigendom van de Proosdij in 1397-1398. Rijksarchief Gent, Inventaire des 
Archives de l'Abbaye de St Pierre à Gand (034/2), nr 286/12. 



57 
 

Plattenberg Minimum 8 hofsteden (1 steenkin en 1 met loefkin) 

OLV kerkhof 1 tuin (pacht) en waarschijnlijk minimaal 7 hofsteden (door locatie) 

Oude dorp/Stalhof 23 hofsteden, 1 stuk boomgaard, 2x verzameling (1x van hofsteden)  
en 1 meers van 1 bunder, 1 upstalle met hovekine 

Muinkmeersen 3 merschelkines, 1 weiderecht van koeien, 1 meers van 1 gemet (= 4455,99 m²) 
(pacht), 7 stukken meers (blekerij) (pacht), 1 clapsatte en merschelkine (pacht) en 
1 hooimeers (pacht) 

Eekhout 1 blekerij (pacht), 1x "den lande" (pacht) en 2x weiderecht van koeien (1 pacht) 

Hek  2 hofsteden 

Tabel 7: Landgebruik (cijnzen en pachten) op de verschillende plaatsen binnen het Sint-Pieterskwartier 

in 1302-1409 

 

5.2.2.3 Kenmerken van het grondbezit voor iedere dienst en instelling 

Centraal beheer 

Het Centraal beheer bleef het grootste bezit aan cijnzen houden in de meeste uithoeken van het 

kwartier. In 11 van de 20 lokaliteiten had zij de meeste cijnzen in handen. In totaal had ze cijnzen op 

14 van de 20 plaatsen. Dit stelde 70 % van het kwartier voor. Ook haar gemiddelde cijnswaarde was 

de hoogste gedurende deze eeuw (de Muinkmeersen en het Eekhout niet meegerekend, omwille van 

uitschieters) met 11,12 schellingen parisis in 10 lokaliteiten, ten opzichte van 23,65 en 9,36 

schellingen bij respectievelijk de Pitancie en het Hebberechtshospitaal die in 4 en 6 van de 20 

lokaliteiten de duurste heffingen hadden. In de Nederkouter, Savaanstraat, Bagattenstraat, 

Eiermanssteeg en Tijkweverstraat behoorden de meeste grondcijnzen toe aan het Centraal beheer 

ten opzichte van andere diensten en instellingen (Hebberechtshospitaal, Onze-Lieve-Vrouwekerk, 

Pitancie, Proosdij, Aalmoezenij), maar in de Nederkouter, Savaanstraat, Bagattenstraat en 

Tijkweverstraat betaalde men de duurste cijnzen aan het hospitaal en de parochiekerk in de 

Nederkouter en Tijkweverstraat, aan de Pitancie en het hospitaal in de Savaanstraat en aan de 

Pitancie in de Bagattenstraat. De cijnzen in de Eiermanssteeg behoorden vooral toe aan het Centraal 

beheer en daar hief ze ook de grootste sommen (gemiddeld 16,79 schellingen parisis) in vergelijking 

met de Pitancie en parochiekerk.  

Op alle plaatsen waar het Centraal beheer (bijna) als énige cijnzen had, hief ze de hoogste: in de 

wijngaard, in nabijgelegen ’s Wildensteeg en ’s Deckerssteeg, in het kerkhof van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk en (grotendeels) in de Muinkmeersen. De cijnswaarden varieerden er tussen 9 en 376 

schellingen parisis. De Ramen vormden de uitzondering met één enkele cijns ter waarde van 1,5 

schelling parisis.  
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Lokaliteit Gemiddelde cijns(waarde)  Aantal heffingen (cijnzen) 

Wijngaard 11,14 schellingen parisis Minimum 10 

‘s Wildensteeg 9 schellingen parisis Minimum 11 

‘s Deckerssteeg 27,13 schellingen parisis Minimum 5 

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 21,69 schellingen parisis 8 

Muinkmeersen 342,4 schellingen parisis 10 

Ramen 1,5 schellingen parisis 1 

Tabel 8: Lokaliteiten in het Sint-Pieterskwartier alwaar het Centraal beheer als énige cijnzen bevat en er 

bovendien de hoogste cijnsprijzen hief (1391-1405) 

In het Eekhout bezaten het Centraal beheer, het Hebberechtshospitaal en de Proosdij evenveel 

cijnzen, maar het Centraal beheer hief er een zeer grote cijns ter waarde van 504 schellingen parisis 

tegenover twee kleine cijnzen van 1 en 0,17 schellingen parisis.  

In het Oude dorp en de Onze-Lieve-Vrouwestraat bezat de parochiekerk de meeste cijnzen, naast het 

hospitaal of het Centraal beheer, maar hief deze laatste opvallend hoge cijnzen ter waarde van 16 

schellingen parisis.  

Enkel op de Ketelvest, aan Ten Spriete, aan de Plattenberg en aan het Hek hief ze geen 

grondbelasting. Daar hadden het hospitaal of de parochiekerk de meeste en hoogste cijnzen. Aan het 

Hek bezat de Pitancie de hoogste cijns. De cijnzen werden nog gedeeltelijk in graan genoteerd in de 

Tijkweverstraat, Nederkouter, Savaanstraat, Nieuwstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat. In de 

Tijkweverstraat, Savaanstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat werden ook nog kapoenen en hoenen 

geregistreerd.  

De Centrale dienst van de abdij bezat minimum 12 cijnzen die betrekking hadden op hofsteden. Deze 

waren geconcentreerd in de Onze-Lieve-Vrouwestraat (5), Eiermanssteeg (2) en ’s Deckerssteeg (2). 

Elders had ze een hofstede in de Tijkweverstraat, een grond bestaande uit meerdere delen in de 

Savaanstraat en een loeve en enkele gronden uit meerdere delen in de Nederkouter.  

In totaal bezat het Centraal beheer daarenboven 19 pachten in het kwartier. 14 daarvan bevonden 

zich in het kerkhof van de parochiekerk (twee grote en twee kleine) en in de Muinkmeersen 

(maximum 11 percelen zijnde hooi- en blekerijmeersen) tegen respectievelijk 264 en 3130,57 

schellingen parisis, vier pachten bevonden zich in het Eekhout (blekerij, koeien, ander land) voor een 

gemiddeld bedrag van 1157 schellingen parisis en 1 pacht omvatte een groot aantal huizen ter 

waarde van 10 ponden en 12 schellingen groten Vlaams (= 3024 schellingen parisis) in de 

Nederkouter. Alles werd in munten uitgedrukt. 

Hebberechtshospitaal 

Het Hebberechtshospitaal bezat cijnzen op 12 plaatsen in het Sint-Pieterskwartier. Ze was dus op 60 

% van de plaatsen aanwezig, maar had zelden het overwicht van het aantal grondlasten. Ze was 

aanwezig in alle straten van de noordelijke wijk (Nederkouter, Ten Spriete, Savaanstraat, Ketelvest, 

Bagattenstraat, Sint-Gillisstraat, Nieuwstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat), Tijkweverstraat, 

Plattenberg, Oude dorp en het Eekhout. Niet in de Ramen, de wijngaard, nabijgelegen stegen 

(Eiermans-, ’s Deckers- en ’s Wildensteeg), Onze-Lieve-Vrouwekerkhof, Muinkmeersen en aan het 

Hek. Dus niet op de meest oostelijk gelegen plaatsen en de speciale locaties die verbonden waren 

aan (het Centraal beheer van) de abdij (wijngaard en nabijgelegen stegen, de Ramen, 

Muinkmeersen) en de parochiekerk (kerkhof). Vreemd genoeg bemachtigde het hospitaal geen 
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cijnzen aan het Hek dat tegenover haar instelling gelegen was, maar wel in het Eekhout. De 

gemiddelde waarde van de cijns bedroeg in de 14de eeuw 9,36 schellingen parisis. Overal werden 

geldcijnzen genoteerd, uitgezonderd in de Nieuwstraat werden ook enkele cijnzen in graan en één in 

kapoenen geregistreerd. Het hospitaal beschikte over cijnzen op minimum 107 hofsteden: dit was 

het hoogste aantal in het kwartier. Deze gronden concentreerden zich in de Nederkouter (22), 

Tijkweverstraat (58) en het Oude dorp (min 8). Ook in de Ketelvest (8) en de Sint-Gillisstraat (7) 

stonden er enkele hofsteden. 

In totaal bezat het hospitaal zes pachten in het kwartier. Het grootste aantal (4) lag in de 

Tijkweverstraat (dicht bij het hospitaal weliswaar) voor een gemiddelde betaalsom van 61,2 

schellingen parisis. Het betrof drie pachten van zes jaar, en één van drie jaar. Twee daarvan lagen 

voer tospytael en brachten sommen van 42 en 34 schellingen parisis op. De pacht ter waarde van 34 

schellingen was een buelxkine van Jan van Loe. Op of nabij (niet gespecifieerd) de veste ieghen 

thospytael bevonden zich gronden van 16 en 20 schellingen van Jan Hoerneweder (pacht van zes 

jaar) en Jan van Brakele. Ligghende tusschen den screyboeme ende den berghe bi der crusen 

commende van beede de weghe commende van der hueverpoerten ende van der pedercelleporten 

streckende an ians lieven lant  (nabij Ten Spriete, in de Onze-Lieve-Vrouwestraat) lag een grond van 

één gemet groot (=4455,99 m²) die acht ponden en twee schellingen parisis (= 194 schellingen) 

opbracht. Het werd in pacht gehouden door Symoen Van der Scaffelt. Tenslotte lag in de 

Muinkmeersen een hoymersch ter grootte van één gemet ook, die in pacht werd gehouden door 

Gheerolf baerd en vier ponden en vier schellingen parisis (= 100 schellingen parisis) kostte. Het was 

een pacht van zes jaar. Alles werd betaald in munten. Er werden geen hofsteden verpacht door het 

hospitaal, enkel een buelxkine in de Tijkweverstraat. 

Onze-Lieve-Vrouwekerk 

De Onze-Lieve-Vrouwekerk had cijnzen ingesteld op 11 van de 20 plaatsen in het Sint-

Pieterskwartier, dat vertegenwoordigt 55 % van de plaatsen. Op vijf van die 11 lokaliteiten had ze 

bovendien de meeste cijnzen in handen. Dit was het geval in de Sint-Gillisstraat, Onze-Lieve-

Vrouwestraat, aan de Plattenberg, in het Oude dorp en aan het Hek. Het valt meteen op dat ze 

cijnzen bezat op plaatsen die zich aan bijna alle zijden van haar kerkgebouw bevonden, behalve de 

Sint-Gillisstraat. In de Nieuwstraat had ze immers net als de Pitancie en Proosdij de meeste cijnzen. 

Gemiddeld haalde ze 7,95 schellingen parisis aan geld op per straat in het kwartier, hetgeen toch 

heel wat lager lag dan bij de Centrale dienst en het Hebberechtshospitaal. Met deze eerder lage 

opbrengst had ze nergens de hoogste cijnzen ten opzichte van anderen in de straat. In de 

Savaanstraat, Nederkouter, Nieuwstraat en Sint-Gillisstraat inde ze daarnaast enkele kapoenen, de 

andere in munten. In de Nieuwstraat ook enkele kapoenen in combinatie met graan. De parochiekerk 

had 86 hofsteden in cijns; vooral in de Nieuwstraat (20), Onze-Lieve-Vrouwestraat (15) en 

Tijkweverstraat (10) maar ook in de Sint-Gillisstraat (8), aan de Platteberg (7), Savaanstraat (6) en op 

de Ketelvest (5). Er werden geen pachten van de instelling geregistreerd. 

Proosdij 

De Proosdij bezat slechts cijnzen in Ten Spriete, de Savaanstraat, Nieuwstraat en aan het Eekhout, 

dus op vier plaatsen of 20 % van de lokaliteiten in het kwartier. In de Nieuwstraat en het Eekhout had 

ze de meeste cijnzen, in de eerste straat evenveel als de parochiekerk en Pitancie, in de weides van 

het Eekhout een zelfde aantal als het Centraal beheer en het hospitaal. Gemiddeld brachten de 
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cijnzen er 6,13 schellingen parisis op, maar niet alles werd er in munten geregistreerd. Aan Ten 

Spriete, in de Molenstraat, in de Tijkweverstraat en aan het Eekhout inde ze cijnzen in kapoenen. 

Slechts 2 cijnzen belastten hofsteden in de Savaanstraat. De dienst had 2 gronden in pacht in de 

Tijkweverstraat, waarvan 1 hofstede. Verder had ze in de jaren 1396-1399 ook het kasseigeld aan 

Heuverpoort in pacht, voor een som van 36 schellingen parisis.   

Pitancie 

De Pitancie had bezittingen in zes van de 20 gronden, ofwel 30 % van de cijnzen in het kwartier. Haar 

bezittingen bevonden zich in de Savaanstraat, Bagattenstraat, Nieuwstraat, Eiermanssteeg, 

Plattenberg, in het Oude dorp en aan het Hek. Op drie van die plaatsen had ze de duurste cijnzen 

ingesteld: in de Savaanstraat, Bagattenstraat en aan het Hek. Op die manier kwam de gemiddelde 

betaalsom aan 23,65 schellingen parisis, wat een bijzonder hoge som was. Zelfs de hoogste in het 

kwartier.  In de Eiermanssteeg had ze één hofstede liggen en in de Savaanstraat ook één met tuin. 

Aalmoezenij 

De Aalmoezenij had nauwelijks cijnzen. Ze bezat slechts een viertal heffingen in het Oude dorp 

waarvan twee betrekking hadden op hofsteden. De gemiddelde cijns bedroeg er slechts 0,88 

schellingen parisis.  

Infirmerie 

De Infirmerie bezat slechts een cijns ter waarde van 40 schellingen parisis in de Muinkmeersen, die 

ze uitgaf aan Jan Pittin.  

Grondeigenaar Noordelijke 
wijk 

Plattenberg Onze-Lieve-
Vrouwekerkhof 

Wijngaard Eiermanssteeg 

Centraal beheer 170  Minimum 7 Minimum 
10 

Minimum 7 

Hebberechtshospitaal 62 1    

Onze-Lieve-
Vrouwekerk 

136 29   3 

Proosdij 3     

Pitancie 35 1   1 

Aalmoezenij      

Infirmerie      

 

Grondeigenaar ‘s 
Deckerssteeg 

‘s 
Wildensteeg 

Oude 
dorp 

Muinkmeersen Tijkweverstraat 

Centraal beheer Minimum 5 Minimum 11 Minimum 
2  

9 37 

Hebberechtshospitaal   9  51 

Onze-Lieve-
Vrouwekerk 

  33  15 

Proosdij      

Pitancie   2   

Aalmoezenij   4   

Infirmerie     1  
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Grondeigenaar Eekhout Hek 

Centraal beheer 1  

Hebberechtshospitaal 1  

Onze-Lieve-Vrouwekerk  3 

Proosdij 1  

Pitancie  1 

Aalmoezenij   

Infirmerie   

Tabel 9: Samenstelling van de cijnzen van de abdijdiensten en instellingen in de verschillende buurten van het 

Sint-Pieterskwartier (1302-1409) 

De grote verschillen in cijnswaarden van de verschillende diensten en instellingen uit het kwartier 

zijn waarschijnlijk voornamelijk te linken aan de grootte, aard en ligging van de gronden, maar ook 

aan de aard van de abdijdienst of instelling. Aangezien de grootte en ligging van de percelen meestal 

moeilijk exact te bepalen was, werd vooral rekening gehouden met het landgebruik. Uit cijnzen met 

gelijkaardig landgebruik kon wel afgeleid worden dat grotere bedragen betrekking hadden op grotere 

percelen. Meersen, weiden, land op de vesten en directe exploitaties van de instellingen (wijngaard, 

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof) waren gemiddeld het duurst. Daaropvolgend waren de straten in de 

noordelijke wijk over het algemeen duurder dan die aan de Plattenberg, in de Tijkweverstraat en in 

het Oude dorp. De cijnzen van de Pitancie, het Centraal beheer en het hospitaal waren de hoogste in 

het Sint-Pieterskwartier. Ze hieven respectievelijk gemiddeld 23,65; 11,12 en 9,36 schellingen parisis. 

Die van de Pitancie belastten erg waardevolle gronden in de Savaanstraat, aan het Hek en in de 

Bagattenstraat. Het Centraal beheer inde ook waardevolle cijnzen doordat ze als enige 

grondeigenaar was van enkele zeer dure gronden, als de wijngaard, de Muinkmeersen, Ramen en 

andere. Het Hebberechtshospitaal beschikte voornamelijk over cijnzen waarop hofsteden stonden en 

had een verspreid grondbezit in het kwartier. Zowel de Pitancie, het Centraal beheer als het 

Hebberechtshospitaal hadden relatief veel macht als dienst of instelling en bezaten waardevolle 

gronden door hun specifieke landgebruik (meers, weide, wijngaard, ramen, kerkhof) of omvang.  

5.2.3 Noordelijke wijk  

De oudste cijnsboeken en het befaamde goederenregister genaamd Liber Inventarius maakten het 

bestaan van vercijnsde gronden in het noordelijk gedeelte van het Sint-Pieterskwartier tijdens de 

13de eeuw bekend. Daarin kwamen natura- en geldcijnzen evenals gemengde cijnzen voor die 

gelegen waren in de Nederkouter, Savaanstraat, Ramen en Sint-Pietersnieuwstraat. Er werd daar 

opmerkelijk veel in graan betaald, in onderstaand hoofdstuk wordt daarom dieper ingegaan op de 

agrarische oorsprong van de noordelijke wijk. Het lijkt alvast zeker te zijn dat deze gronden sinds 

enkele eeuwen een akkercomplex vormden.  

 

In de loop van de 14de eeuw was er een explosie aan cijns- en pachtregisters en rekeningen. Voortaan 

kwamen ook de Ketelvest, Bagattenstraat, Sint-Gillisstraat, Ten Spriete, Onze-Lieve-Vrouwestraat en 

enkele vermeldenswaardige stegen in de Nieuwstraat (Eiermans, ’s Deckers- en ’s Wildensteeg) ter 

sprake als vercijnsde plaatsen in het Sint-Pieterskwartier.  
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5.2.3.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 

De noordelijke wijk had volgens M. Gysseling en F.L. Ganshof een oude geschiedenis. M. Gysseling 

verwijst immers naar een kouter248 die in de 8ste-9de eeuw ontgonnen zou zijn tussen de Mere 

(Universiteitstraat), Nederkouter, Bagattenstraat en Nieuwstraat op de noordelijke helling van de 

Blandijnberg. Hij stelt dat de eerste kouter van Gent, die gelegen was tussen de Munte, Zandberg, 

Botermarkt en (latere) Sint-Niklaaskerk, de bevolking door de stedelijke uitbreiding niet meer kon 

voeden en daarom een tweede kouter aan de periferie van deze kern op de noordelijke flank van de 

Blandijnberg is beginnen ontginnen. De Nederkouter en Nieuwstraat lijken dit blok begrensd te 

hebben als twee zijdelingse wegen op de westelijke en oostelijke hellingen van de Blandijnberg. Ook 

zijn duidelijk twee blokken te onderscheiden langs weerszijden van de Savaanstraat, die doen denken 

aan de traditionele vorm van een kouter met drieslagstelsel. Waarschijnlijk verdeelde een tweede 

weg het bovenste blok nog eens in twee delen. De Ketelvest verstoorde het middengedeelte sinds de 

aanleg ervan in de 12de eeuw. Verder lijkt de oorspronkelijke betekenis van Bagattenstraat evenals de 

rechthoekige vorm van dit geheel deze hypothese te ondersteunen. Pargaten zou verwijzen naar een 

valhek aan de rand van een vroegere akker of weide.249 Het feit dat de Nederkouter zich als straat en 

toponiem niet veel verder uitstrekt dan tot de hoogte van de Bagattenstraat, suggereert dat de 

kouter zich minstens tot deze lijn uitstrekte. De weg loopt slechts wat verder uit tot aan het onderste 

beginpunt van de Onze-Lieve-Vrouwestraat.  

 

                                                           
248

 Kouters waren uitgestrekte akkercomplexen die werden bebouwd door een menselijke gemeenschap die al dan niet 
verbonden was aan een (domein)heer. In de vroege middeleeuwen behoorden zulke akkers vaak toe aan een domaniaal 
centrum, waardoor ze met de naam hofkouter benoemd werden. Vanaf de volle middeleeuwen (11-13

de
 eeuw) ontstonden 

de kenmerkende openfields door de verarming van de gewone boeren. Hierbij legden zij hun kapitaal samen tot een groot 
akkerland opgedeeld in twee à drie delen of slagen onder twee à drie eigenaars. Elk bezaten ze verschillende delen in 
iedere slag die uit braakland, winterkoren of zomerkoren bestond. Deze openfields evolueerden tot dorpskouters 
waarlangs meestal gehuchten groeiden die doorgaans driesen worden genoemd. Prof. Dr. Erik Thoen, Cursus Ecologische 
geschiedenis, Universiteit Gent, 2010-2011. 
249

 M. Gysseling, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen. Antwerpen, Standaard, 1954, pp. 19-25. 
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Figuur 3: De oude akkercomplexen in het prestedelijke Gent volgens M. Gysseling (1954) (o.b.v. de 

16de eeuwse Van Deventerkaart) 

  

F.L. Ganshof stelde een zestal jaren eerder dan M. Gysseling dat de Nederkouter in de 9de eeuw 

grensde aan een meer uitgestrekte kouter, die deel uitmaakte van de reserve van het Karolingische 

domein van de Sint-Pietersabdij.250 In deze hoedanigheid zou het een soort hofkouter van de abdij 
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Erik Thoen, Cursus Ecologische geschiedenis, Universiteit Gent, 2010-2011.  
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zijn geweest, die bij de groei van de portus en de nederzetting nabij de abdij geleidelijk zou bebouwd 

en vercijnsd zijn geraakt. Dit akkercomplex schat hij ongeveer 25 ha 37 a groot en was gelegen 

binnen dezelfde begrenzingen. Enkel in het zuiden laat hij het geheel zich uitstrekken tot aan de 

Plattenberg. Deze oppervlakte leidt hij af uit de hoeveelheid graan die er werd geproduceerd, zijnde 

95 muids oftewel 95 x 643,8 liter koren in het Gentse.251 Volgens een berekening van de visuele 

rechthoek binnen deze contouren, schat F.L. Ganshof de kouter bij benadering 28 ha groot. Dit komt 

dus sterk overeen met bovenstaand cijfer. Daar voegt hij aan toe dat deze gronden reeds in de 12de 

en 13de eeuw rechtstreeks door de abdij werden uitgebaat. Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk dat dit 

land al werd omgezet naar cijnsgronden door het beheer van de abdijdiensten.252 Ganshof 

bestudeerde het Liber Traditionum, een narratief geschrift uit de 10-11de eeuw waarin alle 

schenkingen die aan de Sint-Pietersabdij gedaan werden in het graafschap Vlaanderen tijdens de 

vroege middeleeuwen genoteerd werden. De monniken gaven daarin een descriptio van een domein 

dat grensde aan de abdij en toebehoorde aan de mensa conventualis door toedoen van de abt 

Einhard rond 820-879. Hij creëerde toen immers de mensa abbatialis en conventualis en kende aan 

beide eigendom toe. De monniken gaven met behulp van enkele indicaties aan dat het domein zich 

ten zuiden van Gent bevond op de rechteroever van de Schelde (Muinkmeersen?), tussen Leie en 

Schelde en stroomopwaarts op de linkeroever van de Leie bevond in de tweede helft van de 7de, 8ste 

en eerste helft van de 9de eeuw. Hierin ziet F.L. Ganshof het bestaan van een Karolingisch tweeledig 

domein, bestaande uit een heerlijke reserve enerzijds (met de kouter op de noordelijke flank van de 

Blandijnberg, de Muinkmeersen ten oosten van de abdij, het Eekhout ten westen ervan en een 

fractie van de wijngaard bij de abdij) en een 25-tal afhankelijke boerderijen of tenures die niet 

gelokaliseerd werden anderzijds. Het domein van de Sint-Pietersabdij hoeft niet noodzakelijk 

traditioneel tweeledig te zijn geweest, dus het is de vraag of deze theorie wel volledig steek houdt. 
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 J. Art, C. Vandenbroeke en J. De Belder, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Gent, Stichting Mens en 
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Figuur 4: De hofkouter (gele begrenzing) van het vroegmiddeleeuwse domein van Sint-Pieters (zwarte 

begrenzing) volgens F.L. Ganshof (o.b.v. de 16de eeuwse Van Deventerkaart) 

 

Volgens M. Gysseling waren er in het Sint-Pietersdorp dus twee kouters, één (ontstaan) aan de 

periferie van het vroege Gent (8ste-9de eeuw) in het noordelijk gedeelte en één ten zuiden van het 

kwartier die aan de abdij toebehoorde, waarvan Sint-Pieters-Aaigem, Sint-Pieters–Aalst en 
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Blandinium (Oude dorp) lokale woonkernen waren. F.L. Ganshof stelt daarentegen dat de abdij in de 

7de-9de eeuw een hofkouter bezat op de noordelijke flank van de Blandijnberg als deel van de 

heerlijke reserve van het domein en ook een 25-tal tenures of mansiones ten zuiden van het Sint-

Pieterskwartier, in de kernen die later Sint-Pieters-Aaigem en –Aalst genoemd werden.   

 

5.2.3.2 Verdere hypotheses 

Het is niet uitgesloten dat de bewoners van Blandinium in de periode voorafgaand aan het ontstaan 

van de Sint-Pietersabdij253 akkergronden op de noordelijke en/of zuidelijke flank van de Blandijnberg 

hadden ontgonnen. De hoge en droge ligging van de heuvel leende zich daar immers toe. Het zou 

kunnen dat de abdij vanaf de 7de eeuw optrad als prestigieuze instelling die steeds meer gronden 

verwierf en deze akkergronden in haar grondbezit opnam. Maar waarschijnlijk had ze in dat geval 

vooral interesse in de gronden op de noordelijke flank als deel van de heerlijke reserve omdat haar 

positionering meer gericht was op de Kuip van Gent, hetgeen vooral tot uiting kwam in haar 

patronaatsrecht in dat grondgebied tussen Leie en Schelde (tot aan de Noormanneninvallen op het 

einde van de 9de eeuw). De uitgestrektheid en de zachtere helling evenals de hogere 

bezonningsgraad op de zuidelijke flank maakten de akkergronden daar echter wel waardevol genoeg 

om ze eventueel ook tot deel te hebben gemaakt van het abdijdomein.  

 

Er zijn diverse argumenten aan te halen voor het bestaan van een Gentse kouter of een domaniale 

kouter van de abdij op de noordelijke helling van de Blandijnberg, maar tot een sluitende conclusie 

zal niet gekomen worden. Hiervoor zijn een nieuwe lectuur van het Liber Traditionum en gericht 

onderzoek naar de oorsprong van de akkergronden rondom de huidige Kouter in de voormalige stad 

Gent in de 9de tot de 12de eeuw vereist.  

 

Het bestaan van een kouter tussen de Mere (Universiteitstraat), Nieuwstraat, Bagattenstraat en 

Nederkouter tijdens de vroege middeleeuwen valt moeilijk tegen te spreken. Diverse zaken als het 

bestaan van een valhek in de Bagattenstraat, de traditionele rechthoekige structuur van een kouter 

bestaande uit drie blokken waartussen wegen liepen en de ecologische omstandigheden die deze 

ligging verklaren, staven het bestaan van een kouter op deze plaats.  

 

Het klinkt niet zo vreemd dat de allereerste kouter van de vroegste nederzetting in de Kuip van Gent 

(nabij de Zandberg) al snel werd omgevormd tot bebouwd grondgebied en dat in de loop van de 8ste 

en 9de eeuw nieuw akkerland ontgonnen moest worden om aan de behoeften van de gemeenschap 

te voldoen. Het feit dat de koutervormige structuur op de kaart beide zijden van de (latere) Ketelvest 

of de grens tussen Gent en het Sint-Pietersdorp beslaat, vormt een bewijs dat de kouter niet verder 

gelegen was van de oude stedelijke kern van Gent tussen Leie en Schelde dan van de abdij. Zowel 

aan de kant van Gent (moeras en heide) als van de abdij (kleibodem en bos of tuin) waren 

tussenzones gelegen die niet te bewerken waren voor akkerbouw. De noordelijke uiteinden van de 
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Nederkouter en Nieuwstraat lijken een nauwe verbinding te maken tussen de vroegere Gentse 

kouter en de noordzijde van de nieuwe Gentse kouter aan de Mere.254 Bovendien was de ondergrond 

op dit lagere en plattere deel van de helling van de Blandijnberg gunstig voor landbouw: ten zuiden 

van de kouter bevond zich een 2,5m dikke laag tertiaire klei van Asse die erosie tegenging maar 

moeilijker te bewerken was255, op de plaats van de kouter lagen verschillende zandlagen die op 

sommige plekken verstevigd werden met zandsteenbanken.256 Ook de zachtere helling droeg hiertoe 

bij. De kouter zou op zo’n 11m hoogte gelegen hebben.257 Het klinkt logisch dat de vroegste Gentse 

gemeenschap nieuwe akkergronden zou gezocht hebben tussen Leie en Schelde omdat ze daarbuiten 

natuurlijke hindernissen diende te overwinnen. Dan zouden de rivieren barrières gevormd hebben 

voor een gemakkelijke toegang tot de akkers en zouden de omliggende gronden niet geschikt zijn 

geweest voor akkerbouw mits ze vooral uit drassig land bestonden. M. Gysseling vermoedt dat de 

gronden tussen Veldstraat, Sint-Niklaaskerk en –kerkhof, Mageleinstraat, Kalandeberg en Mere 

(Universiteitstraat) bestonden uit heide of aard258, maar deelt mee dat dit eigenlijk niet geweten is. 

Het zou wel de eerste uitbreidingszone van de agglomeratie zijn geweest. Andere literatuur vertelt 

dat daar moerassig gebied lag, dat een kom vormde tussen de Blandijn-, Kalande- en Zandberg.259 De 

toponiemen Mere en Paddenhoek zouden hiernaar verwijzen. Dit sluit meer aan bij de 

veronderstelling dat het uit aard bestond. M. Gysseling zegt trouwens wel dat mere ‘moerassige 

waterplas’ betekende en dat de Paddenhoek in de noordoostelijke hoek daarvan lag. Hij lokaliseerde 

dit moerassige deel op een meer beperkte oppervlakte. Bovendien werden in de Mere turf en 

turfachtig alluvium van 1,60 tot 1,90m dik opgeboord, dat bedekt was met 2m tot 2m80 remanié.260 

De Veldstraat refereert dan weer aan ‘veld’ dat ‘woeste grond of heide’ betekende en later de naam 

werd voor de akkers die er werden ontgonnen. Ook de familienaam Van den velde en de wijknaam 

ten Velde verwijzen ernaar.261 Het plein dat de naam Kouter is blijven dragen was ten minste vanaf 

ca. 1300 ook geen akkerland meer, doch de verzamelplaats van de stedelijke milities. Langs de 

Koutervest stonden enkele gariten (wachthuisjes) die mogelijk aangeven dat het opgeven van dit 

landbouwland gepaard ging met de aanleg van de vesten in de 12de eeuw.262 

  

De brede barrière die uit kleigrond was samengesteld en de oorsprong van het toponiem 

Bagattenstraat suggereren dat de ruimte tussen de Bagattenstraat en de Plattenberg (hoogste punt 

van de Blandijnberg) niet uit akkerland bestond.263 In het bronmateriaal uit de 13de eeuw werden 

alleen maar geldcijnzen bespeurd in de Kleie en zelfs geen vermeldingen gevonden van nabijgelegen 

locaties die op latere kaarten wel te zien zijn. Hieruit blijkt dat daar geen akkergronden lagen. Terwijl 
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in de 14de eeuw graancijnzen lagen in de Bagattenstraat, kwamen ze in de 13de eeuw nog niet voor. 

Misschien werden ze wel geregistreerd bij het grondbezit van de Nederkouter, Nieuwstraat en 

Savaanstraat. F. Blockmans tekende de straat wel op een kaart van rond 1300 en maakte die zelfs 

relatief breed, net als de Nederkouter en Nieuwstraat. Het onderliggende gebied staat er wel 

helemaal onbebouwd.264 Die zone had een driehoekige vorm die niet lijkt gehoord te hebben bij de 

akkergronden van de kouter. M. Gysseling benoemde het middelste deel de Cleye in de 14de eeuw. 

Verder tekende hij voor het 14de eeuwse Gent ook enkele straten of stegen die eronder lagen.265 

Welk soort gronden zouden daar dan gelegen hebben? Bos, tuinen, boomgaarden, weide? Sowieso 

zal daar weinig bebouwde grond gelegen hebben, want zelfs in de 13de eeuw werden er nauwelijks 

cijnzen geregistreerd in de Kleie (een viertal in het Liber Inventarius uit 1281) en zelfs geen enkele in 

andere nabijgelegen locaties. Vermoedelijk strekte het eikenbos uit de vroege middeleeuwen zich tot 

daar uit en werd het in de loop van de tijd doorsneden door de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Op het 

panoramisch plan zien we daar opmerkelijk veel bomen getekend staan en lijkt de Kleie een 

kronkelende voetweg te zijn.266 De helling tussen de Bagattenstaat en de plaats waar later de Kleie 

zou liggen was er trouwens erg steil, de hoogtelijnen vertonen een plotse overgang van 18,2 naar 

26,8m. Aan de Sint-Kwintenskapel bedroeg de hoogte zelfs bijna 28m, terwijl de top van de 

Blandijnberg op zo’n 29m lag.267 Deze bijzonder steile helling maakte akkerbouw op die plaats 

waarschijnlijk niet eenvoudig. M. Gysseling ontdekte dat de toponiemen roesier strate en rosier pas 

uit de tweede helft van de 14de eeuw dateren. Rosier zou letterlijk ‘rozenhof’ betekend hebben en 

een zijstraat van de Nieuwstraat geweest zijn, op de plaats van de huidige Rozier.268 Op de Van 

Deventerkaart vallen daar weinig huizen te bespeuren. De logica van de kaart volgend, lijkt het dat 

de onbebouwde zones uit zowel privaat groen als tuinen en boomgaarden bestonden. Dit wordt niet 

gespecifieerd, ook niet in het geschreven bronmateriaal. Tussen de driehoek gevormd door de 

huidige Sint-Hubertusstraat en de weg in het verlengde daarvan (die nu verdwenen is), de Kleie en de 

Onze-Lieve-Vrouwestraat zien we een open ruimte die een weide of plein had kunnen geweest zijn. 

Of was dit de Ramen die in de 13de eeuw supra cimiterium sancti quintini lag? De cartografische 

aanduiding lijkt te verwijzen naar landbouwgrond zoals in het Eekhout of de Muinkmeersen. 

Bovendien lijkt de Ramen in de 14de eeuwse bronnen reeds verdwenen of alleszins sterk gereduceerd 

te zijn. Maar over deze ruimte wordt helemaal niets gezegd in de bronnen, dus misschien was deze 

structuur van latere datum. 

 

Nu beide akkerloze zones ten noorden en zuiden van de veronderstelde kouter nader verklaard zijn, 

kan verder beargumenteerd worden waarom deze kouter door de vroege Gentenaars ontgonnen zou 

kunnen geweest zijn. Op de Van Deventerkaart springt ook de dries-achtige formatie aan de 

noordoostelijke hoek van de kouter in het oog: die lijkt gehoord te hebben bij het akkercomplex en 

door de activiteiten van de Gentenaars ontstaan te zijn. Het belang van deze structuur wordt 

onderstreept door de aanwezigheid van enerzijds de Braam- of Brabantpoort (die het later via de 

Brabantdam en Lange Violettenstraat verbond met de Keizer- of Brusselsepoort naar Brabant en 

Keulen en met de Sint-Lievenspoort), anderzijds door de connectie met de groeiende nederzetting op 
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de plaats van de oude Gentse kouter (later het centrum van de stad Gent met de Botermarkt, 

stadhuis, belfort en lakenhalle). Kalandeberg zou afkomstig zijn van de stam kalande, die verwant is 

met de betekenis ‘klant’ (calant in Mnl. en chaland in Frans) en met het werkwoord ‘spreken, 

babbelen’ (callen in Mnl.).269 In dit opzicht zou de Kalandeberg van een rurale kern aan de nieuw 

ontgonnen kouter in de 8ste of 9de eeuw tot een plaats voor bijeenkomsten van kooplieden en 

magistratuur van de stad uitgegroeid zijn tijdens de ontplooiing van de handels- en 

nijverheidsactiviteiten van het vroege Gent. Een dergelijk verloop van zaken pleit sterk voor het 

bestaan van een Gentse kouter tussen de opkomende stedelijke (handels)kernen en de Sint-

Pietersabdij, vóór het graven van de Ketelvest als grens tussen de stad Gent en het Sint-Pietersdorp 

in de 12de eeuw. Hoewel bewijs voor de oorsprong van de Kalandeberg vooralsnog niet uitgeklaard 

werd270, vormen de ligging op één van de hoogste punten in de Kuip van Gent (±12m hoogte) en op 

een oude weg van Gent naar de abdij (zie onder) argumenten voor het in gebruik nemen van deze 

plek nabij de kouter.  

 

De Nederkouter en Nieuwstraat liepen parallel en recht langs de zijden van deze Gentse kouter, 

beide in de richting van de Plattenberg vernauwend en op de abdij en later op de Onze-Lieve-

Vrouwekerk uitlopend. Op het plan van Van Deventer springt de langgerekte ‘lob’ van aan de Sint-

Niklaaskerk in het noorden tot aan de Plattenberg in het zuiden in het oog. Het lijkt alsof deze 

volledige ruimte bestond uit landbouwgrond (minus moeras, heide en bos ten noorden en zuiden 

daarvan) en deze vorm kreeg door het ontstaan van twee zijdelingse wegen op de flanken van de 

Blandijnberg, parallel met de loop van Leie en Schelde. Het is immers logischer dat de 

landbouwgrond er eerst was en dat de wegen pas later ontstonden, omdat het onwaarschijnlijk lijkt 

dat de landbouwgrond, die de basis vormde van het bestaan van de oudste Gentse kernen (in casu 

de groeiende kernen rond de Zandberg en de Sint-Pietersabdij), zich precies binnen dit 

stratenpatroon zou ontwikkelen. Deze wegen zullen eerder ontstaan zijn aan de randen van deze 

landelijke gronden en meer bepaald de verbinding van de Gentse portus (in beperkte mate) met het 

zuiden verwezenlijkt hebben. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat deze wegen tegelijk met de 

ontginning van de gronden zijn ontstaan, maar dit hangt in feite af van de ouderdom van de 

akkergronden. Op de reliëfkaart lopen beide wegen precies op parallelle hoogtelijnen van 8m hoogte 

aan weerszijden van de berg.271 M. Gysseling meent dat de as die liep van de Sint-Niklaaskerk 

(voordat die vóór 1120272 gebouwd werd, een deel van de Koornaard)273 via de Veldstraat, 

Nederkouter, Tijkweverstraat in het Sint-Pieterskwartier en buiten de vesten via de Persellepoort, 

Oudenaardse weg en vervolgens van aan de Ziekelieden in een afsplitsing in de Kortrijkse weg, de 

oudste weg was en een belangrijke verkeersroute van de stad werd die de verbinding met 

Oudenaarde en Kortrijk vormde. Ook kwam de grens tussen de landelijke kernen in het zuiden van 

het Sint-Pietersdorp, zijnde Sint-Pieters-Aaigem en –Aalst, overeen met deze as.274 Aan de kant van 

de Schelde begrensde de Nieuwstraat deze lob. De weg was waarschijnlijk bedoeld als een kerkweg 

voor de Gentenaars, gezien ze de kouter langs het oosten omzoomde en ter hoogte van de 
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Bagattenstraat enigszins westwaarts afzwenkte, recht naar de abdijkerk en later de Onze-Lieve-

Vrouwekerk.275 Het is giswerk om te achterhalen wanneer die weg werd aangelegd, maar het lijkt 

evident dat de verbinding met de parochiale kerk reeds volbracht werd wanneer de abdij het 

patronaatsrecht verworven had over het grondgebied tussen Leie en Schelde. Dit gebeurde vóór 815, 

toen Lodewijk de Vrome een immuniteitsoorkonde toekende aan de abdij.276 Indien de weg reeds 

vroeger bestond, verbond de Nieuwstraat de abdijkerk misschien met het municipium nabij de 

Zandberg vanaf haar bestaan in de 8ste eeuw. Vanaf de 9de eeuw en 10de eeuw, na de tweede reeks 

invallen van de Noormannen in 879-883, ontwikkelden zich twee handelsnederzettingen, aan de 

Nederschelde en langs beide Leieoevers bij de grafelijke burcht.277 De Kalandeberg en Koornaard 

lijken op deze routes belangrijke knooppunten geweest te zijn.278  

 

5.2.3.3 Nuancering 

Hoewel vele argumenten ten gunste van een Gentse kouter spreken, is het niet uitgesloten dat deze 

kouter toebehoorde aan de Sint-Pietersabdij. Het grondgebied tussen Leie en Schelde zou immers in 

haar bezit geweest zijn (vóór 815) tot in de chaotische periode waarin de Noormannen de abdij bijna 

volledig ten gronde richtten. Ze bezat er zowel het parochiaal als domaniaal recht.279 Volgens 

Gysseling wordt in het Liber Traditionum met geen woord gerept over bezittingen in de Kuip van 

Gent280, maar Van Werveke hield als bewijs de opsomming en bevestiging door Hendrik I voor van de 

bezittingen en rechten van de abdij die voor het grootste deel in de Kuip van Gent lagen. Blockmans 

volgde hem hierin.281 Met de invallen van de Noormannen in 851-852 en 879-883 werden de clerici 

uit hun kloosters verdreven en beschouwde men het gebied als militair bedreigd. Daarom werd het 

ter verdediging aan enkele graven toevertrouwd, die het in leen hielden van de koning. Tijdens de 

tweede reeks rooftochten en vanaf ca. 892 zou het Gentse castrum als strategisch fort zijn 

opgetrokken door deze graven of hun gezamenlijke opvolger Boudewijn II. Bij afwezigheid van de 

kloosterlingen verdeelden voormalige cijnshouders van beide abdijen (domestici) en nieuwe 

(ondernemende) buitenstaanders de buit onderling. Mits de sociale stand van deze laatsten 

ongekend was omdat ze uit min of meer verwijderde domeinen afkomstig waren, konden ze zich 

tijdens de troebele omstandigheden opwerpen als vrijen. Om diezelfde reden kwamen ook de 

kloosterlingen terug uit hun vluchtplaatsen, de pieterlingen reeds omstreeks 892 en de bavelingen 

later omwille van de verbranding van hun klooster. De leefomstandigheden van beide abdijen waren 

tot in 941 bijzonder hachelijk. Doordat het koninklijk gezag toen sterk verzwakt was, werd het bezit 

van de abdijen door velen geplunderd, voornamelijk door de lekeabten. Vooral graaf Arnulf I lijkt vele 

goederen van Sint-Baafs aangetast en vervreemd te hebben. De graaf van Vlaanderen palmde 

gebieden in tussen Leie en Schelde en legde de inwoners een cijns op. In ruil hiervoor genoot de 

ontluikende handelsnederzetting bescherming van de vorst. Beide kloosters waren toen nog niet 

opgewassen tegen deze machtige pion, maar speelden wel een rol in de ontwikkeling van de portus. 
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In 941 begiftigde dezelfde graaf Arnulf I, in het kader van hervormingen uitgevoerd door Gérard van 

Brogne, de Sint-Pietersabdij met enkele zaken: a) de zuiver theoretische grondeigendom op de 

portusbodem waaraan een reële grondcijns (geen justitiële cijns zoals bij G. Desmarez en V. Fris) of 

census de mansionibus verbonden was; b) de tienden op diezelfde gronden en c) het vaarrecht op de 

schippers die doorheen het gebied voeren. Deze schenkingen werden in de loop van de 10de eeuw 

door meerdere oorkonden bevestigd.282 Hierbij verkreeg de abdij ook de volle eigendom (allodium) 

over de gronden van aan de wijngaard bij de abdij tot aan de portus Gandensis.283 De Gentse 

voorouders van de patriciërs kochten de stedelijke grondcijns tussen 1037 en 1120 op en stelden 

vervolgens zelf een grondcijns van economische aard in bij hun medeburgers tot aan het einde van 

de 18de eeuw.284 Deze afkoop maakte van hen een nieuwe klasse van viri hereditarii.285 De vroege 

Gentse gemeenschap in de 8ste-9de eeuw was misschien gebonden aan de abdij via een cijns, maar 

hierover bestaat veel onduidelijkheid. De inwoners zouden in de 10-13de eeuw zeker geen 

vrijgewijden geweest zijn van de abdij, want talrijke akten uit de 11-13de eeuw bewijzen dat vooral 

Gentse vrouwen vrij geboren werden. Van de periode daaraan voorafgaand is geweten uit het Liber 

Traditionum dat er vrijgewijden leefden in de portus.286 Het gehele akkercomplex kwam door de 

beslissing van 941 vermoedelijk in handen van de abdij, gezien de grens met de portus toen 

waarschijnlijk meer noordelijk lag dan de 12de eeuwse Ketelvest, ter hoogte van de grachtengordel 

van de portus aan de Nederschelde. Het document maakt geen melding van deze akkers als 

toebehorend aan de portus of abdij, maar aangezien deze grond oorspronkelijk in eigendom was van 

de abdij kon deze ook deel geweest zijn van de vroegmiddeleeuwse villa van Sint-Pieters. Bovendien 

waren kouters uit de vroege middeleeuwen vooral van domaniale aard.287 In de loop van de 12de 

eeuw werd dit akkerland verdeeld onder het Gentse territorium en de kerkelijke heerlijkheid. 

De uiteenzettingen van F.L. Ganshof zijn een verrijkende poging tot het uitklaren van de 

vroegmiddeleeuwse situatie van het Sint-Pietersdorp, maar ze weerspiegelen de vaagheid van de 

descriptio in het Liber Traditionum en vormen slechts speculaties over hoe het mogelijk geweest is. 

Over het bestaan en de lokalisering van de Muinkmeersen, de wijngaard en het Eekhout is er weinig 

twijfel mogelijk, maar de situering van het akkercomplex, de 25 mansiones en een land waar men 

haver teelde en vee hield blijken voer voor discussie te zijn. F.L. Ganshof vertrok vanuit een 

traditionalistisch standpunt dat het abdijdomein per sé uit een reserve en tenures bestond, maar dit 

hoefde niet noodzakelijk zo te zijn in alle domeinen. Dit betekent dat het akkercomplex evengoed op 

de noordelijke als de zuidelijke helling had kunnen liggen (niet noodzakelijk in de reserve) en dat de 
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mansiones die hij gemiddeld 11 bunder (= 14,7 hectare) groot achtte288 niet deze omvang hoefden te 

hebben. Mansio betekende in de 10de eeuw immers een grond waarop een huis en tuin (hof) 

aangelegd waren.289 De juridische toestand van deze entiteiten is ongekend, behalve dat betalingen 

aan de abdij jaarlijks in producten als broden, bier en hout werden uitgevoerd.290 Het bestaan van 

uitgestrekt akkerland met aangrenzende gehuchten (Sint-Pieters-Aaigem, Sint-Pieters-Aalst en 

Blandinium) ten zuiden van de abdij in de 13de en 14de eeuw suggereert dat het akkercomplex en die 

mansiones daar gelegen waren. Hiervoor vond Ganshof meerdere aanwijzingen in het Liber 

Traditionum.291 Indien het akkercomplex uit de descriptio betrekking had op de noordelijke kouter 

lagen de mansiones waarschijnlijk nabij de abdij, in het Oude dorp, en behoorde het gehele gebied 

ten zuiden daarvan vermoedelijk niet tot het abdijdomein. Al bij al zijn er geen doorslaggevende 

bewijzen om Ganshofs theorieën volledig van tafel te vegen. De toegang tot het akkerland was zowel 

voor een potentiële kouter aan de Gentse zijde als een kouter op de zuidelijke helling van de 

Blandijnberg versperd door tussenliggende gronden bestaande uit bos, heide of weide (nabij het 

Eekhout). 

5.2.3.4 Observaties uit het bronmateriaal voor de 13de en 14de eeuw 

De cijnzen van de Proosdij schommelden in de noordelijke wijk tussen 5,15 en 9,5 schellingen parisis. 

Waarschijnlijk was er enige variatie in de groottes en vormen van de percelen. We zien een 

opvallende parallel tussen de betalingswijzen van de cijnzen in deze straten: overal kwamen 

betalingen in zowel graan, kapoenen, handschoenen als munten voor, uitgezonderd in de 

Nieuwstraat waar enkel graan en munten gebruikt werden. Waarschijnlijk stelden deze noordelijk 

gelegen  gronden, die als het ware een H-vorm vormden vanuit luchtperspectief, tijdens de 13de 

eeuw en vermoedelijk nog in de 14de eeuw292 in essentie akkerland voor. De percelen bestonden 

wellicht uit akkerland, tuinen en neerhofjes waar men graanproducten kweekte en gevogelte hield. 

De bronnen maakten geen gewag van hofsteden, evenmin voor de cijnzen van het Centraal beheer in 

de 14de eeuw. Wel wordt vaak vermeld dat de cijnzen uit meerdere delen bestonden, hetgeen doet 

vermoeden dat de graanvelden opgesplitst werden en dat daarom relatief hoge aantallen cijnzen 

voor iedere straat werden geregistreerd. Al deze cijnzen bijeengeteld waren goed voor een aantal 

dat lag tussen 463 en 861, waarvan het grootste aandeel in de Savaanstraat (142 à 357) en 

Nederkouter (maximum 264) gelegen was, het kleinste in de Ramen (49 à 53) en een min of meer 

gelijk en tussengelegen aantal in de Nieuwstraat (80 à 125). Deze gronden zullen bijgevolg niet 

allemaal systematisch aan de ‘straatkant’ gelegen hebben, maar verspreid langs de weerszijden 

ervan. In de registraties staat trouwens vermeld dat heffingen in de Kleie (vier percelen, vooral 

familie Paris); supra lisam (twee percelen) en supra cimiterium sancti quintini (twee percelen) lagen.  

 

De meest opvallende conclusie uit de vergelijking van de gegevens uit de 13de en 14de eeuw betreft 

de sterke inkrimping van het aantal cijnzen in de Savaanstraat en de Ramen, net als de verdubbeling 

van de gemiddelde cijnswaarde in de eerste straat en een vermindering tot 1/5 van de cijns in de 

Ramen. Mogelijk werden de percelen in de Savaanstraat op meerdere plaatsen samengevoegd tot 
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grotere eenheden. Plots werden acht hofsteden vermeld, waarvan sommige relatief hoge cijnzen 

waren. Een zekere Fransoys Van der wostinen betaalde er een hoge cijns van 22 schellingen parisis. 

Deze grond had hij gekocht en bevond zich niet exact in de Savaanstraat, maar in de nabijgelegen 

Dwers strate, ieghen her Janne Bentinne priestere. Vermoedelijk besloeg deze grond enkele oude 

gronden in de achtertuinen van beide straten. Ook Jan de Backere betaalde er een hoge som. Zijn 

perceel lag up den hoec van der Sevaenstraten daer sijn haut pleght te ligghene, waarschijnlijk een 

economisch waardevolle plek mits hij ook de bijnaam hautbrekere kreeg. In de buurt hield hij 

trouwens nog een drietal cijnzen. Twee heffingen lagen aan de Ketelvest, nog twee andere up 

sceldevelt. Mogelijke verklaringen voor deze laatste plaats zijn dat aan het oostelijke uiteinde van de 

straat of aan de Schelde zelf gronden lagen die op één of andere manier aansloten bij de 

Savaanstraat. De Huidevettershoek (in de noordoostelijke uithoek, aan de hoek waar Ketelvaart, 

Muinkschelde en Oude schelde samenstroomden) behoorde immers niet toe aan de abdij 

(schepenen Gent), waardoor een geïsoleerde cijns aldaar misschien onder de Savaanstraat werd 

geclassificeerd. Een andere hypothese is dat het Scheldeveld in de Muinkmeersen gelegen was, 

hoewel het verband met de Savaanstraat in dit opzicht moeilijker te leggen valt. Uit het onderzoek 

van Ganshof blijkt dat ten zuiden van Sint-Pieters-Aaigem en –Aalst een gebied Scheldeveld heette, 

maar dit kan niet exact gesitueerd worden en lijkt moeilijker te linken aan het grondbezit in de 

Savaanstraat. De meeste cijnzen werden voortaan in geld uitgedrukt, enkel die van het Centraal 

beheer behielden grotendeels de graanprijzen.  

Savaanstraat 

Gysseling stelt dat het toponiem van de Savaanstraat zijn oorsprong vindt in de persoonsnaam 

Stephaan, die waarschijnlijk een belangrijk personage, een heilige in de streek of lokaliteit is geweest. 

Dit komt het meest uitgesproken naar voren in de oude, Latijnse naam die letterlijk betekent ‘weg 

van Stephaan’ (vico of platea Stephani). Nadien varieerde het toponiem heel wat doorheen de 13de 

en 14de eeuw, om vandaag uit te komen op ‘Savaanstraat’.  

De weg verbond de Nederkouter met de Nieuwstraat en liep parallel met de Ketelvest (ten noorden), 

Sint-Gillisstraat en Bagattenstraat (ten zuiden). Dwars door laatstgenoemde straten liep de 

Dwarsstraat, vandaag Pollepelstraat. De Savaanstraat zou het vierkante akkercomplex dwars 

doorsneden hebben, waarschijnlijk parallel met een andere straat meer noordwaarts. Reeds op het 

einde van de 13de eeuw worden er cijnzen vermeld. Deze waren ouder in vergelijking met de overige 

wegen die getraceerd werden binnen dit blok, omdat de Ketelvest, Sint-Gillisstraat en Bagattenstraat 

toen nog niet waren vercijnsd. Vermoedelijk dienden de omringende gronden dan als akkerland en 

werd de Savaanstraat gehanteerd als een verbindingsweg en (landelijke) uitvalsbasis tussen beide 

zijden van dit overwegend onbebouwde land. Ook de Nederkouter, Nieuwstraat en de Ramen waren 

toen al in direct gebruik door de abdij. In vergelijking met de eerste twee straten was de 

Savaanstraat smaller en relatief lang. Ze had ook een bijzonder rechte loop en was volgens het hoge 

aantal cijnzen in grote mate vercijnsd. In de 13de eeuw bestond ze vermoedelijk nog uit vele 

akkerlanden, in de 14de eeuw (ook?) gedeeltelijk uit hofsteden. Tussen de Ketelvest en Savaanstraat, 

aan de oostzijde, nam in de 16de eeuw de uitgestrekte cloostere en lochtinck van Iooris Vrancx bijna 

de volledige helft van de straat in beslag. Dit klooster werd pas gesticht in 1420 als het Sint-
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Barbaraklooster in Jeruzalem en het Sint-Barbaracollege werd er in 1814 in ondergebracht.293 Daar 

schuin tegenover stond het iets minder omvangrijke hof van Ayshove van Adolf de Grutere.294    

Ramen 

Ramen waren houten constructies waarop de lakens gespannen werden om te drogen. In Gent vond 

men ze op diverse plaatsen, omwille van de opmerkelijke aanwezigheid van textielnijverheid in de 

stad. In het Sint-Pieterskwartier lag volgens M. Gysseling een zone nabij de Walpoortstraat die 

Ramen of ook wel het Raemsteechskin werd genoemd. Het kwartier kende een bijzondere 

concentratie aan wevers. In het Liber Inventarius uit 1281 werd het bezit in de Ramen samen 

geregistreerd met dat van de Nederkouter en Savaanstraat. In dit cijnsboek en dat van de Proosdij uit 

1288 liet men de bezittingen in de Ramen steeds aan bod komen na de Savaanstraat en de 

Nederkouter. Vervolgens sprong men in de bronnen doorgaans over op meer oostelijk gelegen 

grondbezit, als de wijngaard en de Muinkmeersen. Deze locatie moet dus zeker in de buurt van de 

Savaanstraat en Nederkouter gelegen hebben, mogelijk nabij Tussen Wallen (Walpoortstraat). Voor 

deze laatste stelling gaf Gysseling geen bronmateriaal mee en een korte kaartanalyse toont geen blijk 

van een steeg alwaar deze cijnzen geconcentreerd konden zijn. Indien we de vooropstellingen van M. 

Gysseling achterwege laten, valt het Raemsteechskin misschien te situeren in de zijstraten van de 

Savaanstraat of tussen de Nederkouter en Leie, nabij de Leie- of Kapellebrug. Nog een andere optie is 

de pleinachtige structuur die zich tussen de (latere?) Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Kleie (zie onder) 

situeerde. In de 13de eeuwse bronnen wordt kort verwezen naar supra cimiterium sancti quintini en 

supra de cleye. Zouden daar toevallig ook ramen gestaan hebben of kunnen de Ramen op basis 

hiervan enigszins gelokaliseerd worden? De bronnen bieden te weinig informatie om dit uit te 

maken. 

Zoals boven vermeld daalde het aantal heffingen in de Ramen in de 14de eeuw op desastreuze wijze. 

Op het einde van de 13de eeuw hief de Proosdij er nog zo’n 49 à 53 cijnzen. Gemiddeld kostten de 

cijnzen er 5,27 schellingen parisis. De betalingen werden voornamelijk in graan en munten verricht 

(vooral gemengde cijnzen). Naturacijnzen in kapoenen, handschoenen en altera kwamen ook dikwijls 

voor. Meestal betaalden zeker de grote en ook kleine geslachten die er gevestigd waren in graan of 

munten en zien we de andere betalingen doorgaans uitgaan van kleine(re) cijnshouders. 

Vermoedelijk bezaten enkel die grote cijnshouders akkergronden die belast waren met graancijnzen 

en leefden de anderen in kleine huizen met achtertuinen waar gevogelte en allerlei planten 

gehouden werden. Tijdens het laatste kwart van de 13de eeuw werden in de Ramen geen hofsteden 

vermeld, maar lag er wel een stuk grond met de titel vrilant295 en twee andere als terra sancti petri 

(zie onder). De families De Cultura en Rijm hielden er tussen 1/7 en 1/5 van de cijnzen. De naam 

cultura zou een aanwijzing kunnen zijn voor de akkerbouw die op deze plaats had of heeft 

plaatsgevonden.296 Het bezit uit de 14de eeuw is bijzonder opmerkelijk, mits er slechts één heffing ter 

waarde van 18 denieren (=1,5 schelling) parisis tot het Centraal beheer gericht was, bij der lievin van 

waes. Vermoedelijk vergingen de Ramen in de loop van de 14de eeuw, want nergens werden er nog 

vermeldingen van gevonden in andere dossiers.   
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In de Nederkouter en de Nieuwstraat bleef het aantal cijnzen relatief constant. Dit kan verklaard 

worden door de vroege vercijnzing van deze zijdelingse assen van de voormalige kouter. In de 

Nederkouter vond men in de 13de eeuw een maximum van 264 heffingen, terwijl dat in de 14de eeuw 

128 bedroeg. In haar parallelle buur hing dit aantal eerst rond 80 à 125, later was dit 107. Het lijkt erg 

schappelijk om te stellen dat in beide straten het aantal cijnzen draaide rond eenzelfde aantal, omdat 

ze elkaar evenaarden in lengte en breedte langs de weerszijden. Dat illustreert het aantal hofsteden 

het beste: in de Nederkouter lagen er zo’n 40 (en enkele heffingen bestaande uit meerdere delen) en 

in de Nieuwstraat 38. Beide gemiddelde cijnswaarden verdubbelden wel. Waar de straten in de 13de 

eeuw nog in het grondbezit van de Proosdij waren, deelden gedurende de 14de eeuw vooral het 

Centraal beheer, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Hebberechtshospitaal er het land. In de 

Nieuwstraat hadden ook de Pitancie en Proosdij belangrijk bezit. Het kwam dan ook door de cijnzen 

van de andere instellingen en officia dat de gemiddelde cijnswaarde zoveel hoger lag. Deze stelden 

een hogere cijns in. Het hospitaal had er steeds hogere cijnzen dan de parochiekerk, behalve in de 

Nieuwstraat, waar de Pitancie erg waardevolle cijnzen in haar bezit had. Diverse individuen hielden 

er cijnzen die tussen 30 en 50 schellingen parisis schommelden. Hierbij werden geen oppervlaktes of 

specificaties genoteerd in de registers, maar het zou niet vreemd zijn dat juist in die straat bijzonder 

hoge cijnzen worden bespeurd. De plaatsnaam voor dit grondbezit van de Pitancie in het register 

luidde immers als de ‘verberrende steden die men noch niet af en heeft ligghende up de nieustrate 

ende in de steghen’. Rond de eeuwwisseling (1394-1409) lijkt de Nieuwstraat meer bebouwd te zijn 

in haar zijstegen die afdaalden naar de Muinkschelde. De hoge cijnzen lijken bijgevolg meer gronden 

en huizen omvat te hebben dan voorheen, in de stegen naar de Schelde en/of achter bestaande 

vestigingen uit de 13de eeuw. Het aangegeven aantal heffingen zou hier dus geen getrouwe weergave 

zijn van het aantal percelen. Dat geldt trouwens ook voor de bezittingen van het 

Hebberechtshospitaal in de (Sint-Pieters)nieuwstraat. De cijnzen van het Centraal beheer stegen in 

beide straten over een eeuw tijdspanne om en rond 2 schellingen pariris; in de Nederkouter van 4,89 

naar 6,41 en in de (Sint-Pieters)nieuwstraat van 5,45 naar 7,35 schellingen parisis.  

Nieuwstraat 

 

Binnen het Sint-Pieterskwartier verbond de Nieuwstraat de Walpoort met de Heuverpoort via de 

Kanunnikstraat en Overstraat. Binnen de oude omwalling van Gent, ten noorden van de Walpoort, 

liep deze straat bijna recht naar de Botermarkt (en andere richtingen in het centrum van Gent) 

alwaar het schepenhuis, het belfort en de lakenhalle stonden. Dit geldt althans voor het omwalde 

Gent vanaf de 12de eeuw. Vermoedelijk vormde deze weg sinds de oudste geschiedenis van Gent een 

kerkweg voor de eerste leefgemeenschap nabij de Zandberg in de 8ste-9de eeuw en groeide ze uit tot 

een belangrijke verkeersader vanaf de ontwikkeling van de stad vanaf het einde van de 9de – 10de 

eeuw. De toponymie doet veronderstellen dat de straat als nieuwe weg werd aangelegd ten opzichte 

van de omliggende omgeving. Waarschijnlijk ontstond de weg dus in de 8ste à 10de eeuw en kreeg ze 

in de 12de eeuw de naam Nieuwstraat (Nova Platea) toegekend. Dit is minder vanzelfsprekend om te 

zien op kaarten, maar vóór de aanleg van de Ketelvest en de muren en poorten in de 12de eeuw lijkt 

een connectie via de Nederschelde naar de Sint-Baafsabdij niet uitgesloten.297 Op de topografische 

kaart blijkt dat de weg werd aangelegd op een natuurlijke ‘berm’ (volgens twee evenwijdige 

hoogtelijnen) op de oostelijke helling van de Blandijnberg, parallel met de Muinkschelde die 

onderaan deze helling stroomde. Het was een zeer lange en relatief brede landweg die vermoedelijk 
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geplaveid werd in de loop van de 13de eeuw. In de 14de eeuw verpachtte men alleszins kasseigeld ter 

hoogte van de Heuverpoort (zie onder). Kenmerkend waren de waterstraatjes die er loodrecht 

uitliepen op de Schelde, via de welke men water ging halen en te boot kon geraken. Sinds de aanleg 

van de Ketelvaart en de wallen aan weerszijden daarvan in de 12de eeuw vormde deze waterloop de 

grens tussen de stad Gent en het Sint-Pietersdorp. Ter hoogte van de vaart plaatste het Magistraat 

een poort die Walpoort genoemd werd. Ter hoogte van Tussen Wallen (Walpoortstraat) bevond zich 

een aparte heerlijkheid van Jan vande Vivere, het leenhof Ten Twee Wallen genaamd. Dit hof maakte 

deel uit van de Onze-Lieve-Vrouweparochie.298  

 

Het aantal heffingen laat vermoeden dat de straat in belangrijke mate werd vercijnsd (steeds 

schommelend rond 100 heffingen) en bijgevolg bijna aaneensluitend uit percelen bestond. In 

vergelijking met de percelen die op de perceelkaart uit het begin van de 19de eeuw geteld worden, is 

er nauwelijks een verschil in aantal gronden op te merken. Ook op het einde van het Ancien Régime 

werd de grond er dus ingedeeld in een 100-tal percelen. Toen waren deze smal en lang en stonden 

overal huizen aan de straatkant aaneengeplakt. Rond 1281-1288 kwamen enkel graan- en gemengde 

cijnzen voor. Dit suggereert dat het merendeel van de percelen in de Nieuwstraat gedurende de 13de 

eeuw uit akkerland bestond. Hierbij dient voorgesteld dat beide zijden van de weg ontgonnen 

werden, maar vermoedelijk stonden er geen of weinig huizen. Elf cijnzen bestonden toen uit 

meerdere delen en varieerden tussen 3 viertel (= 7,5 schellingen parisis) en 8 halster (= 40,01 

schellingen parisis) graanbetaling. Dit waren geen onbelangrijke stukken akkerland, in vergelijking 

met de gemiddelde cijnswaarde van 4,18 schellingen in de noordelijke wijk op dat moment. Een 

oorkonde van 11 november 1279 vermeldt een hoeve met afhankelijkheden en een rente van 100 

schellingen parisis slaand op huizen en terreinen nabij de hoeve die ene Theodorus van Tentoriis 

geschonken heeft aan de Sint-Pietersabdij.299 Deze schenking biedt een zicht op goederen van de 

abdij die waarschijnlijk niet vercijnsd werden mits ze niet aan bod kwamen in de bronnen. Drie 

cijnzen van de Proosdij waren graancijnzen waar ramen stonden, de prijs was er hoger dan op de 

omliggende gronden want tussen 12 en 25 schellingen parisis. Daar leefden de families van Overleie 

en de Lake, de eerste belangrijke patriciërsgeslachten in het Gentse zijnde. 

 

In de 14de eeuw lijkt het aantal hofsteden (39) ten opzichte van akkerland toegenomen te zijn. Deze 

steden bestonden hoogstwaarschijnlijk uit een woning annex tuin, maar hiervan is slechts één 

aanwijzing te vinden: tune die staet an sijn huus, bij Heynric ghilleyns (aan 2 schellingen parisis). De 

evenacker300 was twee gemeten groot (4455,99 m²) en werd bewerkt in wisselinghe. De cijns bracht 

er drie ponden parisis op. Deze grote lap grond lag in de nabijheid van ’s Deckerssteeg en de Rozier. 

Drie percelen bevonden zich in de Parijsberg (steeg in het verlengde van de Bagattenstraat). Deze 

plaats zou zijn naam ontleend hebben aan de familie Paris of Parijs die het belangrijkste bezit had in 

het Sint-Pietersdorp gedurende de 13de eeuw.301  

 

Ten noorden van het abdijcomplex en de Onze-Lieve-Vrouwekerk volgden drie zijstegen elkaar op die 

verwant waren aan de wijngaard van de Sint-Pietersabdij. In de meest zuidelijk gelegen weg, de 

Eiermanssteeg, lagen drie hofsteden, één boomgaard en zeven stukken wijngaard. Gemiddeld 
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brachten de gronden van de wijngaard aldaar zo’n 16,79 schellingen parisis op. Op twee van die 

percelen stonden huizen. De andere gronden die uit hofsteden en boomgaard waren samengesteld 

kostten gemiddeld 6,77 schellingen. Er is dus een opmerkelijk verschil in waarde. De meeste 

heffingen dateerden uit de jaren 1390 en kwamen toe aan het Centraal beheer en de Pitancie, een 

drietal cijnzen waren in eigendom van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daar leefden individuen met 

familienamen als Van voshole, Cods, Blocke, Puurs, De riemakere, Van den heede, Kerstiaens en Van 

de Haschhoepe. Enkele meters boven de Eiermanssteeg liep ’s Deckerssteeg alwaar tussen 1394 en 

1397 vier cijnzen van het Centraal beheer lagen, waarvan er twee hofsteden belastten. Ze behoorden 

beiden tot de cijns van Pieter Morael. De gemiddelde waarde van de cijnzen in deze steeg bedroeg 

een zeer hoge som van 27,13 schellingen parisis. Naast de familie Morael, waren ook de geslachten 

Codde en De mesmakere er gevestigd. Een heel eind meer noordwaarts bevond zich ’s Wildensteeg 

Het Centraal beheer bezat in de drie stegen ook zeer grote cijnzen die minstens in ‘s Deckers- en ’s 

Wildensteeg meerdere hofsteden omvatte. Deze cijnzen droegen de naam van wijngaert renten, en 

fluctueerden tussen vier ponden 19,5 schellingen parisis en vijf ponden 17,5 schellingen parisis. 

Bovenstaande observaties suggereren dat de wijngaard van de abdij zich van de abdij over de gehele 

lengte langs de oever van de Muinkschelde uitstrekte. Dit zou groter zijn dan tot nu gedacht of 

opgetekend werd.  

 

Nederkouter 

 

In het verlengde van de Tijkweverstraat strekte de Nederkouter zich uit tot aan de Ketelpoort in het 

noorden. Deze straat nam zijn aanvang in het zuiden bij het kruispunt met de Tijkweverstraat, 

Strekelsaard (Verloren Kost) en Onze-Lieve-Vrouwestraat  (Ten Spriete) en vormde een 

drukbewoonde as die net als de Tijkweverstraat parallel liep met de Leie aan de westzijde en langs de 

oostzijde begrensd werd door vier opeenvolgende straten, zijnde van zuid naar noord: 

Bagattenstraat; Sint-Gillisstraat (Jeruzalemstraat); Savaanstraat en Ketelvest. In het verlengde van de 

Bagattenstraat, Jeruzalemstraat en Ketelvest baanden drie korte stegen zich een weg tussen de Leie 

en de Nederkouter, waarrond zich in de aanloop van de 16de eeuw volgens de kaart van Van 

Deventer heel wat huizen vestigden: Zoutstraat; Leie- of Rozenstraatje met de Leie- of Kapellebrug 

en Ketelpleintje. Tussen beide laatste wegen liep de kleine Hoogpoortstraat.302 Aan het uiteinde van 

de besproken straat kwam men uit op de Ketelvest. Aan de overkant van dit kanaal stond de 

Ketelpoort, één van de oudste poorten van de stad Gent.  

 

Uit het begin van de 13de eeuw, na 1238, dateren enkele bijdragen van hoofdcijnsplichtigen ter 

waarde van zo’n twee denieren parisis. De heffingen hadden betrekking op hele families. Het Spijker 

van de abdij hield er vier percelen in cijns van de Proosdij in 1281 en 1288. Ook het 

Hebberechtshospitaal hield er toen een twintigtal cijnzen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk betaalde 

slechts een zevental cijnzen. De gronden van beide instellingen lagen verspreid in de straat. De 

familie Paris hield enkele cijnzen in de Kleie. Meerdere cijnzen werden opgedeeld in verschillende 

delen, hetgeen suggereert dat de percelen eventueel werden uitbesteed aan derden. In totaal 

werden er 15 dergelijke gronden geregistreerd, die uit twee, drie, vier of vijf delen bestonden. De 

                                                           
302

 F. Vanderhaeghen, Nouvelles dénominations en français et flamand des sections, faubourgs, enclos, places, marchés, 
remparts, quais, rues, passages, ponts et portes de la ville de Gand, Gent, Fernand, 1813, pp. 20-21 en Rijksarchief Gent, 
Catalogus van de Kaartenverzameling van het Rijksarchief te Gent / P. De Reu  (065): nr 2418. 



78 
 

heffingen bestonden bijna uitsluitend uit graancijnzen, dus het merendeel van de gronden daar was  

akkerland.  

In de Nederkouter had de Onze-Lieve-Vrouwekerk het kleinste aantal cijnzen in bezit (18 %, zoals in 

de Tijkweverstraat), maar deze waren gemiddeld de hoogste met zo’n 14,63 schellingen per perceel. 

Er zijn bijzonder weinig indicaties om te schatten waar deze cijnzen precies gelegen waren, ook aan 

de hand van de (familie)namen was dit niet te achterhalen. Dit hoge gemiddelde suggereert dat de 

gronden ofwel van grotere omvang waren ofwel dat die een hogere waarde hadden door hun ligging 

of hun parochiale aard. Een tweetal gronden betaalden deels nog in kapoenen. Meerdere cijnzen 

lagen nabij de Sint-Gillisstraat en Savaanstraat. Eén perceel lag bachten in sen gillis straetkijn hute 

commende, twee grote percelen van 43 en 46 schellingen en één kleiner perceel ter waarde van 4 s. 

8 d. ofwel 4,67 schellingen bevonden zich naast de Savaanstraat. Er lagen ook zo’n drie gronden in de 

Sint-Gillisstraat. Wat verderop in het register komt men de ligging int steegskijn in de porgattestrate 

tegen voor een leeg erf ter waarde van 3,5 schellingen. Uit enige analyse blijkt dat de registraties niet 

altijd opeenvolgende percelen voorstellen. Een zestal gronden herbergden enkele hofsteden, 

waarschijnlijk huizen in deze context gezien de prijs van één grond vergelijkbaar was met een grond 

waarop enkele hofsteden stonden. De pachten uit 1391 werden gegroepeerd tot een totaalbedrag 

van 10 lb. 12 s. oftewel 252 s. en hadden betrekking op huizen in de Nederkouter. Een kleine 

schatting doet ons vermoeden dat deze som zo’n 40 huizen omvatte.303 Verder waren tien gronden 

opgedeeld en vermoedelijk aan derden (eventueel meer) uitbesteed. Het betreft vaak percelen die 

een degelijke cijns opbrachten. Enkele familienamen die wederkeren in de diverse dossiers van 

Nederkouter zijn: De backere – Zwertvaghere – Vaernewike – Van den boemgaerde/bongarde. 

 

Ten Spriete 

Na 1302 werden cijnzen geregistreerd die zich bevonden aan Ten Spriete. Deze locatie was gelegen 

op de hoek van de Tijkweverstraat (en Nederkouter) en de Onze-Lieve-Vrouwestraat en stelde een 

relatief smalle bebouwingsstrook voor waar in totaal minstens vijf en waarschijnlijk zes percelen, 

waarvan twee lo(e)ves met twee huizen, te vinden waren. Spriet verwijst letterlijk naar (de vorm van) 

een gaffel, vork.304 In de oudere dossiers van de abdij die dateren uit 1281 en 1288 komt spriete 

enkele keren voor in familienamen: katerina en elisabeth de spriete; immesoeta de spriete. Zij 

leefden respectievelijk in de ‘cluster’ Savaanstraat en Nederkouter van de Proosdij en in de 

Savaanstraat van het Centraal beheer.305 Gysseling ontdekte dit toponiem ook in archivalia van Sint-

Jans en Sint-Veerle, in de vorm van: Loes vanden Spriete eind 13de eeuw (SJ) en ten spriete 1333 (SV). 

Ook in 1375 kwam de plaatsnaam nog eens voor in documenten van de Sint-Pietersabdij onder up 

den spriet.306  

Op de Van Deventerkaart is een relatief dichte hoop huizen te bemerken aan de Spriete, die 

achteraan grenst aan de achtertuinen van beide straten die de hoek vormen. Het lijken wel een 20-

tal woningen voor te stellen. Op perceelkaart 2418 en 263 worden slechts een achttal huizen 

onderscheiden. Op een figuratieve kaart van de abdij die volgens de legende de werkelijke situatie 

van de huizen en straten goed weergeeft, vinden we ter hoogte van Ten Spriete een vijftal huizen 
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langs de Tijkweverstraat en slechts één meer geïsoleerd huis geflankeerd door een muur en een 

open ruimte in de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Ook stond er naar alle waarschijnlijkheid een boom op 

de hoek.307 Uit andere bron vernemen we dat daar bovendien een waterpomp stond en dat men via 

deze weg erg gemakkelijk kon lopen tot aan de Plattenberg, de Sint-Kwintenskapel, de Onze-Lieve-

Vrouwekerk, het kerkhof en dergelijke.308  

Met een gemiddelde betaalsom van 12,43 schellingen hadden de gronden aan de Spriete een hoge 

waarde. Het Hebberechtshospitaal bezat er gedurende de gehele 14de eeuw de meeste cijnzen, de 

Proosdij hief er slechts een cijns ter waarde van 1 kapoen in de periode 1397-1398. De cijnzen van 

het hospitaal registreerde men uitsluitend in munten. Ian smeeds en Gheeraerd van den dyke 

hielden elk 1 loeve met 2 huizen aan 17 s. 6 d. en 12 s. 6 d parisis. Ene Heinric de Maegh hield een 

erfelijke rente van 30 s. op de rente van lisbette scaepscinkels. De bronnen gaven geen meer 

specifieke indicaties voor de exacte locatie van de gronden. Mits de locatie een hoek vormt is het nog 

moeilijker om deze te situeren. Maar deze namen keren telkens terug  in de bronnen:   

Inde thoyr jans smeeds 

Inde gheeraerd van den dyke 

Mergriete van der mersch 

Lisbette jans klerx joncwijf over heinric sporard 

Lisbette scaepscinkels over lievijn sporaerd 

 

Terra Sancti Petri 

Binnen de noordelijke wijk komen enkele gronden verspreid van elkaar voor die worden bestempeld 

als terra sancti petri. G. Desmarez ziet het als land dat in direct gebruik was van de abdij en door de 

Proost kon verhoogd worden. De cijnzen waren er volgens hem relatief hoog.309 In de Nederkouter 

en Savaanstraat waren de cijnzen tussen 10 en 20 schellingen waard en kwamen ze een negental 

keren terug. Deze werden in graan, munten en kapoenen vergoed en behoorden toe aan de Proosdij. 

Nabij het kerkhof van de Sint-Kwintenskapel, in de buurt van de Ramen aldaar, lagen twee gronden 

aan 3 schellingen en 14 schellingen plus 1 kapoen. In de Nieuwstraat lagen geen dergelijke gronden 

van de abdij. Het kan bevestigd worden dat de cijnzen niet onbelangrijk waren. Het lijkt erop dat 

deze terrae sancti petri dienst deden als cijnsgronden waar de Sint-Pietersabdij zelf het concrete 

beheer van in handen had. Men zou denken dat de rurale producten werden gebruikt voor verkoop 

of consumptie. Maar waarom werden ze dan belast door de abdij? Misschien zorgden bepaalde 

officia van de abdij voor dit beheer, als soort betaling aan de Proosdij en het Centraal beheer. Of het 

gaat om cijnzen die werden betaald door individuen die de opbrengsten van de grond deelden met 

de abdij, of zelfs afhankelijk waren van de abdij als horigen of hoofdcijnsplichtigen. Dit laatste zou 

dan een restant van de hoofdelijke cijnzen zijn, die elk twee denieren waard waren. Uit het oudste 

register is geweten dat er minstens hoofdelijke cijnzen in de Nederkouter lagen. De abdij bezat er 

ook elders in het Sint-Pietersdorp, blijkt uit dit document, maar deze cijnzen kunnen niet precies 

gelokaliseerd worden. Maar het lijkt al bij al onwaarschijnlijk dat deze hoofdelijke cijns plots zoveel in 

waarde steeg. De hoge bedragen gebonden aan de terra sancti petri suggereren alleszins dat deze 
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gronden kostbaar waren en deels in natura betaald werden. Het voorkomen van (gedeeltelijke) 

geldcijnzen laat vermoeden dat deze gronden een meer recente oorsprong kenden.310  

Proosdij 1281 (Savaanstraat) Proosdij 1288 (Savaanstraat en Nederkouter) 

12 schellingen 2 kapoenen 12 schellingen 

20 schellingen 4 kapoenen 12 schellingen 

1 1/2 viertel graan 14 schellingen 2 kapoenen 

1 halster 1 viertel graan 20 schellingen 4 kapoenen 

Proosdij 1281 (Ramen) 2 halster graan  

3 schellingen  

14 schellingen 2 kapoenen  
Tabel 10: Waarde van de cijnzen op gronden met de titel terra sancti petri in dossiers van de 13

de
 eeuw 

(uitgedrukt in munten parisis) 

Vrilant 

Volgens het Liber Inventarius (1281) lag er een verzameling aan vrilant in de zone Nederkouter-

Savaanstraat-Ramen. In het renteboek van de Proosdij (1288) komt deze benoeming ook voor, maar 

werd het afzonderlijk bij de cijnzen vermeld. In de 14de eeuw verschijnt deze term nergens meer in 

de bronnen.  

Balduinus Satenlewe hield samen met anderen zo’n 11 percelen in rente in de Nederkouter, evenals 

één in de (Sint-Pieters)nieuwstraat. Ook de families Poppe, Worte, Naeldekin en Riemakere hielden 

dergelijke cijnzen, die naar hun belangrijkste aanwezigheid in de Savaanstraat en Nederkouter doen 

vermoeden dat hun vrilant daar lag. In de Ramen beschikten ene Jordanus Rijm en Colinus Cupre, 

Petrus de Lens en Margriete, dochter van Sigerus Paris tezamen over twee stukken vrilant.  

Maar wat betekende dit type grondgebruik? Hoogstwaarschijnlijk bracht deze status van de grond 

met zich mee dat er geen andere verplichtingen aan de abt dienden betaald te worden dan de cijns. 

Herendiensten, tiende, dodemanskoop en beste kateel werden er bijgevolg niet geheven. De 

cijnswaarde was niet afwijkend. 

Sint-Gillisstraat 

Tussen en evenwijdig met de Savaanstraat en Bagattenstraat lag een straat die half zo lang was als de 

twee andere. De geschiedenis van de straat is ongekend, maar op basis van het bronnenonderzoek 

kan opgemaakt worden dat er in de 13de eeuw nog geen noemenswaardige weg lag om er grondbezit 

van te registreren. Waarschijnlijk lagen er toen aan weerszijden van de weg wel gronden die werden 

ondergebracht bij de eigendom van de Savaanstraat en Bagattenstraat – het waren er bijzonder veel 

in de 13de eeuw, meer dan later. Tegenwoordig noemt men het de Jeruzalemstraat. 

In de 14de eeuw bezaten de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Hebberechtshospitaal en het Centraal 

beheer er in totaal 20 cijnzen, waarvan maar liefst 15 hofsteden. Bijna de gehele straat bestond dus 

uit huizen met bijhorende tuinen. Het hospitaal en de parochiekerk hieven er de grootste cijnzen, 

tussen 7,44 en 8,08 schellingen parisis, en hadden er als enige hofsteden in hun bezit. De gronden in 

de straat brachten gemiddeld 6,78 schellingen parisis op en werden meestal in munten en enkele 

keren in graan betaald. Eén cijns bestond deels uit kapoenen. Vier hofsteden werden opgekocht, drie 
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ieghen gillis van crombrugghe en één ieghen heer janne bentinne priester in de dwersstrate. De 

Dwarsstraat verbond alle straten tussen de Ketelvest en Bagattenstraat. Ook lag er een cijns up den 

houc van der ioncfrouwe bets steghe, een steegje dat loodrecht tussen de Sint-Gillisstraat en 

Bagattenstraat liep en ook parallel lag aan het bredere Rozendaalken. Op de 16de eeuwse kaart van 

Van Deventer is enkel het Rozendaalken te onderscheiden, op de perceelkaart staat het aangeduid 

als een iets breder straatje zonder einde. Op die kaart valt ook op dat de Sint-Gillisstraat de loop van 

de Savaanstraat sterk volgde in parallel. De families Dorpman, Sneevoet, Murzepein, Van der 

scueren, Tserscamp, Van vaernewijc, Van der wostinen, Carijn en Zwertvagherskwamen er 

meermaals voor.  

Uitgaand van perceelkaarten van het einde van het Ancien Régime lagen er enkele grote open 

ruimten in de Sint-Gillistraat die uit tuinen bestonden, maar in de (13de en) 14de eeuw was dit 

misschien akkergrond die deel uitmaakte van tuinen. Ook op de Van Deventerkaart uit de 16de eeuw 

lagen deze stukken groen er. Verder was niets opvallends te zien, behalve dat de ruimte rondom de 

straat zich relatief lang uitstrekte in noord-zuidrichting.  

Onze-Lieve-Vrouwestraat 

De Onze-Lieve-Vrouwestraat maakte waarschijnlijk van oudsher de verbinding tussen de 

Nederkouter - Ten Spriete,  de site van de abdij en vooral de parochiekerk langs een steile weg die op 

de top van de Blandijnberg uitkwam bij de Sint-Kwintenskapel en de Plattenberg. Dit was immers de 

kortste weg. De straat was ongeveer even lang als enkele andere straten in de noordelijke wijk, als de 

Nederkouter, Bagattenstraat en Savaanstraat, en ze liep van aan de afgeplatte rand van de 

Blandijnberg in een schuine hoek bijna recht naar het hoogste punt van de heuvel. Het was dus een 

essentiële verbinding, maar nochtans werden er in de 13de eeuw nog geen cijnzen geheven door de 

abdij noch de parochiekerk en het hospitaal. Voor die periode valt dus niet exact te achterhalen hoe 

de straat eruitzag en of andere diensten of instellingen dan het Centraal beheer van de abdij er 

grondbezit hadden. Vermoedelijk was het toen nog een aardeweg waar hoogstens enkele 

landbouwgronden (akker of weide) langsheen lagen. De plaatsnaam van deze straat is logischerwijs 

afkomstig van de naam van de parochiekerk, de Onze-Lieve-Vrouwekerk.  

In de loop van de 14de eeuw waren er plots 76 cijnzen in die straat gelegen, aan een gemiddeld 

bedrag van 9,81 schellingen parisis. Van dit aantal cijnzen waren er 20 hofsteden en vermoedelijk 

een groot deel akkergronden en ander groen. Slechts één akkergrond werd vermeld in de bronnen, 

zijnde een perceel dat één gemet groot was (=4455,99 m²) en acht ponden twee schellingen parisis in 

pacht (van het hospitaal) opbracht. Deze grond nam weliswaar een belangrijk deel van de straat in, 

ligghende tusschen den screyboeme ende den berghe bi der crusen commende van beede de weghe 

commende van der hueverpoerten ende van der pedercelleporten streckende an ians lieven lant, dus 

nabij Ten Spriete aan de zijde van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Symoen Van der Scaffelt had die 

grond in pacht. Daarnaast spreekt men ook over vier lege erven die tussen vier en tien schellingen 

parisis waard waren. Hun landgebruik kennen we niet. De Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Centraal 

beheer hadden er het meeste aantal cijnzen, maar het Centraal beheer hief er beslist de hoogste 

cijnzen, want ze lagen tot driemaal hoger dan de andere met een gemiddelde van 16,48 schellingen 

parisis. De parochiekerk had er tussen 1358 en 1400 15 hofsteden en vier lege erven. De Centrale 

dienst bezat er een 23-tal heffingen van 1391 tot 1398, waarvan drie in de Kleie. Sommige cijnzen 

werden er betaald in graan, kapoenen en hoenderen, wat suggereert dat er zeker akkergrond en 
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rurale hofsteden waren. Opvallend genoeg registreerde men voor deze bezittingen geen hofsteden. 

De familie Van Oerdeghem hield er een achttal cijnzen die sterk gegroepeerd lagen en gelijke 

cijnswaarden hadden. Het Hebberechtshospitaal had er zeven cijnzen waarvan vijf hofsteden (één 

smidse), maar hief er gemiddeld hogere cijnzen dan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.   

De families en instellingen Spaens, Capelleman, Machelens, Van hauthem, Van der varent, Worts, Van 

coudenberghe, Van papeghem, Symoens, Douwere, Goetghebuer, Proosdij, Van oerdeghem en Roelof hielden 

er de meeste cijnzen. 

In de 16de eeuw was de gehele straat gevuld met aaneensluitende bebouwing met achtertuinen. Aan 

de kant van de Kleie lag een landbouwgrond die in de bronnen niet nader verklaard wordt. Blijkens 

de perceelkaart waren de percelen aan de vooravond van de moderne tijd erg smal en lang van vorm 

en telde de straat er een twintigtal meer gronden dan in de 14de eeuw; 92 i.p.v. 76 percelen. 

Waarschijnlijk werden er enkele grotere percelen uit de middeleeuwen opgedeeld in de loop van de 

eeuwen, maar al bij al bleef de percelering aldaar vermoedelijk relatief ongewijzigd. Achter de huizen 

aan de zijde van het Eekhout lagen volgens de perceelkaarten grotere open en groene oppervlaktes 

dan aan de kant van de Kleie, waar vele huizen waren gebouwd tussen de straten.  

Sociale topografie  

De families Iuvenis en Paris kwamen in de meeste straten van de ‘noordelijke wijk’ voor tijdens de 

13de eeuw. Zij hielden grote aantallen cijnzen, en vaak waren de cijnswaarden te plaatsen in hogere 

categorieën.  Vooral de Proosdij besteedde cijnzen uit aan de familie Paris. De Paris concentreerden 

zich in de Nederkouter, Nieuwstraat en de Savaanstraat. In de Kleie hielden Eustachius, de weduwes 

van Philippus en Sigerus alsook de erfgenamen van deze laatste een viertal geldcijnzen. Ook de 

Iuvenis zaten vooral in die hoofdstraten, maar hielden er in totaal minder cijnzen. Meestal betaalden 

ze in graan, soms in combinatie met munten. Het betrof waarschijnlijk voornamelijk akkergronden en 

vaak lagen meerdere cijnzen gegroepeerd die zo grotere gehelen van akkers vormden om te 

onderhouden. Zulke groeperingen kwamen dikwijls voor. De familie Paris (of Parijs volgens de 

literatuur) zou oorspronkelijk geweest zijn uit het Sint-Pietersdorp. Een dergelijke familie was 

afkomstig uit het patriciaat. Dit betekende dat ze een oude geschiedenis hadden en een specifieke 

levenswijze gekenmerkt door activiteiten in de handel, nijverheid, financiën, magistratuur en/of 

weldoenerij en grootgrondbezitters waren. In de abdijdorpen hadden zij een steen met uitgestrekt 

grondbezit en onderhielden zij van generatie op generatie een intieme relatie met de abdij.311 Naast 

de cijnzen die deze families in het Sint-Pieterskwartier312 hielden, bezaten ze misschien zelf ook 

gronden maar het is opmerkelijk dat zij zoveel cijnzen van de Sint-Pietersabdij hielden. Dit doet 

eerder vermoeden dat deze patriciërs uit de stad afkomstig waren en grond probeerden in te palmen 

in het grondgebied van de abt terwijl ze hierbij verplicht waren om er cijns aan te betalen. Het feit 

dat ze een dergelijk groot aantal gronden in vruchtgebruik hadden, wijst echter wel op hun rijkdom 

en aanzien.  

Als min of meer onafhankelijk functionerende instelling hield het Hebberechtshospitaal in de 

Savaanstraat en Nederkouter tientallen cijnzen, aan doorsnee sommen en meestal in graan.  
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 F. Blockmans, Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, Antwerpen, De Sikkel, 1938, pp. 385-386. 
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 En bij uitbreiding misschien het Sint-Pietersdorp, maar dit werd niet uitgespit. 
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In de Ramen waren voornamelijk de geslachten Rijm313 en De cultura314 houders van cijnzen. De 

Cupre hadden er een viertal cijnzen, waarvan één gedeeld met een Paris en De Lens dat vrilant was. 

Opvallend voor alle cijnshouders aldaar is trouwens dat hun cijnzen gegroepeerd lagen, meer dan 

elders. De familie Rijm zou misschien afkomstig zijn uit het Sint-Pietersdorp en daar een patricische 

familie geweest zijn.315 De familie De lake was in grote getale gevestigd in de Nieuwstraat316. 

Heinricus De Lake et Elisabeth filia Lamberti hielden er een stuk grond alwaar ramen stonden, tegen 

een relatief hogere prijs van 5 halster graan, toen 25,01 schellingen parisis waard. Vele akkergronden 

deelden ze met de familie Iuvenis. De geslachten Naeldekins317, Poppe318, De abinsvorde319 en 

Brosche320 bezetten 51 gronden die zich voornamelijk bevonden in de Savaanstraat en Nederkouter 

en gedeeltelijk in de Kleie en Nieuwstraat. 

Doorheen de overgang naar de 14de eeuw blijkt een sociale transformatie te hebben plaatsgevonden 

want enkel de naam Paris leefde enigszins verder, samen met de families Riemakere en van den 

Boemgaerde. Voornamelijk het geslacht de Backere hield er veel en waardevolle cijnzen in de 

Nederkouter, Savaanstraat en Nieuwstraat.   

Reeds in de 12de en 13de eeuw zouden velen het grondgebied van het kwartier hebben geüsurpeerd, 

geïnfeodeerd of opgekocht door het verval van herendiensten en karweien321, maar de best 

gedocumenteerde immigraties dateren uit de 14de en 15de eeuw. Zo werd beslist dat de 

grondeigendom volgens het stadsrecht van de Keure zou geregeld worden na een proces tussen de 

abt en de Magistraat in 1349. In de 15de eeuw dwongen de schepenen nog meer rechten af. In 1464 

verhinderde de abt dat Gentse burgers in het zuidelijke deel van het Sint-Pietersdorp (tussen 

Overstraat en Rietgracht) nog katelen en andere diensten dienden te betalen.322 De grens tussen de 

Gentse stad en het Sint-Pietersdorp lag tot in de 16de eeuw vermoedelijk steeds aan de Ketelvest. Een 

document uit september 1275 leert dat gravin Margareta van Vlaanderen en haar zoon Guy de grens 

tussen de jurisdictie van de abt en de stad Gent vastlegden aan de Ketelvest en aan Tussen Wallen.323 

Een 16de eeuwse kaart leert ons dat de oproer zich concentreerde rond de Savaanstraat. Alleen 

wordt niet gespecifieerd wanneer dit precies plaatgreep. Na talrijke geschillen en een mislukte 

poging van Margareta van Constantinopel sloten de abt en de schepenbank van Gent op 13 mei 1578 

een overeenkomst over de definitieve grens in de Savaanstraat. Deze grens werd vastgelegd op 

kaart.324 
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Wijngaard 

De wijngaard (vinea) bestond in de 13de eeuw uit twee cijnzen die Sigerus Talboem elk hield voor een 

bedrag van drie ponden parisis. In de stichtingsoorkonde van de Sint-Pietersabdij werd een fractie 

van de wijngaard geciteerd als zijnde de grondeigendom van het convent (= mensa conventualis) van 

de abdij. Ganshof situeerde het op de flank hellend naar de Schelde. Over de andere fractie die 

eigendom van de abt was, is echter niets geweten.325 In de grafelijke oorkonde uit 941 blijkt dat de 

graaf de wijngaard opnieuw liet aanleggen bij het klooster.326 Uit de 14de eeuwse bronnen blijkt dat 

de wijngaard zich uitstrekte over (een deel van?) drie stegen liggend tussen de Nieuwstraat en 

Muinkschelde. Men spreekt over den wijnghaerde in eyermans steghe en de wijngaert renten. In 

totaal brachten deze gronden gemiddeld 11,14 schellingen parisis op. Ze waren allen in het bezit van 

het Centraal beheer van de abdij. In 1394-1398 lagen minimaal zeven cijnzen in de Eiermanssteeg die 

uit wijngaard bestonden. Die zeven wijngaert renten waren gemiddeld 16,79 schellingen parisis 

waard en één grote cijns kostte vijf ponden 17,5 schellingen parisis. Waarschijnlijk omvatte die zoals 

andere grote cijnzen in de buurt (zie onder) meerdere gronden in dezelfde steeg. In de weg die ten 

noorden van de Eiermanssteeg liep, ’s Deckerssteeg, lagen in 1394-1398 minstens 11 wijngaert 

renten, waarvan 11 gronden van gemiddeld negen schellingen en een grote cijns van vier ponden 

19,5 schellingen parisis die betrekking had tot diveerschen plaetschen. De families de Roede, de 

Mesmakere en de Tolneere hielden er meerdere opeenvolgende cijnzen. Iets meer noordelijk lag 

tenslotte een derde weg tot waar de wijngaard zich uitstrekte, ’s Wildensteeg. Daar lagen minstens 

vier gronden die deels bestonden uit cijnzen van Pieter Morael, Jan Codde en Heindric de 

Mesmakere voor een gemiddelde waarde van 27,13 schellingen parisis (twee hofsteden) en uit een 

omvangrijke wijngaert rente van diveerschen steden ter waarde van vijf ponden parisis.  

De wijngaard zou zich op het einde van de 14de eeuw minstens uitgestrekt hebben over een lengte 

van ±160m (van de Eiermanssteeg tot aan ’s Wildensteeg)327 en de wijngaert renten hadden blijkens 

deze gegevens even goed betrekking op hofsteden (minstens zeven) die er lagen. Het is echter 

giswerk om te achterhalen over welke breedte de wijnstokken waren geplant, maar het is evident 

dat de monniken gebruik gemaakt hebben van de steile helling op de oever van de Muinkschelde. 

Die helling strekte zich uit van de Nieuwstraat tot aan het water, dus het is niet onmogelijk dat de 

wijngaard bebouwd werd over dit hele stuk, rond en tussen de wegen en hofsteden in. Zoniet, 

beperkte de oppervlakte zich misschien tot het onderste deel van de helling en hadden de percelen 

die wijngaert rente betaalden een deel van hun grond nabij of in de wijngaard liggen. In totaal bracht 

de gehele wijngaard in 1394-1398 zo’n 507 schellingen parisis op, dat is vijfmaal meer geld dan in de 

13de eeuw. Het Centraal beheer verdeelde en vercijnsde meer delen van de wijngaard gedurende de 

14de eeuw.  

Vreemd genoeg lijkt er op de 16de eeuwse kaart van Van Deventer geen aaneensluitende wijngaard 

te liggen. Daar lopen de stegen door tot aan de Schelde. Tussen de stegen in lagen wel opmerkelijk 

grote stukken groen waar de wijngaard waarschijnlijk lag, grenzend aan de achtertuinen en zijden 

van de huizen in die stegen. Op de perceelkaart zijn die grote stukken groen ook duidelijk te 

herkennen, maar staat geen enkele indicatie voor een wijngaard. Dat geldt eveneens voor andere 
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kaarten uit de 17de en 18de eeuw, waar alleen een lange boomgaard tussen de Muinkstraat en de 

Sint-Pieterskerk aan de rand van de Muinkschelde lag.328 

5.2.4 Tijkweverstraat 

Vermoedelijk bestond er in de 13de eeuw, vóór 1253-1254, reeds een weg die de verbinding maakte 

tussen de stad Gent en Sint-Pieters-Aaigem. De as maakte bovendien deel uit van de (volgens 

Gysseling) oudste verkeersroute die aan de rand van de Blandijnberg van aan de Sint-Niklaaskerk via 

de Veldstraat, Nederkouter, Tijkweverstraat, Oudenaardse weg en Kortrijkse weg naar Oudenaarde 

en Kortrijk liep.329 Gysseling benadrukt hoezeer deze route een kenmerkende loop kende, de heuvels 

en laagten (moerassen en meersen) van de Kuip mijdend en parallel lopend met de Leie op de helling 

van de Blandijnberg. De Tijkweverstraat zou ook de grens gevormd hebben tussen Sint-Pieters-

Aaigem en Sint-Pieters-Aalst.330 Vanaf de 13de eeuw (zeker vóór 1250) werd op het einde van die 

weg, langs de Leie, bovendien het Hebberechtshospitaal aangelegd.331 In 1253-1254 zou de 

Persellepoort op het einde van die straat zijn gebouwd als deel van de zuidelijke vesten van de stad 

Gent, maar nochtans werden hiervoor in de bronnen geen indicaties gevonden voor cijnzen of 

pachten in de 13de eeuw. De weg was volgens de kaart van de 16de eeuw relatief breed en zeer lang, 

het was de langste weg in het Sint-Pieterskwartier.  

Gysseling stelt dat het meest zuidelijke deel van deze straat in de 15de eeuw de Hebbrechts strate 

heette332, maar voor de 13de en 14de eeuw werden daar in de bronnen geen aanwijzingen voor 

gevonden. Hij beweert ook dat het noordelijke deel van diezelfde straat de Tijkstrate werd genoemd, 

naar de linnen stof die er waarschijnlijk in belangrijke mate werd verwerkt. Ook andere bronnen, 

zoals een stadsplan uit 1799333 en een straatnamenanalyse uit 1813334, maken het onderscheid 

tussen beide. In de geraadpleegde bronnen spreekt men echter steeds over de Tijc- of 

Tijcweversstrate voor het hele stuk. Het veer halverwege de huidige Kortrijksepoortstraat zou de 

scheiding tussen beide helften gevormd hebben.335 Mits dit onderzoek enkel gebaseerd is op wat er 

tijdens de besproken periode gevonden werd, worden beide helften benoemd als de Tijkweverstraat.  

Van Zuid naar Noord werd de Tijkweverstraat gekenmerkt door: 

  

                                                           
328

 Louis De Vreese, Plan routier de la ville et commune de Gand, divisé en six sections, 1799. < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghent_by_Louis_De_Vreese_in_1799.jpg>, geraadpleegd op 2 mei 2013; Isaac 
Basire, Ghendt a large city and castle in Flanders twice taken by ye duke of Marlborough Viz in ye Year 1706 and 1708, 1708, 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GHENT_by_ISAAC_BASIRE.JPG, geraadpleegd op 2 mei 2013 en Rijksarchief Gent, 
Catalogus van de Kaartenverzameling van het Rijksarchief te Gent / P. De Reu  (065): nr 263. 
329

 Gysseling beschouwde het vroege Gent als een sterk agrarisch landschap waar men aan landbouw en veeteelt deed, 
waardoor deze weg volgens hem oorspronkelijk niet zo belangrijk bevonden werd, maar eerder als een secundaire weg 
beschouwd werd. M. Gysseling, op. cit., p. 22. 
330

 M. Gysseling, op. cit., p. 22 en C. Bogaert, K. Lanclus en M. Verbeeck met medewerking van A. Linters en F. Dambre-Van 
Tyghem, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 
4NA, Brussel – Gent, 1976. <https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21063>, geraadpleegd op 5 februari 
2013. 
331

 T. Van Driessche, “Het Hebberechtshospitaal in het Sint-Pietersdorp te Gent: functie en ontwikkeling van een 
middeleeuws proveniershuis”, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 46 (1992), 
pp. 47-49. 
332

 Naar het Hebberechtshospitaal dat aldaar gelegen was.  
333

 Louis De Vreese, Plan routier de la ville et commune de Gand, divisé en six sections, 1799. < 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghent_by_Louis_De_Vreese_in_1799.jpg>, geraadpleegd op 2 mei 2013. 
334

 F. Vanderhaeghen, Nouvelles dénominations en français et flamand des sections, faubourgs, enclos, places, marchés, 
remparts, quais, rues, passages, ponts et portes de la ville de Gand, Gent, Fernand, 1813, p. 12. 
335

 M. Gysseling, op. cit., pp. 47+80. 



86 
 

a) de aanwezigheid van de Persellepoort die de schakel vormde tussen de wegen en nederzettingen 

buiten de vesten van de stad Gent en het Sint-Pieterskwartier, met aan de ene zijde de wallen 

zelf en aan de andere een verlengd stuk van de Leie. Het poortgebouw vormde een imposant 

landmerk in het landschap. Op de wallen ten oosten van de poort zijn enkele gebouwen te 

onderscheiden.336 Het toponiem zou afkomstig zijn van Petri-cella, letterlijk de kluis van Sint-

Pieter.337 In de 16de eeuw ving men werken aan om de vesten uit te breiden en te verstevigen, in 

het kader van de bouw van een grootschalige citadel ten zuiden van het Sint-Pieterskwartier.  

 

b) onmiddellijk ten westen van de Tijkweverstraat het Hebberechtshospitaal die vertrekkende 

vanuit het stadsplan van Van Deventer en enkele gegevens uit ander onderzoek enige grond ter 

beschikking had, waarop diverse gebouwen stonden alsook een boomgaard en andere groen. 

Een grondige studie van het hospitaal vertelt dat het complex bestond uit een kapel, een groot 

huus parallel liggend aan de Tijkweverstraat, kleinere gebouwen, een lange gang tussen de kapel 

en kleine gebouwen (keuken en eetplaats), enkele huisjes van proveniers (mensen die 

vertoefden in het hospitaal: oorspronkelijk zieken en armen, in de loop van de 14de eeuw enkel 

welgestelde bejaarden) langs de Leie en tussen het groot huus en de Leie een moestuin met 

boomgaard en een tuerfhuus.338 Zowel op voornoemd plan als op het panoramisch plan en 

enkele figuratieve kaarten van de abdij is langs de Leie heel wat open ruimte op te merken. De 

(Schreiboom)kapel van het hospitaal is in verschillende bronnen terug te vinden. 

 

c) een bijna niet bebouwde weg die naar het oosten afsloeg in de richting van het Eekhout. Aan de 

hoekpunten van deze inslag stonden enkele huizen, verder langs leken slechts enkele gebouwen 

te staan. Het is niet duidelijk welke functie deze gebouwen vervulden: hoeves? stallen voor de 

koeien die er graasden? gewone huizen? een combinatie hiervan? Een figuratieve kaart van het 

einde van de 16de eeuw die het stuk tussen de Ketel- en Persellepoort in detail weergeeft339, 

vertelt ons dat de alleenstaande gebouwen nabij het Eekhout eerder hoeves waren. Tussen de 

vesten en deze weg lag een boomgaard. Verder zien we in het verlengde van deze weg heel goed 

twee hekkens die deel uitmaakten van de afsluiting van de weide van het Eekhout. De weg lijkt 

de verbinding gevormd te hebben tussen het Hebberechtshospitaal en de abdij van Sint-Pieters.  

  

d) sterk bebouwde weerszijden van de straat, die terug te vinden zijn op al het kaartmateriaal sinds 

de 16de eeuw. Overal worden tuinen achter de huizen bespeurd, die zouden verhuurd zijn 

geworden door de abdij.340 Daar werden geen directe aanwijzingen voor gevonden in het 

bronmateriaal. Daar het Hebberechtshospitaal in 1275 enkele goederen in de buurt had 

gekregen van de abdij, in ruil voor een verplichting in tarwe die de abdij diende te betalen aan 

het hospitaal, had ze minstens dit grondbezit in het kwartier.341 Maar uit de bronnen blijkt dat er 

geen cijnzen of pachten lagen van lokale instellingen of diensten in de 13de eeuw. Het 

Hebberechtshospitaal bezat er 51 van de 103 cijnzen en hief er ook de grootste sommen: 
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gemiddeld 9,77 schellingen parisis. De Onze-Lieve-Vrouwekerk had er iets minder dure cijnzen 

(6,67 schellingen) en het Centraal beheer de laagste cijnzen, maar wel 37 cijnzen die grotendeels 

uit akkerland moeten bestaan hebben omdat ze bijna allemaal in graan betaald werden. Dit 

betekent dat de Tijkweverstraat voor ongeveer een derde uit akkergrond zou bestaan hebben. 

49 cijnzen ofwel de helft van de gronden waren echter hofsteden. De parochiekerk had er 10, het 

hospitaal 38 en het Centraal beheer 1 (half huis). Een hofstede droeg de naam De Witte leeue, 

drie gronden werden geregistreerd als liggende aan of naast het veer en één akker nabij het 

Hebberechtshospitaal noemde men tspytaels velde (ter grootte van 1 hant dachwand; in cijns bij 

de Aalmoezenij). De overige gronden zijn ongekend, behalve die waar de kapel van het hospitaal 

op stond. Deze hield de abt van Sint-Pieters in cijns van het hospitaal, aan twee denieren parisis. 

Het Hebberechtshospitaal en de Proosdij hadden er ook zes pachten. Van 1393 tot 1399 had het 

hospitaal er vier waarvan er twee voer tospytael lagen (één buelxkine) en twee lichtere op of 

nabij de veste ieghen thospitael. Gemiddeld brachten ze 61,2 schellingen parisis op en waren ze 

vastgelegd voor termijnen van negen, zes en drie jaar. De Proosdij bezat er in 1397-1398 twee 

kleine pachten van gemiddeld 2 kapoenen (= 1 schelling parisis). Het aantal percelen bleef gelijk 

tot op het einde van het Ancien Régime, want ook toen waren er ook ongeveer 100 te tellen.  

 

e) twee andere zijstraten tussen de Persellepoort en Ten spriete: beide lopen westwaarts af naar de 

Leie. De eerste weg heette het veer en liep ter hoogte van en naar het Bijlokehospitaal aan de 

overkant van de rivier. Op de figuratieve kaart van de betreffende straat342 werden huizen 

getekend langs het veer, terwijl die op het plan van Van Deventer niet te bemerken zijn. Ook zien 

we op deze kaart dat de weg werd geflankeerd door een kleine verhoging aan de ene zijde en 

een omheining aan de andere. In de bronnen genoteerd als: tfere (1358); tsente pieters up tveere 

(1368)343; ter biloken veere (1369)344; (t)veere (14E). Verderop lag een tweede weg, gelegen 

tussen Ten spriete en het veer. Hiervoor gaf Gysseling geen naam op, en in het eigen 

bronnenonderzoek werden hiervan geen aanwijzingen gevonden. Op de perceelkaart wordt dit 

straatje la petite rue de l’étoile oftewel Sterrenstraatje genoemd.345 Ook Fernand vermeldt het in 

een toponymische studie van de Gentse straten.346 Het lijkt het meest vanzelfsprekend dat deze 

korte weg een typische water- en brandsteeg was tussen de behuizingen in.  

  

f)     lage muren en (bij)gebouwen langs de Leie: over de gehele lengte van de straat waren de oevers    

       van de rivier in de 16de eeuw verstevigd en beschut tegen het water 

 

5.2.5 Plattenberg  

De cijnsboeken vertellen ons dat Centraal beheer in de 13de eeuw alle cijnzen bezat aan de 

Plattenberg. Op de top van de berg werd een totaalbedrag van 9 ponden aan huizen, samen met drie 

andere cijnzen geregistreerd. Dit bedrag stelt maximaal een 36-tal huizen voor, wat het alles tot een 

39 heffingen brengt door de toevoeging van een drietal cijnzen. Twee daarvan werden in modekine 

betaald. Dit zullen waarschijnlijk akkergronden of hofsteden met een deel akkerland geweest zijn. De 

andere cijnzen betaalde men in munten. In vergelijking met de cijnzen uit de 14de eeuw, was er geen 
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aanzienlijke verandering in het aantal aan de Plattenberg; deze hoeveelheid bleef hangen rond een 

30-tal cijnzen. Waarschijnlijk verklaart het feit dat dit plein zeer centraal en vooral nabij de 

parochiekerk en de abdij lag dat de gronden er reeds snel werden verdeeld en vercijnsd. De cijnzen 

aan de Plattenberg brachten in vergelijking met de noordelijke wijk van het kwartier gemiddeld 

minder op. Dit verklaren we enerzijds door de relatief beperkte ruimte langs het plein in vergelijking 

met lange straten als de Nederkouter en Savaanstraat, waardoor de percelen vermoedelijk kleiner 

waren. Anderzijds door de grotere aanwezigheid van hofsteden in plaats van akkergronden aldaar, 

die minder waardevolle gronden voorstelden. Voor de 13de eeuw is geen echte systematiek te 

ontwaren in de betalingswijze (natura en munten) en bedroeg het gemiddeld bedrag 3,67 schellingen 

parisis. Enkel de naam van ene De Pape wordt in de bronnen vermeld.  

In de loop van de volgende eeuw steeg het gemiddelde tot zo’n 8,09 schellingen, terwijl het aantal 

heffingen of percelen ongeveer hetzelfde bleef. Dit valt grotendeels te verklaren door de inflatie die 

werd veroorzaakt door devaluatie van de zilvermunten.347 Dit gemiddelde ligt lager dan die uit de 

noordelijke wijk en in het Oude dorp, maar hoger dan alle andere buurten in het kwartier. In een 

rangorde staat de Plattenberg op de 7de plaats van de 20 buurten. Het bezit van de cijnzen ging 

echter wel grotendeels over op de Onze-Lieve-Vrouwekerk (94 %) en gedeeltelijk op het 

Hebberechtshospitaal en de Pitancie (elk 3 %). De cijnzen van het hospitaal hadden gemiddeld de 

hoogste waarde, ten opzichte van de Pitancie en de parochiekerk, in afnemende volgorde. Het 

grondbezit van het Centraal beheer verdween er zelfs helemaal, waardoor het lijkt dat er vooral een 

reorganisatie is geweest tussen de abdij en de parochiale kerk, met een klein aandeel voor het 

hospitaal en de Pitancie. Minstens acht van de 31 percelen waren er hofsteden, waaronder zelfs een 

erf met een steenkin die een cijns van 40 schellingen parisis waard was. Een andere hofstede had ook 

een loefkin348 staan. Tweemaal wordt vermeld dat een cijns nabij ieghen sente quintins berch of up 

den houc an den berch ieghen sente quintins gesitueerd was. De centrale locatie vormde misschien 

een aantrekkingspool voor rijkere individuen uit het kwartier of was gelegen nabij (wevers)ateliers 

(of ramen), want er leefden een drietal meesters aan dit plein: meester ians capellane van bost, 

meester jan scysone en meester der jan van der ecke.  

De Plattenberg vormde het hoogste punt van het Sint-Pietersdorp, aan de top van de Blandijnberg en 

29m boven de zeespiegel. De Blandijnberg staat op sommige kaarten, waaronder een plan van Louis 

De Vreese uit 1799, aangeduid als top die fysisch-geografisch niet helemaal op dezelfde plaats viel als 

de menselijk aangelegde Plattenberg. Het zou dichtbij of zelfs op de plaats zelf van de Sint-

Kwintenskapel gelegen hebben. [details kaartmateriaal] In de literatuur gebruikt men beide 

toponiemen door elkaar, maar in deze scriptie zal bovenstaand uitgangspunt ingenomen worden. De 

Plattenberg was een afgevlakte open ruimte die zich bevond op het kruispunt van de as 

Kanunnikstraat – Overstraat – Overpoort vanuit het zuiden (die naar het noorden doorliep in de 

Onze-Lieve-Vrouwestraat) met het kerkhof van de parochiekerk, de parochiekerk zelf en de (Sint-

Pieters)nieuwstraat, die ook naar het noorden liep, parallel met de Schelde en tot aan de Walpoort. 

Op de kaart van De Vreese en in het werk van Gysseling staat vermeld dat de Plattenberg eerder aan 

de voet van de kapel (op de huidige Sint-Amandsstraat) gesitueerd was, maar in het bronmateriaal 

en op ander kaartmateriaal wordt geen expliciet onderscheid gemaakt met de rest van het plein. 

Plattenberg geldt hier bijgevolg als de benaming voor het gehele plein. De oppervlakte van de 
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Plattenberg was vergelijkbaar met die van het Kramersplein in het Oude dorp. Beide hadden 

afmetingen van ongeveer 100m op 100m, maar de voornoemde berg had vooral een brede en smalle 

vorm van een afgeplatte rechthoek, zich uitstrekkend van aan de Sint-Kwintenskapel in het westen 

tot de hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het oosten. Er was een poel aanwezig, die zeker en 

vast wijst op het rurale karakter van het kwartier. Daar liet men dieren als varkens, honden en kippen 

vermoedelijk drinken en maakte men gebruik van het water voor bepaalde activiteiten als het 

schoonmaken van materiaal. Er werden daar op regelmatige basis markten gehouden, waardoor het 

plein ook de namen “Onze-Lieve-Vrouwaard” of “kloostermarkt” droeg.349 Het suffix –aard refereert 

vermoedelijk aan de gemene schapenweide die er oorspronkelijk gelegen heeft en minstens sinds de 

opkomst van de stad Gent in de 12de eeuw van dienst zal geweest zijn voor de textielnijverheid die in 

het kwartier gevestigd was.350 De ruimte zal alleszins sinds geruime tijd als centrale plaats in het 

kwartier gefungeerd hebben. De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in de 10de eeuw gesticht naast de 

abdijkerk van Sint-Pieters, bijna op het hoogste punt van het Sint-Pietersdorp. In het begin fungeerde 

die als parochiekerk voor het gehele grondgebied van de abdij tussen Leie en Schelde, maar bij het 

onafhankelijk worden van de portus Gent in de 12de eeuw bouwde men vesten rondom de Kuip en 

splitste dit patronaatsrecht zich op in meerdere parochies: Sint-Jans, Sint-Niklaas en Sint-Jacobs.351 In 

de loop van de 14de eeuw vonden er verschillende grote branden plaats: 1353, 1359, 1378.352 Aan de 

voet van de parochiekerk lag een groot kerkhof, dat in de bronnen onser vrauwen kerchof genoemd 

wordt. Op enkele kaarten tekende men op dit plein bomen.353   

5.2.6 Oude dorp  

De Proosdij had volgens de bronnen al het bezit in het zogenaamde Oude dorp, dat volgens Gysseling 

ouder was dan de abdij zelf. Hij situeerde het ten zuiden van de Sint-Pietersabdij, een vierkant 

vormend tussen de Vest (vanaf 1253-1254), de Schelde, de Muinkstraat (Kantienberg) en Overstraat 

(Overpoortstraat). Mits in de 13de eeuwse bronnen nergens sprake is van andere toponiemen dan die 

van het Oude dorp, is het niet eenvoudig om de plaats af te bakenen. Wel kan dit op basis van latere 

documenten, waarin specificaties werden aangebracht. Zo lezen we dat bezittingen die onder de 

noemer van haude dorp werden geplaatst, reikten van aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk via de 

abdijkerk (bachten here), Kanunnikstraat (Canoencstrate), Muinkstraat, Overstraat (up deuverstrate), 

Stalhof, Schelstrate an den bergh, Muinkbrug, Molenstraat tot aan de molenmersch en moeskins dal. 

Er werd zelfs een cijns inbegrepen die in de prochie te Meeren gelegen was. De Plattenberg zou in 

feite volgens de gegevens uit de 13de eeuw bij deze omschrijving kunnen gerekend worden, maar in 

de bronnen wordt het apart behandeld omdat het plein vermoedelijk pas later dan de overige delen 

in de zuidoostelijke hoek van het kwartier vorm kreeg en eventueel vercijnsd werd. Deze informatie 

doet denken dat de interpretatie van M. Gysseling te beperkt is (of alleszins niet meer geldig vanaf 

de 14de eeuw) en laat ons toe te redeneren dat het Oude dorp zich ook uitstrekte in de 

Kanunnikstraat en langs het abdijcomplex, plaatsen die nauwelijks of niet voorkomen in de bronnen 

en in de 16de eeuw (Van Deventer) sterk bebouwd waren. Ook denken we dat de zogenaamde 
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molenmersch, die waarschijnlijk vlak achter de Molenstraat gelegen was, hiertoe kan gerekend 

worden. De meers werd immers in de bronnen geclassificeerd binnen de omschrijving van het Oude 

dorp en lijkt eerder aan te leunen bij dit gehucht aan de overzijde van de Schelde dan bij de 

uitgestrekte Muinkmeersen. Ten zuidoosten van het gehucht vormde de Oude Schelde, die de 

Muinkmeersen afbakende in het oosten, de grens van sente pieters binnen vesten. De loop van de 

Schelde zwenkte er noordoostwaarts af ten gevolge van het aanbotsen tegen de Zwaluwenberg, een 

uitloper van de verheffingen tussen Leie en Schelde in Gent. Deze kleine top was zo’n 10m hoog en 

herbergde het gehucht horend bij het Oude dorp. Daartegenover lag Ter Platen, een zandbank in de 

Muinkschelde. In dit opzicht verklaart het toponiem Molenstraat nader waarom daar een molen zou 

gestaan hebben: op een verhoging waar de wind beter gevangen kon worden en nabij 

landbouwgronden ten oosten daarvan. Het bewijst trouwens ook dat rondom deze plaats (ooit) 

enkele akkergronden gelegen zouden hebben, geen meersen.  

Het Oude dorp werd volgens M. Gysseling verder gekenmerkt door een plein met een gewad, 

Kramersplein genaamd, en was vooral bewoond om en nabij het Stalhof.354 Het toponiem suggereert 

dat het landschap een landelijk karakter had: stal – hof. Misschien was hier ooit een groot stuk land 

gelegen waarop stallen en andere hoevegebouwen stonden en werd het een plaatsnaam voor de 

hele buurt en straat. Dat hof zou dienst hebben kunnen doen voor de abdij, voor vee dat op het 

nabijgelegen Eekhout of in de Muinkmeersen te grazen werden gelaten, of alleszins voor de 

uitgestrekte kouter die ten zuiden van het kwartier lag. M. Gysseling gaf hier geen mogelijke 

verklaringen voor. Daar waren, in tegenstelling tot wat hij beweert, opvallend weinig woningen of 

andere gebouwen te bespeuren, zelfs nog in de 16de eeuw. Tenzij hij zich vergiste en het Stalhof aan 

de randen van het Kramersplein situeerde, ofwel bewust deze naam hanteerde voor alle straten die 

rondom het plein lagen. Het Oude dorp kan gezien worden als het woon- of dorpscentrum (ook een 

dries) dat aan de rand lag van en hoorde bij een groot akkercomplex. Ook M. Gysseling maakt deze 

hypothese, hij ziet Blandinium als één van de dorpen/kernen van waaruit Gent zich ontwikkeld heeft 

en dat hoorde bij de kouter ten zuiden ervan. Hij meent dat de abdij er pas later werd gebouwd en 

naar de andere kant, naar de portus Gent, gekeerd was. Het Oude dorp was gericht op de 

uitgestrekte kouter ten zuiden ervan en bewaarde volgens hem een Romeinse (geometrische, 

vierkante) dorpsstructuur. De Latijnse naam Blandinium zou hier ook een aanwijzing voor zijn.355 Het 

zou dus allerminst verwonderlijk zijn dat hier landelijke gebouwen en inrichtingen gevestigd waren. 

De bronnen geven helaas weinig kijk op deze aspecten. Hiervoor zou een meer uitgebreide studie 

van de rekeningen en van narratieve bronnen van de abdij misschien leerzaam zijn. Maar een 

iconografische en kaartstudie bieden reeds nieuwe gegevens (zie onder).   

Een kleine analyse van de beschikbare gegevens leert ons dat dezelfde families als in de noordelijke 

wijk er cijnzen hielden in de 13de eeuw356, weliswaar met bijzonder lage sommen die allemaal in 

denieren en obolen werden bijgehouden. Waarschijnlijk waren deze gronden heel wat minder 

waardevol dan de akkers in de noordelijke wijk. Vermoedelijk waren de percelen ook kleiner dan in 

het noordelijk gedeelte. Op de kadastrale kaart uit het begin van de 19de eeuw zien we dat de 

percelen in de Overstraat, Hoogpoort, langs het Kramersplein en rondom het Stalhof in vergelijking 

met andere percelen in het Sint-Pieterskwartier bijzonder kleine oppervlaktes besloegen en allemaal 
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opeen geplakt waren. Op 28 januari in 1282 werden de helft van een huis en van een hoeve gelegen 

voor de abdij in de Muinkstraat verkocht door Hendrik van Deinze en Margareta.357 Terwijl in de 13de 

eeuw zo’n 186 cijnzen lagen in het Oude dorp, kromp dit aantal tot ongeveer 52-67 heffingen in de 

loop van de 14de eeuw. Vermoedelijk werden vele kleine cijnzen samengevoegd tot grotere percelen. 

Deze cijnzen concentreerden zich vermoedelijk in de Overstraat, ten zuiden van het Kramersplein en 

rond de abdij uitgebaat, m.a.w. in de straten die volgens het kaartmateriaal het meest bebouwd 

waren. Van die cijnzen telden we minimaal 23 hofsteden, 1 stuk boomgaard, 1 meersgrond van 1 

bunder groot (in molenmersch ende in moeskins dal) en tevens een upstalle in de Molenstraat, waar 

de cijns in kapoenen werd betaald en een hovekine stond. Die boomgaard valt volgens het 

panoramisch plan ongeveer te situeren in de uithoek van de Muinkmeersen, nabij de Zandweg en de 

Oude Schelde. Vreemd genoeg werden geen aanwijzingen voor blekerijgronden gevonden, die op 

hetzelfde plan aan de voet van het gehucht en de Muinkbrug in groot aantal te zien zijn.358 Misschien 

kwamen cijnzen bij op deze plaatsen. Verder wordt melding gemaakt van cijnzen in de Overstraat, 

aan het Stalhof, in de Kanunnikstraat en vele hofsteden bij de Muinkbrug. Meerdere keren geven de 

bronnen grote cijnzen (al dan niet hofsteden) aan. De gemiddelde betaalsom van de cijnzen steeg 

spectaculair, van 0,09 naar 7,10 schellingen. Dit valt vooral te wijten aan grotere en meer percelen 

(grond schaarser) en aan de nieuwe cijnzen van andere grondeigenaars na de reorganisatie na 1281. 

De Proosdij verloor er al haar rechten aan de parochiekerk, het hospitaal, de Aalmoezenij, Pitancie en 

het Centraal beheer. De Onze-Llieve-Vrouwekerk had er 65 % van de cijnzen, maar het Centraal 

beheer en het hospitaal hieven er grootste sommen. Er trad dus een zeer bruuske breuk op in de 

verdeling en waarde van de cijnzen. Men vond voortaan voornamelijk deze familienamen of 

cijnshouders terug in het Oude dorp: 

Van antwerpen; De clerc; Scinkel; Van der roerten; De vroede; Kersmakers; Van der mersch; Van den baerle; 

Elbe; Van vosterond; De troyere; Bruneel; Borgaert; Vinx; Van der zickelen; Kelder; Abt Sint-Pietersabdij; Van 

der zickelen; Van lieddevelde; Penneman; Van wijchijns; Van munte; Lante 

We vonden in het Oude dorp tevens een pacht aan, die bestond uit het kasseigeld dat jaarlijks werd 

betaald (1396-1399) voor een bedrag van 36 schellingen parisis. Men spreekt over de kauchiede 

ghelde ter over poerten, naast dat aan de pedercelle poerten. Dit levert natuurlijk waardevolle 

informatie over het plaatselijke landschap en de onderhoudswerkzaamheden aldaar.  

Op de perceelkaart wordt ook duidelijk dat langs de Scheldekant zelfs nog in de 18de eeuw grote 

oppervlaktes onbebouwd waren. Deze staan op de perceelkaart aangeduid als tuinen. In de 13de en 

14de eeuw bestond dit vermoedelijk uit veel groen, dat werd samengesteld door weide, akkerland en 

tuinen (waaronder een boomgaard in de 14de eeuw). F.L. Ganshof vermoedt dat er in de 7de, 8ste en 

9de eeuw zo’n 15 muids haver geoogst werden in dit deel van de domeinexploitatie. Hij schat dat 

deze opbrengst overeen kwam met 3 ha en 84 a grond.359 Een eenvoudige benadering van de 

vierkante uithoek van het Oude dorp maakt duidelijk dat deze oppervlakte ongeveer 6,25 ha groot 
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was.360 Dit haverland zou de helft hiervan beslaan hebben. Mogelijk bleven hiervan bepaalde 

grondgebruiken voorleven tot in latere eeuwen. Een straatje dat het Kramersplein met het Stalhof 

verbond droeg op een andere perceelkaart uit de 18de eeuw (nagetekend volgens Thoen) de naam 

van Wijngaardstraatje. Dit zou erop wijzen dat op deze onbebouwde stukken (onder andere) 

druivelaars geteeld werden. Het zou dan niet verwonderen dat langs de Schelde eveneens aan 

druiventeelt werd gedaan, mits daar ook onbebouwde en bovendien steile gronden, gericht op het 

oosten en zuidoosten, lagen. Destijds stond een watermolen (het gat ter plaeten) aan de Muinkbrug, 

alwaar de Sint-Pietersabdij in de 16de eeuw rechten zou gehad hebben op de visserij, net als op de 

sluis voorbij Ter Platen.361 Vooral het bestaan van deze infrastructuur is hier van belang. Vóór 1290 

werd de Oude Schelde immers afgedamd in Ter Platen in opdracht van de Sint-Pietersabdij. Het ging 

gepaard met een watermolen. Omwille van verschillende andere stuwen meer zeewaarts gelegen 

werd die op het einde van de 16de of in het begin van de 17de eeuw afgebroken. De Oude Schelde 

werd afgesloten van de Nederschelde door de Vijf Windgaten (achter Klein Begijnhof) en door de 

stuw van de Schepenenvijver aan de Hooipoort.362          

Het plan van Van Deventer maakt duidelijk dat deze zuidoostelijke uithoek van het kwartier geen 

sterk bebouwde zone voorstelde en dat de bebouwing zich concentreerde in de Kanunnikstraat, 

flanken van het abdijcomplex, Overstraat (Overpoortstraat), Muinkstraat en aan de zuidelijke rand 

van het Kramersplein. Verder bevond zich tevens een gehucht aan de overkant van de Schelde, ter 

hoogte van Ter Platen (zandbank of plate in de Schelde).363 Daar concentreerde de bewoning zich in 

de Molenstraat en deels langs de Schelde, nabij Ter Platen, en lagen ook enkele meers- en 

weidegronden in het verlengde ervan. De Muinkbrug zorgde voor de verbinding tussen het Oude 

dorp en dit gehucht, evenals de Muinkmeersen. Deze brug werd door de monniken aangelegd.364 De 

Heuverpoort of Porta Superior tenslotte, werd in de 13de eeuw gebouwd in het kader van de 

verplaatsing van de Gentse vesten tot aan deze lijn in het Sint-Pietersdorp in 1253-1254. Vandaar de 

plaatsnaam Hoogpoort(straatje) in het hogere gedeelte van het Stalhof. Het kruispunt aan de huidige 

binnenring van Gent dat vandaag Heuvelpoort wordt genoemd, heette in de middeleeuwen 

Overpoort.365 Diverse kaarten uit tonen dat er bovenop de stedelijke vesten bomen stonden, en een 

oorkonde uit 1573 spreekt over het recht dat de Sint-Pietersabdij had om bomen op de stadsvesten 

tussen de Heuver- en Petersellepoort te onderhouden en te kappen.366  

Het is dus niet geweten welke gronden de abdij in de 13de eeuw precies in bezit had in het Oude dorp 

en hoe het landschap er toen uitzag, maar bovenstaande speculaties kunnen hier enig zicht op 

bieden. De nederzetting lijkt er alleszins een oude geschiedenis gekend te hebben en van een 

bijzonder versnipperde  naar een meer doorsnee percelering geëvolueerd te zijn. 
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5.2.7 Muinkmeersen  

Niet ver van het Oude dorp en het bijhorende gehucht rond de Molenstraat, lagen de uitgestrekte 

Muinkmeersen. Ze waren gelegen tussen de Muinkschelde en de Oude Schelde. Het gehele 

grondgebied was gelegen aan de oostelijke zijde van het Sint-Pieterskwartier en omvatte een 

oppervlakte die dat van het kwartier in belangrijke mate benaderde. Ganshof schatte de 

Muinkmeersen ten tijde van de domeinexploitatie van het Sint-Pietersdorp zo’n 25 ha groot. Voor 

deze berekening baseerde hij zich op de hoeveelheid hooi die er werd geoogst (ongeveer 18 ha 63 a) 

en op een rechthoek die hij in vogelvlucht tekende over het gebied (overeenkomend met 25 ha) 

omdat hij ervan uitging dat het gebied niet alleen uit hooi maar ook uit overstromingsgronden van 

beide Scheldearmen bestond. Ons lijkt deze benadering niet erg geloofwaardig, aangezien een 

vergelijking van de grootte van de Muinkmeersen ten aanzien van de Kuip van Gent (waarvoor de 

oppervlakte is geschat op 80 ha367) laat zien dat de meersen zeker niet een derde van de Kuip groot 

waren. Integendeel, de meersen lijken ons niet zoveel kleiner dan het oude Gent te zijn geweest. Via 

Google Earth bekomen we een benaderende oppervlakte368 van 37,5 hectare. Ten opzichte van de 

toenmalige situatie veranderde er hoogstwaarschijnlijk niet veel aan deze oppervlakte, gezien de 

grenzen dezelfde bleven en het meersgebied niet of nauwelijks werd omgezet in ander landgebruik. 

Dit laatste valt te observeren op het plan van Van Deventer uit de 16de eeuw, alwaar de 

Muinkmeersen grotendeels onbebouwd bleven. De Schelde vormde een groot inundatiegebied langs 

weerszijden van haar loop ten zuiden van de Muinkmeersen. Eens ze het grondgebied van Gent 

binnen de vesten binnenstroomde, splitste ze zich op in een tak die noordwaarts verderliep en een 

andere tak die via Ledeberg en het klooster van Sint-Klara oostwaarts stroomde. Via de noordelijke 

tak stroomde de rivier langsheen de Speie net aan de buitenkant van de versterkingen, langs de 

Zwaluwenberg en vervolgens een lange kromming tussen de Muinkmeersen en de Ooie makend tot 

aan de Huidevettershoek en de Walpoort. Dit stuk van de Schelde noemde men de Oude Schelde. De 

rechte loop van de Muinkschelde suggereert dat deze werd gegraven. Men vermoedt dat de 

monniken deze hebben rechtgetrokken doorheen het alluvium van de Oude Schelde van aan Ter 

Platen tot aan de Huidevettershoek, om de kronkelingen van de Oude Schelde te vermijden. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat de Schelde een dergelijke loop op natuurlijke wijze heeft aangenomen. 

Bovendien wijst de onderbreking van het wegje dat Blandinium met Ledeberg verbond, zijnde het 

Zandstraatken, door de Muinschelde dat deze weg ouder was en de Schelde er pas later werd 

aangelegd.369 De meersen werden in 941 door markgraaf Arnulf I terug geschonken aan de Sint-

Pietersabdij:  

“[…] de met bloemen getooide meersen, die naast de Poort liggen, geef ik in hun macht […]”370  

Het is onduidelijk wanneer de monniken de Muinkschelde precies zouden gegraven hebben, 

misschien al in de eeuwen vóór 941 toen de graven deze gronden hen nog niet hadden ontnomen, of 

misschien pas na de terugschenking. Ook het toponiem Muinkmeersen verwijst naar de monniken. 
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Waarschijnlijk omdat zij er oorspronkelijk werken uitvoerden en misschien omdat de meersen 

aanvankelijk deel uitmaakten van de mensa conventualis. Op het einde van de 13de eeuw werd dit 

bezit van de monnikengemeenschap in het kader van de reorganisatie van het domeinbeheer door 

de crisis van de abdij echter afgeslankt. De Kelder, Kosterij en Proosdij verloren veel onroerende 

goederen aan de Kamer van de abt. Hiervoor kregen de Kelder en de Kosterij vergoedingen en 

ontving de Proosdij enkel nog heerlijke inkomsten en boeten.371  

De cijnzen waren gedurende de 13de eeuw in het bezit van het Centraal beheer en de Proosdij. Er 

werden geen pachten gevonden voor deze periode. Het Centraal beheer bezat er een cijns ter 

waarde van 60 ponden parisis372, die overeenkwam met een oppervlakte van ongeveer 1,86 ha.373 Dit 

bedrag zat vervat in één enkele heffing die ene Gerardus de Walle in cijns hield. Meer informatie 

vinden we in het Liber Inventarius niet terug. De Proosdij was ook in het bezit van een dergelijke cijns 

die vermoedelijk dezelfde oppervlakte besloeg, maar registreerde de naam van de houder niet. Naast 

deze grote cijns, gaf de dienst ook twee kleinere cijnzen uit aan de erfgenamen van Willem Peister en 

de kinderen en erfgenamen van Paulus Vilters voor een som van respectievelijk drie en vijf 

schellingen parisis. Deze laatste uitgaves hadden duidelijk betrekking op heel wat kleinere percelen 

dan de andere heffingen, die waarschijnlijk aan de rand van de meersen lagen. Het lijkt bizar dat de 

overige 30 hectare van de meersen nergens in de bronnen vermeld staan, want het is 

onwaarschijnlijk dat deze niet werden ontgonnen. Tenzij het overige land toen enkel dienst gedaan 

heeft als overstromingsgebied. Een oorkonde uit 1269 vormt het bewijs voor het bestaan van een 

bewaker van de weides in de Muinkmeersen.374  

In de loop van de 14de eeuw loopt het aantal heffingen op en daalt de gemiddelde betaalsom voor de 

cijns naar 376 schellingen parisis. De meersen werden verdeeld in kleinere cijnzen onder meer 

verschillende individuen. Toch blijft dit bedrag erg hoog, maar dit is niet verwonderlijk want meersen 

vormden zeer waardevolle grond, die zo’n 10 maal meer waard was dan akkergrond.375 Gerekend 

met de erfelijke rente die gold op de koeien die er graasden komt het gemiddelde bedrag van de 

cijnzen op zo’n 336 schellingen parisis. Als men oog wil hebben voor de gemiddelde cijns van de 

percelen in de Muinkmeersen wordt het getal gereduceerd tot 207 schellingen parisis. Het ging 

hierbij om acht cijnshouders waarvan de cijnzen in groten Vlaams werden uitgedrukt. Een drietal 

onder hen hielden kleine stukken meers in cijns, zogenaamde merschelkines, waarvan er één voer 

teckijn gelegen was en één aangekocht werd. Hierdoor weten we dat er omheiningen werden 

gebruikt om dieren binnen te houden en dat relatief kleine percelen meers in cijns werden gegeven. 

Hoe groot deze gronden precies waren, is evenwel onbekend. Jan Merschaers hield een cijns die lag 

achter de Hooie, zijnde meersen (en het Klein Begijnhof met dezelfde naam) ten oosten van de Oude 

Schelde. Ooie betekende immers ‘vruchtbaar alluviaal land aan een waterloop’ en was afkomstig van 

het Germaanse agwjô.376   
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Jan Merschaers 24 s. groten (288 s. parisis) Bachter hoyen 

Triesteram De Wulf over vrauwe 
Van Hilleghem 

16 s. groten (192 s. parisis)  

Jan Cruusman  17 s. groten (204 s. parisis)  

Clays De Cupere ende zijn zwagher 12 s. groten (144 s. parisis)  

Heinric De Visschere ende Jan De 
Backere de hautbrekere  

20 s. groten (240 s. parisis) Der merschelkine bij Heinric 
Visschers 

Mergriete Bobaens  4 s. groten (48 s. parisis) Van der merschelkine voer teckin  

Sanders Van Lede 30 s. groten (360 s. parisis) Van de merschelkine dat jeghene 
ghecocht was  

Van den thoemate  15 s. groten (180 s. parisis)  

 207 schellingen parisis  

Van de coyen die up de voreide 
mersch gersden 

72 ponden parisis (1728 s. parisis)   

 376 schellingen parisis  

 
Tabel 11: Cijnzen met bijhorende cijnshouders en beschrijvingen in het bezit van het Centraal beheer in de 

Muinkmeersen 1391-1396 

 

Naast deze cijnzen bevonden zich in de Muinkmeersen ook nog een 15-tal pachten, die een 

gemiddelde betaalsom van 3130,57 schellingen parisis met zich meebrachten. De pacht bracht dus 

werkelijk meer geld op. Hieronder vielen negen stukken waar het linnen gebleekt werd, aangeduid 

als meersen van blekerij. Op het panoramisch plan van Gent lokaliseerde men deze aan de randen 

van de Muinkmeersen, de meeste langs de Muinkschelde en ook enkele langs de Oude schelde, ter 

hoogte van de Hooie en Windgaten. Een belangrijk deel bevond zich aan de voet van het gehucht 

horend bij het Oude dorp rond de Molenstraat en bij de Muinkbrug. Er waren ook twee percelen 

hoymersch, één behorend tot het Centraal beheer en één tot het Hebberechtshospitaal. Jammer 

genoeg kunnen we deze niet situeren. Beiden brachten ze 100 schellingen parisis op, waarvan de ene 

gedurende twee termijnen van 6 jaar. Voor één ervan is de oppervlakte ons bekend, net als van twee 

andere percelen: a) hoymersch van 1 gemet (4455, 99 m²); b) een stuk blekerij van ½ bunder (6683,5 

m²) en c) een stuk blekerij van 1 gemet. Volgens het panoramisch plan van Gent zouden de 

Muinkmeersen niet uitsluitend uit meersen, weide en blekerijgronden hebben bestaan maar stonden 

daartussen ook bomen verspreid.377 Zonder de huutpachten van weeden die betrekking hadden tot 

koeien en kalveren kwam het gemiddelde van de percelen in de meersen op zo’n 3509,92 

schellingen, een hogere waarde dus.  

Uit het bovenstaande blijkt dat de gronden in de Muinkmeersen ontzettend waardevol land 

voorstelden en het landgebruik bestond uit blekerij, hooiland, weide en overstromingsgebied. 

Meersen waren natte weiden met natuurlijke grassen die meestal werden gehooid.378 Een vijftal zeer 

grote pachten werden niet verbonden aan specifieke personen, maar werden vermoedelijk in 

gemeenschap gebruikt. Een zevental andere dure pachten waren in handen van bekende 

personages. 
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Centraal beheer   

Onbekend 112 lb. groten (32 256 s. parisis)  

Onbekend 39 lb. groten (11 232 s. parisis) Blekers 

Onbekend 11 lb. 4 s. parisis (268 s. parisis) Blekers 

Onbekend  4 lb. 4 s. (100 s. parisis) Hoymersch – huutpacht van 
weeden 

Lievin Sombeke Jan Van Boucle 
Godevert De Sorgheloese ende Jan 
Boterman 

17 lb. 2 s. parisis (410 s. parisis) 
Pacht voor 6 jaar 

Bachten brabant damme en 
streckende voer der volres huus – 
stuk meers (blekerij) 

Olivier Satelin  8 lb. 16 s. parisis (208 s. parisis) 
Pacht voor 6 jaar 

Bij der steenpoerten bachten sinen 
huus – stuk meers (blekerij) 

Jan Merschaert  14 lb. 8 s. parisis (344 s. parisis) 
Pacht voor 6 jaar 

Ligghende voer sijn huus staende 
voer doye – stuk meers (blekerij) 

Triestram de wulf over de vrauwe 
hilleghem 

9 lb. 7 s. parisis (223 s. parisis) 
Pacht voor 2 jaar 

Stuk meers (blekerij) van 1 gemet 
groot (~1/2 ha of 4455,99 m²) 

Jan cruusman  6 lb. 16 s. parisis (160 s. parisis) 
Pacht voor 2 jaar 

Ligghende neffens triestrams – 
stuk meers (blekerij) van ½ bunder 
groot (6683,5 m²)  

Clays de cupere ende zijn zwagher  Onbekend Twee stukken meers (blekerij) 

Pieter jan de curte muelneere 
wedewe 

12 lb. parisis (288 s. par.) Ieghen sanderse van lede binnen 
vesten van muencmersch – 
clapsatte ende merschelkine 

Infirmerie   

Onbekend 40 s. parisis  

Hebberechtshospitaal   

Gheerolf Baerd 4 lb. 4 s. parisis (100 s. parisis) 
Pacht voor 6 jaar 

Hoymersch – 1 gemet groot (~1/2 
ha of 4455,99 m²)  

 3509,92 schellingen parisis  

33 koeien en 5 kalveren (sinds 
mei) 
 

53 lb. 5 s. parisis (1277 s. parisis) Huutpacht van weede 

3 koeien en 1 kalf  52 s. 6 d. parisis (52,5 s. parisis) Huutpacht van weede 

 3130,57 schellingen parisis  

 
Tabel 12: Pachten en bijhorende pachters en beschrijvingen in het bezit van het Centraal beheer, de Infirmerie 

en het Hebberechtshospitaal in de Muinkmeersen (1391-1399) 

 

De enige precieze lokalisaties die voorkomen in alle bronnen voor de 13de en 14de eeuw zijn: a) de 

Hooie (ten oosten van de Oude Schelde); b) bachten brabant damme; c) voer teckin; d) ligghende 

neffens triestrams; e) ieghen sanderse van lede binnen vesten van muencmersch; f) bij Heinric 

Visschers.  

 

Tot op het einde van het Ancien Régime werd de meersen in hun oorspronkelijke omvang behouden 

en bleven ze in het bezit van de monniken. Dit blijkt uit een reeks kaarten daterend uit de 

daaropvolgende eeuwen.379 Met de opkomst van het industriële tijdperk in het 19de eeuwse Gent 

vormde men het noordelijke deel van het gebied om in een zoölogisch park en het befaamde 

Zuidstation. Slechts een groter deel in het zuiden, nabij de wijk rondom de Molenstraat, bleef 
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voorlopig onaangeroerd, net als enkele verspreide lappen meersen in de uithoeken van het 

territorium.380  

5.2.8 Eekhout  

Voor de 13de eeuw werden cijnzen noch pachten in het Eekhout gevonden. Pas op het einde van de 

14de eeuw werden er geregistreerd. Zou het gebied tot op dat moment uit (eiken)bos bestaan 

hebben? Waarschijnlijk niet, want reeds in 1281 verschijnt de lokalisatie apud hecke, hetgeen wijst 

op weiland. In het 13de eeuwse Vlaanderen was het een tendens dat marginale gronden ontgonnen 

werden.381 Oorspronkelijk was het een eikenbos, waar men volgens het Liber Traditionum uit de 10de 

eeuw in het Karolingische domein van de Sint-Pietersabdij (7-9de eeuw) 50 varkens liet grazen.382 

Vermoedelijk strekte het zich toen uit van aan de Leie in het westen tot aan de voet van de abdij in 

het oosten en bestond het land van aan de rand van de kouter tot ver zuidwaarts uit eikenbos. Pas 

later baande men dwars hierdoor een weg van de Nederkouter naar de abdijsite die de Onze-Lieve-

Vrouwestraat zou heten. De Tijkweverstraat zou vanaf de 9de-10de eeuw de verbinding met de stad 

Gent verzorgd hebben en het bos zijdelings hebben doorsneden. In de vroege middeleeuwen was het 

gangbaar dat varkens, net als schapen en ook paarden, in half-open bossen (meestal eiken- of 

gemengde bossen) werden losgelaten om er zich te voeden met eikels en andere voedzame 

natuurproducten. De bossen breidden zich algemeen uit van de 3de t.e.m. de 6de eeuw en gingen 

achteruit vanaf de 8ste eeuw.383 Het Eekhout zou deel hebben uitgemaakt van het Scheldehout en in 

de 8ste eeuw groter zijn geweest, zo’n 42 hectare 50 are groot. De abt van de Sint-Pietersabdij zou er 

het exclusieve jachtrecht gehad hebben en de lekeabt Einhard kende het in 817, toen hij de mensa 

conventualis en abbatialis instelde, toe aan het convent van de abdij. Dit stond vermeld in de 

stichtingsoorkonde van de abdij.384 

Drie cijnzen van de Centrale dienst, Pitancie en Proosdij hadden betrekking op de periode 1391-1405. 

Dit omvatte twee stukken land en koeien (weide) voor een gemiddelde betaalsom van 168,39 

schellingen parisis. Daarnaast verpachtte het Centraal beheer een vijftal bezittingen in het Eekhout 

tussen 1391 en 1398. Minstens twee daarvan waren gronden (blekerij en grond genaamd ‘den 

lande’) en er werd ook een troep koeien en kalveren verpacht. De twee overige pachten zijn ons 

onduidelijk. Samen kostten deze pachten gemiddeld 415,54 schellingen parisis. In 1391 verpachtte ze 

een zeer dure grond waar geen specifieke gegevens over beschikbaar zijn en die 18 ponden groten 

Vlaams (= 5184 schellingen parisis) opbracht, samen met een grond (‘den lande’) die Wouter van 

Pittem in pacht had voor een som van drie ponden 15 schellingen groten Vlaams (= 1044 schellingen 

parisis). Het jaar nadien verpachtte de dienst opnieuw een mysterieuze bezitting van 20 ponden 

parisis (= 480 schellingen parisis), samen met exact dezelfde grond van Van Pittem én met een stuk 

blekerij voor zo’n 42 ponden parisis (= 1008 schellingen parisis). Voor het jaar 1393 werd enkel een 

pacht voor 15 ponden parisis geregistreerd. Tijdens het jaar 1397-1398 werden zelfs 17 koeien en 

twee kalveren verpacht voor 23 ponden en 16 schellingen parisis. Dit werd aangeduid met de term 

huutpacht van weeden. De weide was niet inbegrepen, want het was een weiderecht dat door de 

dienst of instelling verleend werd omdat ze de weide in eigendom hadden of daar gewoonweg 

rechten konden doen gelden. Vermoedelijk waren de twee onduidelijke items en de koeien en 
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kalveren gemeenschappelijke pachten van het Eekhout, want het is ongewoon dat geen namen 

werden genoteerd in deze registers.  

Gheeraerde van den Boengaerde (Pitancie 1393-1399) en Vranke de Muelneere (Proosdij 1397-1398) 

hielden elk een klein stuk land in cijns ant heechaut, respectievelijk tegen twee denieren parisis en 

twee kapoenen. Van 1393 t.e.m. 1395 betaalde men 21 ponden parisis (= 504 schellingen parisis) 

voor den coyen die up deechout ghinghen. Mogelijk ging het hier om koeien (weide) die 

gemeenschappelijk in cijns werden gehouden door de lokale gemeenschap. 

Oorspronkelijk hadden steden een erg landelijk karakter en waren sommige gronden in 

gemeenschappelijk bezit van de omwonenden. Dergelijke communia (=gemene gronden) stamden 

uit de Frankische periode. In Vlaanderen kwamen ze tijdens de hoge middeleeuwen in handen van de 

graaf, en in Gent werden ze in de loop van de 13de eeuw (uitbreidingspolitiek van de stadsbesturen) 

teruggegeven. Volgens Desmarez zou het Eekhout gemeenschappelijke grond geweest zijn van het 

Sint-Pietersdorp.385 Dit zou dus gegolden hebben vanaf de 13de eeuw. Uit het bronnenonderzoek 

kunnen we concluderen dat waarschijnlijk koeien gemeenschappelijk in cijns werden gehouden van 

1393 t.e.m. 1395 bij het Centraal beheer en koeien (in 1397-1398) en twee andere bezittingen (in 

1391-1393) van het Centraal beheer werden verpacht aan de lokale gemeenschap. Enkel de Centrale 

dienst zou bezittingen gemeenschappelijk hebben gemaakt. 

De kaart van Van Deventer toont een uitgestrekte rechthoekige structuur bestaande uit 

landbouwgrond, die aan de noord- en zijkanten omgeven werd door tuinen, doormidden werd 

gesneden door de Hekstraat (en zo in verbinding stond met de Tijkweverstraat, het Hek op de vesten 

en het Kramersplein) en ten zuiden grensde aan de stadsversterkingen. Rondom de landbouwgrond 

liepen smalle wegels aan alle kanten. Aan de westzijde, langs de weg die het Eekhout met de 

Tijkweverstraat verbond, stonden twee (of meer?) gebouwen. Uitgaand van de bronnen kon deze 

grond minstens samengesteld zijn door weide (koeien) en blekerij voor het linnen. Het 

kaartmateriaal suggereert dat de helft van het Eekhout aan de zijde van de Sint-Kwintenskapel uit 

weide bestond door de aanwezigheid van een omheining aan de buitenkant, die verbonden waren 

met twee hekkens in de Hekstraat. Misschien bestonden de andere stukken land uit akkerland, of 

gaat het om grond die niet exact in de rechthoekige formatie lag maar eerder aan de randen ervan, 

nabij de hofsteden aldaar. In 1573 werd een soort van proces-verbaal uitgegeven in verband met de 

begrenzing van het terrein genaamd Cleene Eekhout, beplant met fruitbomen en gelegen tegenover 

het Hebberechtshospitaal. Het Grote Eekhout waren de gemeenschappelijke weides ten 

noordoosten daarvan.386 Dit bevestigt bovenstaande suggestie.  

Aan het Hek op de vesten lagen vier cijnzen, waarvan twee hofsteden. Gemiddeld brachten deze 

bezittingen 30,84 schellingen parisis op. Er werd niet gespecifieerd waar ze precies lagen. Daar 

leefden de families Omersch, Van heleghem, Ondertmaerc, De sutte Meerne. Volgens een oorkonde 
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uit augustus 1573 werd het recht van de Sint-Pietersabdij om de bomen op de vesten tussen beide 

poorten te onderhouden en kappen bevestigd door de Raad van Vlaanderen.387   
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6. Conclusies 

Hoewel de Sint-Pietersabdij haar juridische (en politieke) autonomie in het Sint-Pieterskwartier sinds 

de oprichting van de Sint-Pietersheerlijkheid in 941 steeds kon behouden ten opzichte van de 

concurrentiële macht van het Gentse stadsmagistraat, blijkt het kwartier in de 13de en 14de eeuw 

relatief geïntegreerd geraakt te zijn in het sociaaleconomische weefsel van de stad Gent.  

Vanaf het onafhankelijk worden van de stad rond 1100 stroomden vele mensen vanuit Gent en 

omstreken in de 12de -14de eeuw toe naar het grondgebied van de machtige abdij. Zij brachten zowel 

de ambachtelijke nijverheid als stedelijke leefgewoonten mee naar de rurale suburb van Sint-Pieters. 

Vooral (wol)wevers en perkamentmakers vestigden zich daar, om te leven naast de traditionele 

bewoners die zich toelegden op landbouwactiviteiten op hun eigen of gemeenschappelijke akkers, 

weiden, meersen of tuinen. Door deze immigratie kreeg de grond- en huizenmarkt er een meer 

dynamisch –op geld gebaseerd– karakter. Naast het grondbezit van de diverse abdijdiensten, het 

Hebberechtshospitaal en de Onze-Lieve-Vrouwekerk waarop zij cijns- en pachtrechten (en 

bijkomstige mutatierechten) hadden en de tienden van de Onze-Lieve-Vrouwekerk waarop de abt 

recht had, leefde een markt die samengesteld was uit vele transacties (verkopen en kopen) in cijnzen 

(=erfelijke renten), renteconstituties en pachten. Die akkoorden vonden plaats tussen de poorters 

onderling of namen de vorm aan van stichtingen, schenkingen of legaten ten aanzien van de lokale 

grondeigenaars. Oorkonden van de Sint-Pietersabdij en akten uit het archief van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk bevatten vele transacties uit de 13de en 14de eeuw die hiervan getuigen. Al deze 

ontwikkelingen wijzen op een verstedelijking van het Sint-Pieterskwartier.  

Het onderzoek naar de cijnzen en pachten leidde tot een genuanceerde conclusie. Terwijl de gronden 

in het kwartier in de 13de eeuw slechts gedeeltelijk verdeeld en vercijnsd waren (vermoedelijk sinds 

de 12de eeuw, vanwege een grote immigratiestroom en het in verval raken van de domaniale 

dienstverlening aan de abdijheer), vertoont de overgang naar de (tweede helft van) 14de eeuw een 

opmerkelijke evolutie waarbij de lokale abdijdiensten en instellingen veel nieuwe cijnzen (en 

pachten) op oude en nieuwe plaatsen begonnen te heffen in het grondgebied. De gronden die 

voorheen nog niet werden uitgebaat door deze grondeigenaars waren voorheen mogelijks in handen 

van usurpatoren en (rijke) kopers. In de 12de en 13de eeuw verkeerde de abdij immers in financiële en 

religieuze crisis en verloor ze heel wat bezittingen in het Sint-Pietersdorp. Het stadspatriciaat slaagde 

er zeer goed in om haar invloed zowel op politiek-institutioneel (ambten) als economisch 

(grondbezit, leningen, handel) niveau te doen gelden. Andere instellingen en personen hadden er 

ook bezittingen, bijvoorbeeld de Sint-Niklaaskerk. Door de reorganisatie die volgde op deze 

gebeurtenissen veranderde de samenstelling van het domein- en goederenbeheer van de 

abdijdiensten en instellingen grondig. Het is onduidelijk of het verschijnen van nieuwe cijnzen en 

pachten tijdens de 14de eeuw vooral te wijten is aan de herstelling van het abdijbezit ten aanzien van 

buitenstaanders (bestaande percelen die werden opgekocht of teruggegeven) of aan de 

voortschrijdende verstedelijking (nieuwe percelen of nieuwe heffingen) in het Sint-Pieterskwartier. 

Door de verstedelijking ging het landelijke karakter van het Sint-Pieterskwartier niet noodzakelijk 

(helemaal) verloren. Wel stegen het bevolkingsaantal en de bevolkingsdichtheid en nam het 

landschap meer bewoonde en verbouwde vormen aan. De aanleg van de Gentse vesten ten zuiden 

van het kwartier creëerde een meer (af)gesloten ruimte waarbinnen steeds meer mensen op steeds 

minder grondoppervlakte leefden. Als deel van het Sint-Pietersdorp of –heerlijkheid behield het 

grondgebied echter tot op het einde van de 18de eeuw het karakter van een dorp omdat de gronden 
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er een domaniaal karakter behielden, terwijl deze in de stad Gent een vrije stedelijke vorm 

aannamen. 

In de 13de eeuw waren slechts in enkele buurten de gronden verdeeld en vercijnsd en waren ze bijna 

allemaal in het bezit van de Proosdij. De meeste cijnzen lagen in de noordelijke wijk, die voor het 

merendeel uit relatief grote en systematische akkergronden was samengesteld.  Deze akkers 

vormden de relicten (culturae) van een oude kouter, die zou teruggaan tot de vroege middeleeuwen. 

Het is onduidelijk in wiens direct bezit en gebruik deze oorspronkelijk was. Vast staat wel dat deze 

kouter in de vroege middeleeuwen op het grondgebied van de Sint-Pieterabdij gelegen was. De 

literatuur schept echter geen klaarheid over haar verhouding met de abdij. Misschien leverden 

landbouwers van een vroege Gentse gemeenschap of horigen van de abdij aanvankelijk diensten of 

betaalden ze bepaalde rechten aan de abdij in ruil voor het grondgebruik, maar het is niet geweten 

of de abdij vóór het ontstaan van de Gentse portus (late 9de eeuw) rechten liet gelden in haar 

territorium. De kouter was korte tijd in handen van een Vlaamse graaf en werd vervolgens 

vermoedelijk in haar geheel overgedragen aan de abdij. De exacte grens tussen de portus en de 

heerlijkheid van Sint-Pieters blijft in het ongewisse. Voor de periode tussen 941 en 1238 zijn 

bijzonder weinig gegevens beschikbaar in verband met de Sint-Pietersheerlijkheid. In de 12de eeuw, 

toen de zuidelijke stadsomwalling (= Ketelvest) van het tot stad verpopte Gent werd aangelegd, werd 

het akkercomplex in twee gelijke delen gesplitst. Voortaan behoorde het noordelijke deel toe aan de 

stad en behield de abdij slechts het zuidelijke deel. Misschien had de bevolkingsgroei in Gent tot 

gevolg dat (meer?) mensen zich kwamen vestigen in het Sint-Pieterskwartier en droeg de 

vrijheidsbeweging van de stad Gent bij tot de ontbinding van de oude domaniale horigheid, 

waardoor voortaan cijnzen geheven werden op die plaats. Of misschien hief de abdij er al sinds 941 

cijnzen zoals vóór die datum mogelijk het geval geweest was. De eerste culturae verschenen er 

volgens Desmarez alleszins in de 12de en 13de eeuw. In de 13de eeuw kostten de cijnzen er gemiddeld 

5,33 schellingen parisis en werden ze voornamelijk in graan en soms in kapoenen aan de Proosdij 

betaald. Die bezat er immers álle erfelijke renten. In de zone Nederkouter – Savaanstraat – Ramen 

lagen speciale gronden met de titel van terra sancti petri en vrilant. De alleroudste cijnzen (1238) van 

de noordelijke wijk lagen in de Nederkouter (hoofdelijke cijns).  

Ook in het Oude dorp bezat de Proosdij een groot aantal cijnzen. Daar waren ze in de 13de eeuw van 

bijzonder kleine omvang, waaruit af te leiden valt dat de grond er zeer versnipperd was. Dit 

ondersteunt de stelling dat daar reeds vroeg bewoning was, mogelijk door de continuïteit met de 

Gallo-Romeinse nederzetting. In de Muinkmeersen lagen toen slechts drie cijnzen van de Proosdij, 

waarvan één belangrijke. Er zijn geen oppervlaktes gekend om de omvang van het grondgebruik in de 

meersen te schatten. Aan de Plattenberg had het Centraal beheer van de abdij voornamelijk 

hofsteden (huizen) in cijns. Tenslotte was ook de wijngaard in het bezit van de Proosdij, waarvan 

evenmin gegevens bestaan die meer vertellen over haar omvang. Bijna alle cijnzen op deze plaatsen 

waren van geldelijke aard. Dit zou kunnen wijzen op een meer recente vercijnzing van de grond 

(meer geld in omloop) en op cijnzen die betrekking hadden op hofsteden. 

Het Sint-Pieterskwartier zou in de jaren 1280 dus (in afnemende volgorde) uit akkerland, hofsteden, 

meersgrond en wijngaard bestaan hebben. De duurste cijnzen werden in de wijngaard en 

Muinkmeersen geheven. Waarschijnlijk bestonden de meeste andere wegen uit het kwartier reeds in 

de 13de eeuw, maar werden ze nog niet geregistreerd omdat er nog geen cijnzen werden geheven. 

Het zou niet vreemd zijn dat in de Bagattenstraat en Sint-Gillisstraat reeds akkergronden lagen die 
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onder de noemer van aangrenzende straten (Nederkouter, Nieuwstraat, Savaanstraat) werden 

geregistreerd. Enkel van de Kleie en het Hek waren hier directe indicaties van te vinden. Dit bewijst 

bovendien ook dat het weiland in het Eekhout reeds (gedeeltelijk) bestond, maar nog niet 

geprivatiseerd was. In het kwartier leefden in de 13de eeuw vooral leden van de families Iuvenis, 

Paris, Satenlewe, Naeldekin(s), de Abinsvorde, de Cupre en Vilters. De geslachten Paris, de Pape en 

de Cupre behoorden tot het Gentse stadspatriciaat dat in de 12-13de eeuw een vormende rol 

speelde. In de noordelijke wijk was er meer continuïteit in het voorkomen van familienamen dan in 

de andere buurten.  

De ineenstorting van het oude stadspatriciaat van Gent viel ongeveer samen met de crisis van de 

Sint-Pietersabdij, die een uiting was van de ontbinding van het domaniale systeem. De reorganisatie 

van het abdijbezit na de inventarisatie in 1281 en de omvorming van het Gentse stadsbestuur in 

1302 gaven beide de aanvang van een nieuwe periode aan. Ook in de bronnen werden sporen 

teruggevonden van de transformatie van het sociale en (deels) het economische weefsel. Oude 

geslachten die het merendeel van het grondgebruik tijdens de 13de eeuw in handen hadden maakten 

plaats voor nieuwe cijnshouders en pachters, en de cijnzen werden duurder en meer van monetaire 

aard. De economische structuren lijken echter niet fundamenteel veranderd te zijn. Het 

binnensijpelen van stedelijke ambachten en regelingen (voorgeboden, ongelden, handelscontacten, 

ambachtsvoorschriften, poorterij) geschiedde geleidelijk doorheen de 12de – 14de eeuw388 en 

onderging door de neergang van de intensieve handelsbetrekkingen van de oude stadselite in de 13de 

en (gedeeltelijk) de 14de eeuw geen grote aanpassingen, tenzij misschien een intensivering en 

uitbreiding van de lokale nijverheid.  

Tot in het midden van de 14de eeuw breidde de stad Gent, samen met de omliggende dorpen, zich uit 

in stedenbouwkundig (ruimtelijk) en demografisch opzicht. In 1356-1358 bereikte Gent een 

inwonertal van ±64 000 mensen, waarvan ongeveer 60 % actief was in de textielsector (als 

ondernemers en arbeiders) en 40 % leefde van kleine ambachten (lokale markt, voedselvoorziening, 

bouw, kledij e.a. tertiaire sectoren).389 Tegen het einde van de 14de eeuw had de stadsomwalling een 

omtrek van circa 12 718 meter bereikt en omsloot ze een oppervlakte van 644 hectare. Binnen deze 

stadsomtrek waren echter verschillende autonome en zelfs omwalde kernen gevat die van landelijke 

aard (Sint-Baafs- en Sint-Pietersdorp) waren of  gesloten geestelijke gemeenschappen vormden (Sint-

Elisabeth- of Groot Begijnhof bij de Brugse poort, het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye of Klein 

Begijnhof in de Lange Violettestraat en het Sint-Obrechtsbegijnhof op Poortakker). Het Sint-

Pieterskwartier besloeg daarvan een grondgebied dat tussen 90 en 100 hectare groot was. Het deel 

tussen Leie en Schelde vormde het grootste stuk (± 58 hectare), maar de Muinkmeersen voegden er 

een groot (en enigszins variabel390) grondgebied (± 37,5 hectare) aan toe. Van de totale 

stadsoppervlakte was slechts ongeveer 200 hectare bebouwd, daarnaast waren voornamelijk 
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agrarische delen met weilanden, akkers, bosjes (Ekkergem, Muide, Hoye, Eekhout) of moerassige 

hooilanden, voornamelijk als bleekvelden gebruikt (Meerhem, Ham, Muinkmeersen, Vogelenzang).391  

Het lijkt of de cijnzen van de Proosdij (en het Centraal beheer) uit de 13de eeuw voornamelijk 

geheven werden op akkerland, kleine percelen op geconcentreerde plaatsen (Plattenberg, Oude 

dorp) en enkele meersen, en of de cijnzen van de nieuwe grondeigenaars uit de (tweede helft van) 

14de eeuw een overgang naar meer opdeling in percelen en een transformatie naar meer hofsteden, 

tuinen (boomgaarden) en meersen met zich meebrachten. Voortaan werden ook cijnzen geheven in 

de Tijkweverstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat en het Eekhout. In de Nederkouter, Nieuwstraat, aan 

de Plattenberg en in het Oude dorp bleef het aantal cijnzen (vermoedelijk) constant, maar in de 

Muinkmeersen en de wijngaard kwamen er cijnzen bij. De wijngaard strekte zich in 1394-1398 

minstens uit van aan de Eiermanssteeg tot ’s Wildensteeg, over een lengte van ±160m. Vermoedelijk 

besloeg ze zelfs de gronden tot aan de voet van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, over een lengte van 

±250m. Deze observatie vormt een belangrijke aanwinst in onze kennis over de oude wijngaard van 

de Sint-Pietersabdij. In de Savaanstraat en Ramen daalde het aantal cijnzen gevoelig. Bovendien 

verandert de verdeling van de grondeigendom in het kwartier grondig, ze wordt complexer en meer 

divers. Zoals gold voor alle grondeigendom van de Sint-Pietersabdij in het graafschap Vlaanderen 

zorgden de hervormingen in de twee decennia na 1281 dat het Centraal beheer vanaf de 14de eeuw 

het overgrote merendeel (90 %) van de cijnzen beheerde. Op 70 % van de plaatsen in het kwartier 

bezat ze grond, enkel op de Ketelvest, aan Ten Spriete, aan de Plattenberg en aan het Hek had ze 

geen grondrechten. Het Hebberechtshospitaal had cijnzen op 60 % van het grondgebied, de Onze-

Lieve-Vrouwekerk op 55 %. De Proosdij, Pitancie, Aalmoezenij en Infirmerie waren kleine eigenaars in 

het kwartier. De meeste pachten lagen in de Muinkmeersen, het Eekhout, de Nederkouter, 

Tijkweverstraat en waren in het bezit van het Centraal beheer en het Hebberechtshospitaal.  

In de overgang van de 13de naar de 14de eeuw werden de gemiddelde cijnzen in het Sint-

Pieterskwartier ongeveer 2,5 maal duurder. Dit weerspiegelt de sterke prijsstijging (inflatie) die in de 

loop van de 14de eeuw plaatsvond, vanwege ontwaarding van de munten parisis en een 

bevolkingsafname (na ±1350), en de optredende verstedelijking van het kwartier die de grond 

schaarser (en dus duurder) maakte. Gezien cijnzen zelden in bedrag veranderden, betekende deze 

prijsstijging dat de herverdeling en veranderingen in het grondbezit leidden tot het heffen van 

nieuwe cijnzen, die de waarde toegekend kregen uit een latere periode (in de tweede helft van de 

14de eeuw). De grote verschillen in cijnswaarden van de verschillende abdijdiensten en instellingen in 

het kwartier zijn waarschijnlijk voornamelijk te linken aan de grootte, aard en ligging van de gronden, 

maar ook aan de aard van de grondeigenaar. Aangezien de grootte en ligging van de percelen 

meestal moeilijk exact te bepalen was, werd vooral rekening gehouden met het landgebruik. Uit 

cijnzen met gelijkaardig landgebruik kon wel afgeleid worden dat grotere bedragen betrekking 

hadden op grotere percelen. Meersen, weiden, land op de vesten en directe exploitaties van de 

instellingen (wijngaard, kerkhof van Onze-Lieve-Vrouw) waren gemiddeld het duurst. Daaropvolgend 

waren de straten in de noordelijke wijk over het algemeen duurder dan die aan de Plattenberg, in de 

Tijkweverstraat en in het Oude dorp. De cijnzen van de Pitancie, het Centraal beheer en het hospitaal 

waren de grootste in het Sint-Pieterskwartier. Ze hieven respectievelijk gemiddeld 23,65; 11,12 en 

9,36 schellingen parisis, terwijl het totale gemiddelde van de cijnzen tijdens de 14de eeuw 12,02 
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schellingen groot was. De cijnzen van de Pitancie belastten erg waardevolle gronden in de 

Savaanstraat (hove bachten sinen huse), aan het Hek (vesten) en in de Bagattenstraat. Het Centraal 

beheer inde ook waardevolle cijnzen omdat ze als enige grondeigenaar was van enkele zeer dure 

gronden zoals de wijngaard, Muinkmeersen, Ramen en andere. Het Hebberechtshospitaal beschikte 

voornamelijk over cijnzen waarop hofsteden stonden en had een gediversifieerd grondbezit in het 

kwartier. De betalingen werden voornamelijk in geld genoteerd. Zowel de Pitancie, het Centraal 

beheer als het Hebberechtshospitaal hadden veel macht en bezaten waardevolle gronden door hun 

specifieke landgebruik (meers, weide, wijngaard, ramen, kerkhof) of grootte. De waarde van de 

pachten lag gemiddeld veel hoger dan die van de cijnzen. Dit was vooral te wijten aan de dure 

meersgronden en het weiderecht in de Muinkmeersen en het Eekhout en aan enkele omvangrijke 

lappen grond in het kerkhof en de noordelijke wijk. Alle pachten werden logischerwijs in geld 

genoteerd. 

Gemiddelde bedrag 

cijnzen per straat, 

gerangschikt van groot 

naar klein (in s. parisis) 

Overeenkomstig aantal 

heffingen (percelen) per 

straat  

Muinkmeersen: 482,67 4 (2 grote en 2 kleine 

heffingen)  

Wijngaard: 72  1 

Nieuwstraat: 6,1 Min 80 – max 125 

Savaanstraat: 5,27 Min 142 – max 357 

Nederkouter: 5,07 Max 264 

Ramen: 4,86 Min 49 – max 53 

Plattenberg: 3,67 Min 3 

Oude dorp: 0,08 186 

Totaal gemiddelde
392

: 

4,18 

Totaal aantal heffingen: 

861 

Tabel 13: Cijnswaarden in het Sint-Pieterskwartier in de 13de eeuw (1238-1300) 
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 Zonder de cijnswaarde van de Muinkmeersen en wijngaard meegerekend omdat deze uitschieters het werkelijk 
gemiddelde van de meeste cijnzen vertekenen. Met de uitschieters meegeteld bedroeg het gemiddelde immers 42,47 
schellingen parisis.  
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Gemiddelde bedrag 
cijnzen per straat, 
gerangschikt van groot 
naar klein (in schellingen 
parisis)  

Overeenkomstig aantal 
heffingen (percelen) per 
straat  

Muinkmeersen: 342,4 10 

Eekhout: 168,39 3 

Hek: 30,84 4 

Onze-Lieve-
Vrouwekerkhof: 21,69 

8 

’s Deckerssteeg: 27,13 Minimum 5 

Sint-Pietersnieuwstraat: 
12,62  

107 

Ten Spriete: 12,43  6 

Ketelvest: 12,38 22 

Eiermanssteeg: 11,27 Minimum 11 

Wijngaard: 11,14 10 

Savaanstraat: 11,11 48 

Nederkouter: 10,89 128 

Onze-Lieve-
Vrouwestraat: 9,81 

76 

’s Wildensteeg: 9 Minimum 11 

Plattenberg: 8,09 31 

Tijkweverstraat: 7,28 92 

Oude dorp/Stalhof: 7,10 Minimum 52 

Sint-Gillisstraat: 6,78 20 

Bagattenstraat: 5,22 15 

Ramen: 1,5 1 

Totaal gemiddelde
393

: 
12,02 

Totaal aantal heffingen: 
594 

Tabel 14: Cijnswaarden in het Sint-Pieterskwartier in de 14de eeuw (1302-1409) 

Gemiddelde bedrag pachten per 
plaats, gerangschikt van groot naar 
klein (in schellingen parisis) 

Overeenkomstig aantal heffingen 
(percelen) per plaats 

Overeenkomstig landgebruik 
per plaats 

Muinkmeersen: 3130,57 (130,44 
ponden parisis) 

14 1 meers van 1 gemet (= 
4455,99 m²), 7 stukken meers 
(blekerij), 1 clapsatte en 
merschelkine en 1 hooimeers 

Eekhout: 1644,8 (68,53 ponden 
parisis) 

5 1 blekerij, 1x "den lande" 
(waarschijnlijk akkerland) en 
1 weiderecht van koeien 

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof: 264 (11 
ponden parisis) 

1 1 tuin 

Onze-Lieve-Vrouwestraat: 194 (8,08 
ponden parisis) 

1 1 grond van 1 gemet groot 
(=4455,99 m²)  

Ketelvest: 100 1 1 grond van 36 bedden groot 
(waarschijnlijk akkerland) 

Oude dorp: 36  1 Kasseigeld aan de 
Heuverpoort 

Tijkweverstraat: 31,1 6 1 buelxkine en 1 hofstede 

Totaal gemiddelde: 771,50 Totaal aantal heffingen: 29  

Tabel 15: Pachtwaarden in het Sint-Pieterskwartier in de 14de eeuw (1302-1409) 
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 Idem als voor de 13
de

 eeuw. De uitschieters meegerekend kwam het gemiddelde op 36,35 schellingen parisis. 
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Zowel de aard van het bronmateriaal als de databank- en iconografische analyse maakten een 

basisverkenning van het grondbezit in het Sint-Pieterskwartier mogelijk. Het Fonds van de Sint-

Pietersabdij (Rijksarchief Gent) werd uitgespit naar alle registers, lijsten en rekeningen uit de 13de en 

14de eeuw die gegevens bevatten over het bezit van cijnzen en pachten394 gelegen in Sente Pieters 

dorp binnen vesten. Hoewel de informatie over het grondbezit en de grondhouders of –gebruikers 

vervat in deze bronnen (straat of buurt, naam, betaalsom, soms lokalisatie, soms oppervlakte) vaak 

schaars was, kon er aan de hand van efficiënte analysetools in de databank van Access en door 

kaartanalyse zoveel mogelijk uit gehaald worden.  

De Van Deventerkaart (16de eeuw) en de perceelkaart (19de eeuw), evenals een figuratieve kaart van 

de Nederkouter en Tijkweverstraat (Sint-Pietersabdij, 16de eeuw) vormden een rijke bron van 

informatie over het Sint-Pieterskwartier. Op de eerste kaart konden de infrastructuur (rivieren, 

wegen, pleinen, vesten, bruggen) en het landgebruik (bebouwing, landbouwland) goed 

onderscheiden worden. De perceelkaart was vooral nuttig voor het bepalen van de vorm en ligging 

van de percelen. Deze kaarten konden bijgevolg als basismateriaal gebruikt worden. Op de derde 

kaart stonden vele details aangeduid die enig idee gaven over het landgebruik, kleine 

landschapselementen, de vorm van de huizen, edm. Tenslotte bood de overige iconografie ook 

aanvullende informatie over dergelijke aspecten. De archieven van het Fonds van de Sint-Pietersabdij 

vormden een rijke bron van informatie, want zij bevat ook documenten van (verkoop)transacties 

(cijnzen, pachten, schenkingen, stichtingen, legaten) van de Onze-Lieve-Vrouwekerk395 en de 

Schepenbank van de Sint-Pietersheerlijkheid396 uit de 13de en 14de eeuw.  Ze gaven inzicht over de 

aard van de transacties, en waar de betreffende goederen gelegen waren. Enkele oorkonden van het 

Fonds konden niet geraadpleegd worden omdat de documenten ontbraken. Vaak verschaften de 

korte beschrijvingen van Van Lokeren echter voldoende data verschaften om ze te verwerken in het 

onderzoek. Er werden geen lenen gevonden binnen het kwartier, behalve een lijst van leenhouders 

van de Sint-Pietersabdij uit het midden van de 13de eeuw, die jammer genoeg niet bewaard bleef. In 

het Stadsarchief van Gent bevatten documenten van schepenregisters van Gedele en enkele 

stadsrekeningen referenties aan het Sint-Pieterskwartier.397 

De werken van G. Desmarez, M. Gysseling en F. Blockmans dienden als de basisliteratuur van deze 

scriptie. Zij gaven de meeste informatie over de Sint-Pietersheerlijkheid, door het samenbrengen van 

meerdere losse publicaties over juridisch-institutionele en geografische aspecten van het Sint-

Pietersdorp, die in de 19de en begin 20ste eeuw verschenen. De literatuur over de Gentse openbare 

                                                           
394

 En op mogelijke lenen van het Opperleenhof. Rijksarchief Gent, Opperleenhof van Sint-Pieters (10
de

 eeuw – 1795); Cour 
Féodale de l'Abbaye de Saint-Pierre à Gand. Actes de reliefs de fiefs ((1226) 1325-1792 (1794)) en Leenhof van Sint-Pieters. 
Niet geordende varia (1269-1796). Gezien de Huidevettershoek sinds 1274 bij wet al niet meer behoorde tot de jurisdictie 
van de Sint-Pietersheerlijkheid (zie oorkonde Margareta van Vlaanderen), werd het archief van het Leenhof Ten Twee 
Wallen niet genanalyseerd. Dit leenhof vormde in de late middeleeuwen een kleine enclave in het Sint-Pieterskwartier, die 
wel ressorteerde onder de Onze-Lieve-Vrouweparochie. Het was gelegen nabij Ten Wallen, in de noordoostelijke hoek van 
het kwartier. 
395

 Kerk(fabriek) en Armentafel, in: Rijksarchief Gent, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het 
archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / P. Ruyffelaere (033) 
396

 Gysseling raadpleegde vooral de nrs 400 en 330 in het Stadsarchief Gent, betreffende … ??? Archief betreffende de abdij 
en de heerlijkheid: processtukken, o.m. i.v.m. de 20ste penning, het schouwgeld, de jurisdictie over de vesten op Sint- 
Pieters, 1504-18de eeuw; goederenrekeningen, 1578-1583. Archief betreffende de Onze-Lieve-Vrouwparochie: rekeningen, 
klad- rekeningen en rollen i.v.m. de parochiale armenzorg, 1545-1798; processtukken, 1667-1785; ontvangstbewijzen van 
renten, 1686-1794; stukken i.v.m. de Confrerie van Onze-Lieve-Vrouw ter Rive, 20ste eeuw.  
397

 Deze heeft M. Gysseling in het kader van zijn toponymische studie van Gent (1954) geraadpleegd. Het gaat om 
dossiernummers 330 en 400. 
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werken en archeologie uit de middeleeuwen droeg vooral bij aan onze kennis over 

landschapsaspecten, hoewel de heerlijkheid zelf tot op heden niet bestudeerd werd. Enkel de Sint-

Pietersabdij en enkele middeleeuwse huizen waren reeds het onderwerp van archeologische studies.  

Het Sint-Pieterskwartier zelf kan nog meer bestudeerd worden voor de 13de en 14de eeuw door het 

grondbezit van andere instellingen en personen daar na te gaan. Het Gentse patriciaat en kerkelijke 

instellingen als de Sint-Niklaaskerk bezaten er zeker goederen, iets wat al naar boven kwam in ons 

archiefonderzoek. Maar wellicht hadden ook andere mensen en instellingen er eigendom, men 

denke aan: het Bijlokehospitaal, de andere Gentse kerken, omliggende begijnhoven, de graaf van 

Vlaanderen. Het grondbezit van het patriciaat zou vanaf de 14de eeuw aan de hand van 

schepenregisters398 en private bronnen bestudeerd kunnen worden. Dat hebben M. Boone en J. 

Dambruyne immers mooi aangetoond. Ook bevatten de rekeningen van de stad Gent mogelijk 

nuttige informatie. Andere rekeningen van de Sint-Pietersabdij, het Hebberechtshospitaal en de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk bevatten misschien relevante gegevens over lokale zaken en inrichtingen in 

het Sint-Pieterskwartier. Daarnaast blijft er natuurlijk ruimte voor verder onderzoek naar zowel het 

overige grondgebied van de Sint-Pietersheerlijkheid (in Sint-Pieters-Aaigem en –Aalst) als latere 

periodes. Tijdens het onderzoek bleken bronnen uit de 15de en 16de eeuw informatie te bieden over 

het landschap van het Sint-Pietersdorp, die eventueel meer inzicht zou kunnen bieden op de 

vroegere situatie.  
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 Jaarregisters van de Keure zijn beschikbaar vanaf 1339 in het Stadsarchief Gent. 
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7. Toponymische inventarisatie van het Sint-Pieterskwartier 

(Hec sunt nomina que spectant ad advocatiam) Beati Petri in Gandenses; (Spectantia in) prochia 

Sancte Marie Gandensis; (Bona ad proposituram) Ecclesie Sancti Petri Gandensis; Prochie van Sente 

Pieters bi Ghend; Prochia Beate Marie; Sente Pieters dorp; Bona ecclesie claustri sancti petri; Sente 

pieters dorp; Sente pieters doorp bi Ghent; Den heleghen gheest van Onser vrouwen kerke; Sente 

pieters dorp; Tsente pieters; (de rente van ons vrouwen keerke) bi Ghent; (rente die toebehoert 

ebberechts ospitale) binnen Sente Pieters dorp bi Ghent; (ervelijke rente die toebehoert ebberechts 

hospytale) in Sente Pieters dorp bi Ghent; (Behuusde steden ende ghenoumde plecken van erven) 

ligghende binnen Sente Pieters dorp ende eldere binnen der poert van Ghend ende der buten; 

(achterstellen) in Onser vrauwen prochie te Sente Pieters; (dit is de wettelijchede die ghedaen es met 

den mannen van) der kerken ende mijne heeren van Sente Pieters bi Ghend; Casselrie van Ghend; 

Ligghende in diveersen steden in Sente Pieters dorp te Haelst en te Adeghem, te Zwinaerde, te 

Wistrem, te Assene ende elder in anderen steden; In Sente Pieters dorp (parochie) penninghe, 

coeren, capoenen, hoenre ende handscoen rente399      

            

Savaanstraat 

Vico stephani (1281)400; Platea stephani (1288)401; Saffaenstraten (eind 13E)402; Stephanstrate (begin 

14E)403; Safaenstrate (1318)404; Steffaenstrate (1343)405; Steffaens strate (1350)406; Soffaenstrate 

(1350)407; Stevaenstrate (1351)408; Savaenstrate (1356)409; Sovaenstrate (1356)410; Stephaenstrate 

(1358)411; Stevaens strate (eind 14-begin 15E)412; Stefaens strate (eind 14-begin 15E)413; Stifaens 

strate (14E)414; Sevaenstrate (1362415-begin 15E)416; Stephaenstraat (14E)417   
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 Diverse omschrijvingen voor de ligging van de cijnzen en pachten in de parochie of heerlijkheid van Sint-Pieters. 
400

 Rijksarchief Gent, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) 
(944/946-1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 125. 
401

 Ibidem, nr 65. 
402

 M. Gysseling, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen, Antwerpen, Standaard, 1954, p. 72 (RAG, 
Graven, chronologisch supplement 164). 
403

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (RAG, Graven, chronologisch supplement 39). 
404

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (Toevlucht van Maria, fonds Bijloke). 
405

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (Stadsarchief Gent, Stadsrekeningen 1341-1347 (400/6), 37 r.). 
406

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (SAG, Schepenregisters van Gedele 1349 (330/1), 28 v.). 
407

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (SAG, Ibidem, 15 bis v.). 
408

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (SAG, Ibidem, 23 v.). 
409

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (SAG, Schepenregisters van Gedele 1355-1360 (330/2), 64 r.). 
410

 M. Gysseling, op. cit., p. 72 (SAG, Ibidem, 19 r.). 
411

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nr 521. 
412

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 67. 
413

 Ibidem. 
414

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nr 516. 
415

 M. Gysseling,op. cit., p. 72 (SAG, Schepenregisters van Gedele (330/3), 178 v.). 
416

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 294+294 bis + RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent  1268-
1796 / G. Maréchal, nr 2277.  
417

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nr 840. 
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Ramen  

Ramis (1281)418; Ramen (eind 14-begin 15E)419; Raemsteechskin (1392)420; Raemstraetkin (1463)421 

Nieuwstraat 

Nova platea (1281)422; Niewe strate (1294)423; Nieustrate (na 1302)424; up de Nieuwe strate (eind 14-

begin 15de eeuw)425   

Eiermanssteeg 

Eyermans steghe (1391-1398)426; In Ryermans steghe (1400)427  

’s Deckerssteeg 

In sdeckers steghe (1391-1398)428 

’s Wildensteeg 

In swilden steghe (1391-1398)429 

Nederkouter 

Nedercoutere (na 1238+14E)430; Inferiori cultura (1281+1288)431; Nedercautere (na 1302+1393-

1399)432; Nedercoutre (1358+14E)433; Nedercautre (14-15E); Dwers over de side ter leyen waert (eind 
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 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 125 + 65 + 10. 
419

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 67. 
420

 M. Gysseling, op. cit., p. 69 (RAG, Sint-Pietersabdij, 276, 6 r.). 
421

 M. Gysseling, op. cit., p. 69 (RAG, Sint-Pietersabdij, 285, 38 v.). 
422

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 125+65. 
423

 M. Gysseling, op. cit., p. 64 (RAG, Sint-Pietersabdij). 
424

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 289+290+294+291 en RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris 
van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / P. Ruyffelaere (033), nrs 521+516+522+185 en M. Gysseling, op. 
cit., p. 64 (RAG, Sint-Pietersabdij). 
425

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 67. 
426

 RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nrs 1650+1162. 
427

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nr 522. 
428

 RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nrs 1650+1162.  
429

 RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nrs 1650+1162.  
430

 RAG, Inventaris van het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent tot eind 1801. Deel I-VIII / M. Gysseling en M. Carnier 13e 
eeuw-1803 (1880) (020K), nr 2556. 
431

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 125. 
432

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 294+294. 
433

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nrs 516+521. 
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14-begin 15E); de side ter Ketelpoerten waert (eind 14-begin 15E)434; de Nedercoutre ieghen de 

Sevaenstrate (1385-1400)435; Nederhacker (1393-1399)436; Neder cautere (1391-1396)437  

Ten Spriete 

Ten spriete (1333-1400)438; up den spriet (1375)439; ligghende tusschen den Screyboeme ende den 

berghe bi der crusen commende van beede de weghe an ians lieven lant (1393-1399)440  

Sint-Gillisstraat 

Sen gillis straetkin (1302-1400)441; in Sen(te) gillis strate (1400)442 

Onze-Lieve-Vrouwestraat 

Onzer vrauwenstrate (14de eeuw)443; Onser vrouwenstrate (14de eeuw)444; Onzer Vrouwen strate 

(1385- ca. 1400)445; Onser Vrauwenstrate (1391-1398)446 

Wijngaard 

Ad Vinea (Petri) (na 1238)447; den wijngaerde (1391-1396)448 

Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 

Omtrent Onser vrauwen kerchof (1391-1398)449   

 

                                                           
434

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 67. 
435

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 290. 
436

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 294. 
437

 Rijksarchief Gent, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nr 
1650. 
438

 M. Gysseling, op. cit., p. 77 (RAG, Sint-Veerlekerk); RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: 
"registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 290. 
439

 M. Gysseling, op. cit., p. 77 (RAG, Sint-Pietersabdij, 462, 5 r. 
440

 M. Gysseling, op. cit., p. 77 (RAG, Sint-Veerlekerk); RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: 
"registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 294.  
441

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 289+294 
442

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nrs 522 en 840; RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en 
de delen en banden) (944/946-1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 290. 
443

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 289, 67, 294, 294 bis. 
444

 RAG, Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-Pieters te Gent. Inventaris van het archief van het Oud Regiem (13de-18de eeuw) / 
P. Ruyffelaere (033), nrs 516, 521, 522, 840 en M. Gysseling, p. 65 (SAG, 330/2, 215 r.). 
445

 RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de delen en banden) (944/946-
1796) / Marc Carnier (034/1A), nr 290. 
446

 RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nrs 1650, 1162. 
447

 RAG, Inventaris van het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent tot eind 1801. Deel I-VIII / M. Gysseling en M. Carnier 13e 
eeuw-1803 (1880) (020K), nr 2556; RAG, Inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij te Gent: "registers" (reeks I en de 
delen en banden) (944/946-1796) / Marc Carnier (034/1A), nrs 125+10. 
448

 RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nr 1162.  
449

 RAG, Inventaris van de rekeningen van de Sint-Pietersabdij te Gent / G. Maréchal 1268-1796 (034/1B): nrs 1650+1162.  
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Tijkweverstraat 

Tijcweverstrate (1358); in de Tijcweverstate voer tfere (1358); Tijcwevers strate (14-15E); Dwers over 

de side ter leyen waert (14-15E); up de side ter Pederzellen poerten (14-15E); Tijcstrate (1400); Deck 

straete (18de eeuw);450 Rue des couvreurs of Dekstraat (1813)451 

 

Egbrechts hospitael (13-14E); Ebberechts hospitale (na 1302); Ebbrechts spitael (1358); Ebbrecht 

hospitael (1400); Ebberechts spetael (1400); Ebbrechts hospitale (1391-1396); Pedercelle poorten 

(1400); den Ospitale (1385-1400); voer Tospytael/voer Thospytael (1393-1399); de veste ieghen 

Thospitael/de veste ieghen Tospytael (1393-1399); daer de capelle up staet int Hospytael (1399); 

buten Ebberechts hospitale (ca. 1400);452 Heberch hospitael (18de eeuw)453 

Hek 

apud Hecke (1281)454; ten Hecke Sente Pieters (1323)455; ande utbaille buten Sente Pieters (1338)456; 

ant Hec (1358-1400)457; voert Heckin Sente Pieters (1370)458; voer Thec tsente pieters (14de eeuw)459; 

voer teckin (1391-1396)460 

Plattenberg 

Ad Forum (13de eeuw)461; Up den berch (1358)462; An Sente quintins berch (1358)463; An den 

Plattenberch (1392)464; An den bergh (1400)465   

Oude dorp 

Veteri villa (1281)466; Haude dorp (na 1302)467; Int Oude dorp (14de eeuw)468; Int houde dorp (1385-ca. 

1400)469  
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('t) Stalhof (1368-1398)470; Quaerte over stalhof (1358)471; Voer stalhof ((1391-1396);  

An de Overpoorte (1358)472; Deuverstrate (1399)473 

In de Canoencstrate (1397-1398)474  

An de Moencbrugghe; In de Moenkestrate (1358)475; Bi der muencbrugghen (1393-1399); Bi der 

moencbrugghen (1393-1399) 

In de molenstrate (1358)476 

In Molenmersch (14de eeuw)477  

In Schelstrate an den bergh (14de eeuw)478   

Muinkmeersen 

Prato monachorum (1281)479; In de hoeymersch(1393-1399)480; Moencmersche; Bleekers in 

Moencmersch; Voer Teckin (1391-1396)481; Muencmersch (1397-1398)482; Bleekerien in de 

Muencmersch; Hute Muencmersch (1397-1398)483 

Bachten Brabant damme; Staende voer doye (1397-1398)484     

Eekhout 

Lande up Deechout; Lande an Eechaut; Eecaute (1391-1396)485 
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 8. Iconografie 

Figuur: Deel van het Gentse Sint-Pieterskwartier van Ketelpoort tot Persellepoort (eind 16de eeuw) 

(uit: Rijksarchief Gent, Catalogus van de Kaartenverzameling van het Rijksarchief te Gent (1358) 16de 

eeuw - midden 20e eeuw (1989) / P. De Reu  (065)) 
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Figuur: Charles Onghena, Figuratieve kaart naar het panoramisch zicht van 1534 (Uit: Stadsarchief Gent, Atlas 

Goetghebuer (AG L 1 / 1), gravure: gekleurd; 1825) 
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Figuur: Zicht op de zuidelijke kant van het abdijcomplex uit 1666, links de Onze-Lieve-Vrouwekerk en 

rechts de abdijkerk (uit: VANDENHOUTE (J.), BAILLIEUL (B.), et al. De Sint-Pietersabdij te Gent : 

historisch en archeologisch onderzoek. Gent, Stad Gent, 1979,p. 60.) 
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