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INLEIDING 
 

Onderwerp 
 
Sinds de allereerste bespiegelingen daarover van Thorold Rogers1 in 1867, vormt de vraag naar de 

economische impact van de Zwarte Dood en de politieke reactie daarop een dynamisch en 

nuitputtelijk studieobject binnen de mediëvistiek. De epidemie ontrolde zich in de jaren 1348-1350 

als een onstuitbare vloedgolf over Europa en vaagde daarbij zo’n derde van de Europese bevolking 

weg. De Zwarte Dood hield lelijk huis onder de mens, maar liet vee, akkers en geld ongemoeid. Plots 

was er pro capita veel meer land en edelmetaal aanwezig dan voorheen, wat een ongeziene inflatie 

met zich mee bracht. De economische gevolgen hiervan waren niet te overzien en lokten overal in 

Europa een felle politieke reactie uit, gericht op het herstellen van het oude status quo.  Het 

academische debat over de gevolgen van de Zwarte Dood is ondertussen anderhalve eeuw oud en 

blonk in die periode uit in het produceren van onderling onverzoenbare stellingen en polemische 

quotes. Voor de enen luidde het menselijke drama paradoxaal genoeg het begin in van een “Gouden 

Eeuw van de Arbeider”2, terwijl anderen er net de voorbode in zagen van een “Laatmiddeleeuwse 

Depressie”3. Met de voorliggende thesis pogen wij een bijdrage te leveren aan dit debat. Eerst wordt 

de impact van de Zwarte Dood op het graafschap Vlaanderen in kaart gebracht, in de vorm van zijn 

menselijke tol en economische gevolgen. In een tweede luik zal de politieke reactie worden 

besproken. Ook daar krijgt de Vlaamse casus ruime aandacht, maar steeds binnen een Europese 

context.  

De concrete periode die daarbij wordt belicht loopt van het uitdoven van de epidemie in 1349-50 tot 

het jaar 1355, een in historiografisch opzicht zeer beperkte periode waarvan de studie prima facie 

kan worden afgedaan als een banale uitoefening van ‘histoire evénémentielle’. Inderdaad bestrijkt de 

historiografie over dit onderwerp doorgaans een veel langere periode, waarbij meestal de ganse 

tweede helft van de veertiende eeuw als ijkpunt wordt genomen. Een langere periode lijkt 

onontbeerlijk om de gevolgen te identificeren die, eens het stof neergedwarreld, de geschiedenis 

blijvend of ‘structureel’ hebben veranderd. Een bijkomend argument voor een studie op de longue 

durée zijn de cumulatieve effecten van de vele echo-epidemieën4, die als een katalysator optraden 

voor de gevolgen van de eerste uitbraak. Desalniettemin reikt ook een geïsoleerde studie van die 

eerste chaotische jaren gegevens aan die voor bredere historische extrapolatie vatbaar zijn. In drie 

vervloekte jaren (1347-1350) schudde een verschrikkelijke deus ex machina de economische en 

sociale orde van een gans continent op haar grondvesten. Op exact hetzelfde moment in de 

geschiedenis werden de vele monarchieën en stadstaten van Europa geconfronteerd met een vrijwel 

identieke economische dynamiek. Hoewel grotendeels gelijklopend in hun opzet, waaierden de 

crisismaatregelen die zij als antwoord daarop namen breed uiteen. Het is in die verscheidenheid van 

                                                           
1
 ROGERS, T., History of Agriculture and Prices in England, I- II, 1259-1400 (Oxford 1866-67) 

2
 ROGERS, T., Six Centuries of Work and Wages: the History of English Labour (London 1903) 326   

3
 HUIZINGA, J., Herfsttij der middeleeuwen: studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende 

eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, Amsterdam, 2004 (27
ste

 druk); VERHULST, A., ‘L’économie rurale de la 
Flandre et la dépression économique du bas Moyen Age’, Etudes rurales 10 (1963) 71 
4
 Na de eigenlijke ‘Zwarte Dood’-epidemie van 1347-50 werd Europa geteisterd door nieuwe golven in de jaren 

1361, 1368, 1371, 1375, 1390 en 1405. BLOCKMANS, W., ‘The social and economic effects of the plague in the 
Low Countries, 1349-1500’, in Revue de Philologie et d’Histoire, nr. 58 (1980) 850 
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reacties dat zich een rijke akker bevindt voor historisch onderzoek. Zo reikt de vraag naar wie het 

beleid vorm gaf een sleutel aan tot het ontdekken van de werkelijke politieke machtsfactoren in een 

belangrijke fase in de ontwikkeling van de Europese staten. Een fase die zonder meer cruciaal 

genoemd mag worden. De plotse drang van de Europese vorsten om via de pen van hun juristen in te 

grijpen in het economische leven betekende immers niet alleen de geboorte van het moderne 

arbeidsrecht, maar vormde op zich een ‘kwantumsprong’ in het Europese staatvormingsproces.5  

Om de ratio en de belangen achter de politieke reactie ten volle te vatten, is een helder beeld nodig 

van de naakte realiteit waarmee de beleidsmakers na de doortocht van de Zwarte Dood werden 

geconfronteerd. Het eerste luik van dit werk is daarom integraal gewijd aan de ‘impact’ van de 

Zwarte Dood. Vooreerst wordt de demografisch impact besproken, waarover zeker in Vlaanderen het 

laatste woord nog niet is gezegd. Hoewel de demografische kwestie niet tot de kern van ons 

onderzoek behoort, stootten wij en cours de route op verschillende nog niet gepubliceerde 

aanwijzingen die wij de lezer niet willen onthouden. Vervolgens komt de economische impact in het 

graafschap Vlaanderen aan bod, in de vorm van de evolutie van prijzen, lonen en de gevolgen 

daarvan voor de financiën van het grootgrondbezit, de steden en de graaf. Alvorens deze bespreking 

aan te vatten wordt eerst een kritisch overzicht gegeven van de bestaande economische theorieën.  

Aan de politieke reactie, die de Zwarte Dood vrijwel op zijn hielen leek te volgen, wordt een integraal 

tweede deel gewijd. Daarbij wordt eerst stilgestaan bij de elitaire en klerikale mentaliteit die de 

wetgeving heeft geïnspireerd. Om het brede panorama aan wetten en ordonnanties op een 

bevattelijke manier aan de lezer te presenteren, werd gekozen voor een materiële classificatie van de 

verschillende maatregelen, eerder dan voor een geografisch overzicht. De bevindingen over het 

graafschap Vlaanderen worden daarin per concrete maatregel weergegeven. Het werk vindt 

tenslotte zijn besluit in een synthese waarin gepoogd wordt om verklaringen aan te reiken voor de 

schijnbare politieke en legislatieve rust in Vlaanderen, en om te komen tot een identificatie van de 

politieke, maatschappelijke of economische patronen die aan het beleid ten grondslag lagen. 

Afsluitend wordt kort stilgestaan bij de vele mogelijkheden tot verder onderzoek die op dit thema 

nog mogelijk zijn.  

 

Status en manco’s van de historiografie 
 
Een onderzoeker die inzicht wenst te verwerven in de economische gevolgen van de Zwarte Dood en 

de politieke reactie daarop kan vertrekken vanuit een indrukwekkend arsenaal aan 

wetenschappelijke publicaties. Ondanks deze overvloed is de historiografie echter behept met 

opvallende manco’s. Een eerste screening maakt al snel duidelijk dat er een acuut gebrek aan 

kruisbestuiving bestaat tussen de economische en de politiek-sociale historiografie, en tussen de 

diverse stromingen binnen de economische historiografie onderling. Toonaangevende werken met 

een sociale inslag kunnen blijk geven van een schrijnend gebrek aan aandacht voor inzichten uit de 

                                                           
5
 Voornamelijk in de Britse historiografie wordt aan de wetgeving na de Zwarte Dood een groot belang 

gehecht. Rechtshistoricus Palmer maakt gewag van een definitief breekpunt waarbij de Engelse overheid 
evolueerde van een entiteit die steunde op “inherent authority” naar een organisatie die overging op “intrusive 
government”: PALMER, R., English law in the Age of the Black Death, 1348-1381: A Transformation of 
Government and Law (Londen 1993) 1-6 
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economische wetenschap. Soms is dit te wijten aan ideologische koppigheid. Even vaak aan een te 

smalle heuristiek, die dan gemaskeerd wordt met soms pijnlijk vergezochte historische verklaringen. 

Het gebrek aan synergie tussen de diverse historiografische strekkingen, dat in dit werk herhaaldelijk 

aan de oppervlakte zal komen, leidt ertoe dat er al decennia lang meningen geventileerd worden die 

onderling inconsistent zijn. Hierdoor dreigt het ganse historiografische debat over dit onderwerp te 

degraderen tot speculatieve geschiedschrijving.  

Een tweede manco is de opvallende nationale verbrokkeling van de historiografie. Dit mag 

verwonderen, want zowel de economische impact van de Zwarte Dood als de politieke reactie 

daarop kennen een duidelijk Europese dimensie. Toch sluit een overdonderende meerderheid van de 

publicaties zich op in een nationaal of regionaal referentiekader. Van alle nationale historiografieën 

kent de Engelse ongetwijfeld de meeste diepgang.6 Het thema werd er uitgespit en belicht vanuit 

elke denkbare invalshoek. De Engelse auteurs lieten evenwel na om over het kanaal te kijken. Zelfs 

het naburige Schotland bleek te exotisch om in hun analyse te betrekken. Slechts enkelingen uit de 

economische historiografie, zoals J. Day7, P. Malanima8 en J. Munro9, maakten van internationale 

vergelijking de kern van hun onderzoek. Evenmin de Franse historiografen, die met de Annales-

school in de tweede helft van de twintigste eeuw nochtans de toon zetten in de socio-economische 

geschiedschrijving, bleken warm te lopen voor een pan-Europese studie. De belangrijkste Franse 

werken10 beperken zich tot eigen land en bestrijken meestal ruimere periodes. De enige Franse 

publicatie die wel een Europese dimensie kent, een overzichtsartikel van E. Carpentier11, beperkt zich 

daarenboven tot de demografische kwestie. Deze geografische verbrokkeling versterkt in aanzienlijke 

mate de inhoudelijke segregatie binnen de historiografie. Zo blinkt de Angelsaksische historiografie al 

sinds de jaren zestig12 uit in innovatieve toepassingen van principes uit de abstracte economische 

wetenschap. In plaats van die inzichten te incorporeren in hun eigen historiografie, bleven de 

                                                           
6
 PUTNAM, B. H., The Enforcement of the Statute of Labourers during the first decade after the Black Death, 

1349-1359 (New York 1908); POOS, L.R., ‘The social context of the Statute of Labourers enforcement’, Law and 
History Review 1 (1983); GIVEN-WILSON, C., ‘Service, serfdom and English labour legislation 1350-1500’, in eds. 
CURRY en MATTHEWS, Concepts and patterns of service in the later middle ages (Boydell 2000); PENN, S. en 
DYER, C., ‘Wages and Earnings in Late Medieval England: Evidence from the Enforcement of the Labour Laws’, 
Economic History Review 43 (1990), dl. 3; CLARK, E., ‘Medieval Labor law in English local courts’, American 
Journal in Legal History 27 (1983) 
7
 DAY, J., The Medieval Market Economy (Oxford 1987) 

8
 MALANIMA, P., ‘The economic consequences of the Black Death’, in (ed.) LO CASCIO, L’impatto della “Peste 

Antonina” (Bari 2012) 
9
 MUNRO, J., ‘Wage Stickiness, Monetary Changes, and Real Incomes in Late-Medieval England and the Low 

Countries, 1300-1500: Did Money Matter?’, Research in Economic History 21 (2003) 185-297; MUNRO, J., 
‘Builders’ Wages in Southern England and the Southern Low Countries, 1346 -1500: A Comparative Study of 
Trends in and Levels of Real Incomes,’ Instituto internazionale di storia economica “F. Datini” PRATO serie II - 
Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, nr. 36  
10

 PERROY, E., ‘Wage labour in France in the later middle ages’, Economic History Review 8 (1955-65); 
LEVASSEUR, E., Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France avant 1798 (Parijs 1900); GEREMEK, B., 
Salariat dans l’artisanat parisien aux XIIIe et XVe siècles: étude sur le marché de la main-d-oeuvre au moyen âge 
(Parijs 1968). BIRABEN, J., Les hommes et la peste en France et dans les pays Européens et Méditerranéens  
(Parijs 1975-76)   
11

 CARPENTIER, E., ‘Autour de la peste noire: famines et épidémies dans l’histoire du XIVe siècle’, Annales, 
Economies, Sociétés, Civilisations, 17

de
 jaargang nr. 6 (1962), 1062-1092 

12
 MIMISKIN. A., ‘Money, prices and foreign exchange in fourteenth century France’, Yale Studies in Economics 

15 (1963)  
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Fransen zich al die tijd obstinaat beperken tot Malthusiaanse en Marxistische analyses op de ‘longue 

durée’.  

Het gebrek aan transnationale analyse manifesteert zich zowel in de economische als in de politieke 

historiografie. Pas in 2012 werd een poging ondernomen om de economische impact van de 

epidemie in een abstract kader te gieten.13 Politieke analyses met een Europese dimensie zijn vrijwel 

op één hand te tellen. In het begin van de twintigste eeuw was er een verkennende publicatie van M. 

Kowalewski14 (1901), maar deze erudiet diende zijn werk te scheppen vanuit het historiografische 

niets en slaagde er niet in om de interesse in het onderwerp aan te wakkeren. In 1985 publiceerde N. 

Bulst15 een catalogiserend overzicht van de Europese wetgevende initiatieven, maar daarna bleef het 

opnieuw stil. Pas zeer recent kwam de studie naar patronen in het Europese crisisbeleid echt op 

gang, met de werken van R. Braid16 in 2003, S. Cohn17 in 2007 en C. Lis en H. Soly18 in 2012.  

Binnen het literaire corpus over de Zwarte Dood is het graafschap Vlaanderen opvallend 

onderbelicht. Buitenlandse historici als J. Munro19 en D. Nicholas20 besteden weliswaar aandacht aan 

de kwestie, doch slechts zijdelings en steeds in bredere overzichtswerken. Dit gebrek aan 

internationale academische aandacht is maar een flauwe afspiegeling van een veel grotere 

desinteresse binnen de vaderlandse historiografie. Het leeuwendeel van de Nederlandstalige 

publicaties beperkt zich tot het historisch-demografische vraagstuk. Historiografen als A. Verhulst21, 

W. Blockmans22 en E. Thoen23 staan weliswaar stil bij de economische impact van de epidemie, maar 

beperken zich daarbij tot analyses op de ‘longue durée’. De politieke reactie op de Zwarte Dood in 

                                                           
13

 MALANIMA, P., ‘The economic consequences’, o.c. 
14

 KOWALEWSKI, M., Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn der kapitalistischen 
Wirtschaftsform (Berlijn 1901-1909), Band 5: ‘Die Witschaftliche Folgen des Schwarzen Todes in Europa’ 
15

 BULST, N., ‘Main-d’oeuvre et coercition: les mesures économiques et démographiques adoptés par les 
gouvernements à la suite de la Peste Noire en Europe’, Comte rendu des séances de la société d’étude du 
féodalisme t. V (1981-82) 14-20  
16

 BRAID, R., ‘Et non ultra : Les Politiques royales du travail en Europe occidentale au XIVème siècle’, La 
Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 161 (2003) 437-491 
17

 COHN, S., ‘After the Black Death: labour legislation and attitudes towards labour in late-medieval western 
Europe’, Economic History Review 60 (2007) 
18

 C. LIS en H. SOLY, Worthy efforts: attitudes to work and workers in pre-industrial Europe (Leiden-Boston 
2012); C. LIS en H. SOLY, ‘Labor laws in Western Europe, 13th-16th centuries: patterns of political and socio-
economic rationality’, in ed. M. VAN DER LINDEN en L. LUCASSEN, Working on Labor, Essays in Honor of Jan 
Lucassen (Leiden-Boston 2012) 299-323 
19

 MUNRO, J., ‘Wage Stickiness’, o.c.; MUNRO, J., ‘Builders’ Wages’, o.c.; MUNRO, J., ‘Gold, Guilds and 
Government: the impact of monetary and labour policies on the Flemish cloth industry, 1390-1435’, Jaarboek 
voor Middeleeuwse Geschiedenis 5 (2002) 
20

 NICHOLAS, D., ‘Economic Reorientation and Social Change in Fourteenth-Century Flanders’, Past and Present 
70 (1976) 18 ev.   
21

 VERHULST, A., ‘Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late middeleeuwen’, Studia 
Historica Gandensis 17 (1964) 
22

 BLOCKMANS, W., ‘The social and economic effects’, o.c.; BLOCKMANS, W., PIETERS, G., en PREVENIER, W., 
‘Tussen crisis en welvaart: sociale veranderingen 1300-1500 (Abnormale mortaliteit)’, in BLOK, D.P., 
PREVENIER, W. en ROORDA, D. J. (eds.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden II (Haarlem 1980) 42-86  
23

 THOEN, E., ‘Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin 
van de Moderne Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudendaarde en Aalst’, Belgisch centrum voor landelijke 
geschiedenis 90 (1988); THOEN, E., ‘A ‘commercial survival economy’ in evolution. The Flemish countryside and 
the transition to capitalism (middle ages, 19th century)’, in (eds.) HOPPENBROUWERS, P., VAN ZANDEN, J.L., 
Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages – 
19th century) in light of the Brenner Debate (Turnhout 2001) 105-111.  
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Vlaanderen moet het tot op heden zelfs zonder enige publicatie stellen. Deze lauwe interesse, nota 

bene in een thema dat internationaal de meest prominente pennen beroerde, kent een dubbele 

verklaring. In een ophefmakend artikel24 van 1950 argumenteerde H. Van Werveke dat het 

graafschap grotendeels aan de Zwarte Dood was ontsnapt. Ondanks het feit dat zijn these al snel na 

publicatie aan hevige academische kritiek werd onderworpen, en uiteindelijk op basis van nieuwe 

bronnen werd gediscrediteerd, vond zijn stelling brede ingang binnen de Europese mediëvistiek.25 

Een tweede verklaring ligt in het gebrek aan ‘spectaculaire’ bronnen. Er zijn geen literaire bronnen 

bewaard die getuigen over de calamiteit en evenmin legislatieve bronnen die de vergelijking met die 

van de buurlanden kunnen doorstaan. Gezien het historiografische debat over de impact van de 

Zwarte Dood precies op gang kwam vanuit de studie van deze legislatieve bronnen, hoeft het niet te 

verwonderen dat de casus Vlaanderen op chronische schaal werd genegeerd. Wij besluiten deze 

lamentatio met de vaststelling dat de Vlaamse historiografie, net als de Franse, ingebed is in een te 

nauw theoretisch denkkader. De weinige economische publicaties zijn zonder uitzondering opgesteld 

volgens het neo-Malthusiaanse denkkader dat dominant is onder Franse Annalistes en Britse Marxist 

Historians. Alternatieve inzichten vanuit de economische theorie werden in het onderzoek amper 

betrokken.  

Methode 
 
Bij de studie naar de economische impact van de Zwarte Dood in Vlaanderen werd getracht zo 

empirisch mogelijk te werk te gaan. De literatuur levert tal van theorieën op met een hoog 

hypothetisch gehalte, die daardoor onderling vaak inconsistent zijn. In dit kluwen rest de 

onderzoeker slechts één ankerpunt om tot min of meer ‘objectieve’ geschiedenis te komen: de 

naakte bron. Het toetsen van theorie aan realiteit in de economische geschiedenis vergt seriële 

gegevens van lonen, prijzen, inkomsten en uitgaven. Helaas zijn dergelijke data voor de veertiende 

eeuw uiterst schaars. C. Verlinden26 ondernam een poging om al het bekende materiaal te bundelen, 

maar het resultaat daarvan was voor ons onderzoek allerminst bevredigend. De gepubliceerde 

prijsgegevens slaan maar op enkele producten, terwijl er in de loongegevens grote geografische en 

chronologische hiaten waren. Alleen al om het risico op ‘outlyers’ te vermijden was een veel grotere 

dataset nodig. Daartoe werden de vele archieven van ons land doorploegd op zoek naar 

ongepubliceerde aanwijzingen. Leidraad bij deze zoektocht was de onvolprezen archiefgids27 van B. 

Augustyn, E. Palmboom en C. Verhulst, aangevuld met de inventarissen ter plaatse. Wij stootten bij 

onze zoektocht op tal van rekeningen waarmee wij de grootste hiaten konden opvullen. De 

beschikbare dataset werd zo gevoelig uitgebreid, hetgeen ons toestond om de theorieën op een 

empirische manier aan de economische werkelijkheid te toetsen. Het verzamelde materiaal is 

                                                           
24

 VAN WERVEKE, H., ‘De Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden’ (1349-1351)’, in Mededelingen van de 
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, nr. 12 (1950)  
25

 Het scepticisme van Van Werveke blijft zelfs vandaag nog de internationale historiografie beïnvloeden. Zo 
schreef Benedictow in 2004 nog dat de mortaliteitsratio van de Zwarte Dood “veel minder erg” was dan in de 
andere streken van Europa. BENEDICTOW, O. J.., The Black Death 1346–1353: the complete 
history (Woodbridge 2004) 341. 
26

 VERLINDEN, C., Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant, II, (Brugge 
1959-73) 
27

 AUGUSTYN, B., PALMBOOM, E., VERHULST, A., Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het 
middeleeuwse graafschap Vlaanderen : een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en 
de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500) (Gent 1983) 
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uiteraard onvoldoende om elke twijfel uit te bannen, maar volstaat ons inziens wel om op een 

objectieve manier correcties aan te brengen aan de gangbare hypotheses.  

 
Ook wat betreft het politieke luik werd getracht om steeds te vertrekken vanuit de primaire bron. 

Het narratief wordt, zo goed en zo kwaad als mogelijk, opgehangen aan primaire legislatieve 

bronnen, terwijl literatuur slechts wordt weergegeven indien een interpretatie vermeldenswaard is. 

Waar de economische studie nog aanzienlijke heuristieke marges bezat, bleek dat voor de politieke 

studie veel minder het geval. Een blik op de bewaarde Vlaamse legislatieve bronnen leert dat slechts 

een fractie daarvan de tand des tijds heeft doorstaan. ‘Vlaamse’ wetgeving is integraal afwezig. De 

besluiten van de vergaderingen van de graaf en zijn ‘Drie Leden’, het belangrijkste politieke orgaan 

van het graafschap in de bestudeerde periode, werden niet bijgehouden in enig centraal ‘bouc’ of 

archief. De deelnemers werden simpelweg geacht om de besluiten te publiceren in hun eigen lokale 

‘voorgeboden’, ‘hallegeboden’ of ‘smalle wetten’. Van die lokale wetgeving zijn dan weer slechts 

enkele flarden van de Gentse ‘voorgeboden’ bewaard.28 Gelukkig voor het onderzoek kende het 

graafschap nog andere instituties die een belangrijke normatieve rol opnamen, namelijk de gilden en 

ambachten, waarvoor het Gentse stadsarchief een rijke akker bleek. De vaststelling dat slechts een 

fractie van de legislatieve bronnen ons heeft bereikt, doet noodgedwongen de vraag rijzen of de 

legislatieve ‘stilte’ in Vlaanderen geldt als ‘evidence of absence’, dan wel louter als ‘absence of 

evidence’ van een politieke reactie.29 Het loutere feit dat een bepaalde legislatieve bron actueel niet 

wordt teruggevonden, betekent immers niet dat deze nooit werd uitgevaardigd. Een voorbeeld uit de 

Provence maakt dit op een frappante manier duidelijk. Het gros van het archief van het Provençaalse 

centrale bestuur is in vlammen opgegaan bij het geallieerde bombardement op Napels in 1943. In 

2013 stootte de Amerikaanse mediëvist Robert Braid in het archief van het provinciestadje Brignoles 

per abuis op een belangrijk perkament. Het betrof een kladafschrift van een ordonnantie uit 1348, 

waarop het schepencollege zijn opmerkingen in de marge had gekrabbeld. De ordonnantie bleek niet 

minder dan een omvattende economische wetgeving te zijn, waarmee de Provençaalse Staten-

Generaal de economische impact van de Zwarte Dood probeerde te beheersen, nota bene de eerste 

in zijn soort van gans Europa.30 Het analytische onvermogen om historische conclusies te verbinden 

aan de afwezigheid van een bron, geeft aan het politieke luik van dit werk onvermijdelijk een 

hypothetisch karakter. Gelukkig zijn de legislatieve bronnen van de Europese monarchieën wel 

uitstekend bewaard. De centrale wetgeving van de grote Europese koninkrijken is makkelijk 

raadpleegbaar in uitgegeven vorm in de Gentse Universiteitsbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek 

in Brussel, hetgeen een omvattende Rankeaanse studie van het koninklijke beleid mogelijk maakte. 

Het onderzoek naar de interessante Venetiaanse wetgeving vergde meer moeite, gezien het enige 

overzichtsartikel31 actueel niet meer in België raadpleegbaar was. Dankzij een uitstap naar het nec 

plus ultra van de medievistiek, de Bibliotheca Marciana op het San Marco plein en het Archivio dello 

Stato aan het Campo I Friari, kon ook voor de Serenissima de politieke reactie in kaart gebracht 

worden. Slechts voor de studie van de wetgeving van de Italiaanse stadstaten Firenze, Siena, Orvieto, 

                                                           
28

 De Brugse ‘hallegeboden’ zijn verloren gegaan terwijl die van Ieper door het vuur van de Eerste 
Wereldoorlog zijn verteerd. M. BOONE, ‘Politiek-Institutionele en sociaal-economische geschiedenis (12

de
- 

begin 16
de

 eeuw)’, in Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, Deel II, 71-74  
29

 Naar S. Epstein: “The absence of evidence should not be mistaken for evidence of absence” in S. EPSTEIN, An 
economic and Social history of Later Medieval Europe, 1000-1500 (Cambridge 2009) 169 
30

 BRAID, R., ‘Et non ultra’, 438  
31

 M. BRUNETTI, 'Venezia durante la peste del 1348', L'Ateneo Veneto 32 (1909) 



10 
 

de vorstendommen uit het Heilige Roomse Rijk en de Iberische koninkrijken dienden wij ons, door 

tijdgebrek, te steunen op secundaire literatuur. 

Naast het vergaren van het primaire bronnenmateriaal bleek ook het analyseren daarvan een werk 

van lange adem. De talloze afkortingen in het middeleeuwse Latijn stelden ons geduld danig op de 

proef, maar konden dankzij de ‘Capelli’32 toch worden ontcijferd. Moeilijker bleek de interpretatie 

van financiële gegevens. Bij het lezen van middeleeuwse lonen en prijzen staat de leek voor een ware 

gordiaanse knoop. Boosdoener is het enorm complexe systeem van annotatie. Hoewel het 

pondenstelsel als ‘rekenmunt’ in algemeen gebruik was, gebaseerd op een verhouding van 1 pond 

(lb) tot 20 schellingen (s) en 240 denieren (d), figureren er daarvan in de rekeningen maar liefst vijf 

verschillende versies.33 Veel voorkomend is de ‘parisis goeder paye’. Dit is een fictieve rekenmunt die 

oorspronkelijk gebaseerd was op de fysieke Franse zilvermunt ‘denier parisis’. Deze munt werd in 

1305 aanzienlijk opgewaardeerd en daardoor aangeduid met de term ‘goeder paye’. De rekenmunt 

‘lb par’ ging in Vlaanderen evenwel vanaf 1337 een eigen leven leiden door zijn koppeling aan de 

Vlaamse munt.34 De basis van het fysieke muntstelsel in Vlaanderen was immers niet de Franse 

denier parisis, maar een eigen Vlaamse zilverdenier, de ‘Vlaamse groot’ genoemd, die op zijn beurt 

ook in een fictieve rekenmunt (lb gr.) werd genoteerd. De onderlinge verhoudingen van de sterke 

denier parisis tot de Vlaamse groot stabiliseerde zich rond 1317-1319 in een 1/12 verhouding, een 

koers die gedurende de hele late middeleeuwen zou worden gehanteerd.35 De moeilijkheden 

beginnen pas echt wanneer rekeningen worden geconsulteerd die verschillende stelsels combineren. 

Zo kwam het voor dat de grotere bedragen in de meest gangbare rekenmunt (lb par) werden 

genoteerd, terwijl de kleinere in de fysieke munt (‘d. gr.’ of simpleweg ‘gro’) werden uitgedrukt. In 

het geval van de personeelsrekening van de Blankenbergse Watering36 werd het geheel nog 

complexer gezien nog een derde stelsel werd gebruikt, de Inghelsche, wat neerkwam op één derde 

van de Vlaamse groot, en de gebruikte rekenmunt voor grotere bedragen daarenboven niet werd 

geïdentificeerd. Slechts door de bedragen intern te herrekenen konden wij tot onze verbazing 

achterhalen dat de grote bedragen niet uitgedrukt waren in het te verwachten lb ‘par’, maar in het 

archaïsche lb ‘payement’.37 Hoewel het een rekening betrof uit het begin van de jaren vijftig, was 

                                                           
32

 CAPELLI, A., Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane (Milaan 1961)  
33

 Het pond groten Vlaams, het pond inghelsche of esterling, het pond parisis Vlaams, het pond miten en het 
pond payement. NICHOLAS, D., ‘The metamorphosis of a medieval city. Ghent in the age of the Arteveldes, 
1320-1390’ (Lincoln and London 1987), note on money; VAN WERVEKE, H., De Gentsche Stadsfinanciën in de 
Middeleeuwen’ (Brussel 1934) 115 
34

 De ‘lb par’ in Vlaanderen zou uiteindelijk tot de helft afwijken van de ‘lb par regii’ in Frankrijk. Eén pond 
koninklijke parisis (=20 s. par. regii) had de waarde van 45 d. Vl. Gr. en 45 d. Vl. Gr. hadden de waarde van 45 s. 
par. fl. wat maakt dat 20 s. par. regii = 45 s. par. fl. De verhouding tussen beide parisis-munten was dus 
ongeveer 1 op 2. SPUFFORD, P., Monetary problems and policies in the Burgundian Netherlands (1433-1496), 
(Leiden 1970) 22-2. Volgens R. De Roover zou de divergentie tussen de Vlaamse lb par en de lb par regii zich al 
vanag 1337 hebben gemanifesteerd. DE ROOVER, R., Money, banking and credit in mediaeval Bruges : Italian 
merchant-bankers Lombards and money changers, a study in the origins of banking (Cambridge (Mass.) 1948, 
hoofdstuk: ‘The Flemish currency system, the trade in bullion and the money market’, 226  
35

 SPUFFORD, P, Handbook of medieval exchange (Londen 1986) 23 
36

 BRUGGE, O.C.M.W.-archief, Archief Sint-Janshospitaal, Watering van Blankenberge, A karton 3: 
rolrekeningen  
37

 De klerk hanteerde immers een wisselkoers van “3 s” voor “1 g”, wat neerkomt op de wisselkoers van 1 d. 
groten tot 40 d. ‘paiement’. Dit mag verbazen, gezien de geconsulteerde rekeningen dubbels betroffen die 
waren opgemaakt voor het archief van het Sint-Janshospitaal, dat als grootste grondbezitter binnen de 
Blankenbergse Watering wellicht recht had op een dubbel. Het Sint-Janshospitaal zelf rekende systematisch in 
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deze lb ‘payement’ gebaseerd op de oude Franse ‘zwakke’ d. parisis, die al sinds 1305 niet meer werd 

geslagen. De klerk had wellicht voor deze verouderde notering geopteerd omdat die de allerkleinste 

notering d. had en daarom handiger was om bescheiden bedragen in te verrekenen. Teneinde het 

risico op fouten te verminderen zijn wij in de weergave van de financiële data steeds trouw gebleven 

aan het pondenstelsel van de bron. Het gebruikte stelsel wordt geïdentificeerd onderaan bij elke 

grafiek. In die gevallen waarin het om forse bedragen gaat werden enkel de bedragen in lb 

weerhouden. Rest nog de twee andere praktische moeilijkheden op het pad van de medievist: de 

talloze maateenheden, waarvan de inhoud en omvang varieert per product en per regio, en de 

onhebbelijke gewoonte om data te benoemen in al lang vergeten katholieke feestdagen. Hiervoor 

hebben wij vertrouwd op de werken van P. Vandewalle38, E. Strubbe en I. Voet39 en H. Grotefend40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
het meer gangbare lb par ‘goeder paye’. In Vlaanderen bleef enkel Gent in zijn stadsrekeningen trouw aan het 
verouderde lb payement.   
38

 VANDEWALLE, P., Oude maten, gewichten en muntstelsels (Gent 1984) 
39

 STRUBBE, E. en VOET, I., De chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden  
(Brussel 1991) 
40

 GROTEFEND, H., Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Glossar und Tafeln (Aalen 1970), v. 
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A: DEMOGRAFISCHE IMPACT 
 
 

Vlaanderen gespaard? Een status quaestionis 
 

Volgens de actuele stand van de internationale historiografie zou naar schatting een derde van de 

Europese bevolking het leven gelaten hebben bij de eerste doortocht van de Zwarte Dood in 1348-

50. Dit cijfer kon aanzienlijk variëren per regio. Voor sommige streken (Toscane, Veneto, …) worden 

hallucinante sterftecijfers van meer dan 50 % gesuggereerd, terwijl in andere regio’s (Bohemen en 

Polen om er twee te noemen) de menselijke tol veel minder zwaar zou zijn geweest. Ook voor het 

graafschap Vlaanderen wordt in een sterftecijfer vooropgesteld dat ver onder het Europese 

gemiddelde ligt.41 In deze perceptie spelen de argumenten die H. Van Werveke in 1950 lanceerde 

nog steeds een belangrijke rol: de afwezigheid van expliciete verwijzingen naar de pest in 

contemporaine bronnen, de relatieve stabiliteit van de inkomsten uit indirecte belastingen (de 

‘assize’) te Gent en de aangroei in absolute aantallen van de militieleden die Gent in 1346 en 1357 

onder de wapenen riep. H. Van Werveke erkende een bescheiden sterfte in de Zuidelijke streken van 

het graafschap (Rijsel, Doornik, Ieper), maar meende dat de ziekte aan de grote bevolkingscentra van 

Brugge en Gent integraal was voorbijgegaan. Amper twee jaar na publicatie plaatste P. Rogghé al 

ernstige kanttekeningen42 bij deze argumentatie, hetgeen Van Wervekes noopte tot een repliek43. 

Rogghé wees op het historische belang van de flaggelantenbeweging, waarover hij nieuw 

bronnenmateriaal aanreikte, en wees op het bestaan van een brief44 van 15 augustus 1349 waarin 

graaf Lodewijk van Maele het stadsbestuur van Brugge de toelating gaf op twee nieuwe 

begraafplaatsen aan te leggen extra muros.. De semantiek van deze brief laat geen twijfel bestaan 

over de ernst van de toestand: “(…) om de groote menichte van volke die bin onser voorseide stede 

zyn ende daghelicx van live ter doot commen, alsoe nature gheift, ende om de cleene kerchove diere 

ooc binnen zyn, uten welken eeneghe ghecorrompeerde lucht commen mochte up dlevende volc, 

daerof hare doot verhaest wesen mochte; twee kerchove buten onser voorseide stede te ordonerne, 

ende te doen weyne (…).” P. Rogghé betwiste ook de representativiteit van militaire lijsten als bron 

voor demografisch onderzoek. De stelling van H. Van Werveke werd helemaal onhoudbaar toen in 

1980 een artikel waarin de aanwezigheid van de Zwarte Dood in Brugge in de nazomer van 1349 

glashelder werd aangetoond.45 Op basis van de archieven van de hospitalen van Sint-Jan46 en 

Potterie47 in Brugge had G. Maréchal vastgesteld dat vrijwel het voltallige verplegende personeel van 

beide ziekenhuizen in de maanden augustus-september 1349 kwam te overlijden. G. Maréchal 

merkte daarenboven een opmerkelijke sterfte van 11 à 12 % op binnen de lijfrentehouders in de 

Brugse wezenboeken.48 Zij besloot met een schatting van een sterfte van 10 % in Brugge, hetgeen 

nog steeds ver onder de Europese gemiddelden ligt. In datzelfde jaar bracht Wim Blockmans 

                                                           
41

 BENEDICTOW, O.J., The complete history 
42

 ROGGHÉ, P., ‘De Zwarte Dood in de Zuidelijke Nederlanden’, Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis 30 (1952) 834-837 
43

 VAN WERVEKE, H., ‘Nogmaals: de Zwarte Dood in de Nederlanden’, Bijdragen voor de Geschiedenis van de 
Nederlanden 8 (1954) 251-258 
44

 BRUGGE, Stadsarchief, Politieke Oorkonden, 1
ste

 reeks, nr. 469 
45

 MARECHAL G., ‘De zwarte Dood te Brugge, 1349-1351’, Biekorf-Westvlaams Archief 80 (1980) 377-92 
46

 BRUGGE, O.C.M.W-archief, Archief Sint-Janshospitaal 
47

 BRUGGE, O.C.M.W-archief, Archief Hospitaal Potterie 
48

 BRUGGE, Stadsarchief, Wezenboeken 1347-1349, f° 2 v°.  
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bijkomende argumenten aan.49 Zo wees hij op een tweede expliciete verwijzing, gevonden door A. 

Verhulst. In de handelingen van het kapittel van de brugse Sint-Donaaskerk werd de lage 

tiendenopbrengst van het jaar 1350 onder meer geweten werd aan een “uitzonderlijk grote 

sterfte”50. W. Blockmans bracht het onderzoek terug naar H. Van Werveke’s favoriete 

onderzoeksobject, Gent, en ontwaarde in de wezerijregistraties en de issue van die stad opmerkelijke 

opstoten in het pestjaar 1349, waardoor evenmin voor Gent nog kon worden volgehouden dat de 

Zwarte Dood er niet zou hebben gewoed. In 1990 ondernam A. Verhulst een poging om tot een 

globale mortaliteitsratio te komen voor het ganse graafschap. Volgens die schatting zou 1/4de tot 

1/6de van de bevolking het leven hebben gelaten, wat nog steeds minder is dan het geraamde 

Europese gemiddelde.51 In 2010 werden de statistische mogelijkheden van lijfrentenlijsten eindelijk 

verder benut. Waar G. Maréchal haar onderzoek had beperkt tot de lijsten opgenomen in de Brugse 

Wezenboeken, ging Vandeburie ook deze in de Brugse stadsrekeningen en in de rekeningen van het 

Sint-Janshospitaal onderzoeken, en stelde ook daar een  opmerkelijke mortaliteit vast. Zo bleek in 

het boekjaar 1349 (dat loopt van 1 mei 1349 tot 1 mei 1350) maar liefst 31 % van de lijrenthouders 

van het vorige jaar overleden te zijn. Vandeburie stelde voor dat jaar ook een verdubbeling vast van 

het aantal issue-betalingen in de uitgegeven fragmenten van de Ieperse stadsrekeningen. Op basis 

van al deze gegevens brengt Vandeburie een sterftecijfer naar voor van 27,7 %, wat in de lijn ligt met 

het geraamde Europese gemiddelde en waarmee hij een oudere stelling van S. Cohn beaamt dat de 

steden Brugge, Gent, Ieper en Doornik mortaliteitsratio’s hadden “not unlike those seen for Florence 

or Orvieto”52. Ondanks de nieuwe heuristieke vondsten blijft het scepticische kamp zijn aanhangers 

behouden in de Vlaamse historiografie. Zo meende B. Van Bavel in 2010 nog dat de Zwarte Dood in 

het graafschap “helemaal niet hard” had toegeslagen gezien er daarvan geen betekenisvolle bewijzen 

zijn bewaard.53  

Bijkomende argumenten 

Hoewel dit niet het opzet was van ons onderzoek, leverde het speurwerk naar de economische 

gevolgen van de Zwarte Dood incidenteel heuristieke vondsten op die tot op heden onopgemerkt 

waren gebleven. Zo werden in het fonds van de Brugse Sint-Jacobskerk (Rijksarchief Brugge) twee 

bronnen aangetroffen die wijzen op de aanleg van bijkomende kerkhoven intra muros in juli 1349, 

zijnde een maand vòòr de ophefmakende brief van 15 augustus waarin graaf Lodewijk van Maele 

toestemming geeft om twee extra kerkhoven aan te leggen extra muros. De eerste bron betreft een 

oorkonde54 van 18 juli 1349 waarin graaf Lodewijk Van Maele de toestemming geeft om het 

bestaande kerkhof van de Sint-Jacobskerk te vergroten:   

                                                           
49

 BLOCKMANS, W., ‘The social and economic effects’, 833-63 
50

 « Noveritis …decimas dicte nostre ecclesie modernis temporibus minus satis valere in censa quam solebant 
quam propter mortalitatem maximam que vigebatur quam propter incommoditates guerrarum et etiam 
pluvias. » (30 september 1350). BRUGGE, Bisschoppelijk Archief, Acta capitularia S. Donatiani, vol. A.: 1345-
1369 
51

 VERHULST, A., Précis d’histoire rurale de la Belgique (Brussel 1990) 91 
52

 COHN, S., Black death transformed, disease and culture in early renaissance Europe, (London 2002) 203 
53

 “Flanders was not hit hard at all; in fact, it was difficult to find any evidence of the plague there, and the 
same applied to Holland.” VAN BAVEL, B., Manors and Markets, Economy and Society in the Low Countries, 
500-1600 (Oxford 2010) 279 
54

 BRUGGE, Algemeen Rijksarchief, Fonds Sint-Jacobskerk, oorkonden, nr. 35 
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“Wij, Lodewijc Grave van Vlaendren (etc.) doen twetene allen lieden dat als de goede liede 

prochiepa//pe ende beleeders van der prochien van Sente-Jacops in onse stede van Brugghe hebben 

bi goeder vorsienicheden ghecreghen eene plache van erven om hare kerchof van sente Jacops 

voorseid te meersene ende te widene, beghinnende an sente Jacops strate tusschen den kerchove 

ende Pieter Scameraerds huus ende erve, streckende westwaerd tote an Joos lepellins huus ende erve 

ende also noord waert streckende neffens sfors. Joos huus ende erve toter strate bechter keerke daer 

s’papen huus op stont. Wijl als heere ende prinche over ons/onse hoir ende naercomers ter bede van 

onsen goeden lieden van onser stede van Brugghe ute specialre gratien om gode ende om de vorseide 

plache te wyene hebben de vors plache van erven als groot als zoe voren ghenoomt es ghevryet ende 

gheamortisiert vryen ende amortizieten bi desen lettren ende scelden quite al drechte dat wij of onse 

naercomers deran rechten ende halen zouden moghen teeweliken daghen, behouden elx anders 

rechte.(…) bezeghelt met onsen zeghele, ghegheven Ghent den XVIII dach van hoymaent int jaer ons 

heeren dusentich drie hondert neghene ende viertich.”    

Een tweede bron die deze operatie bevestigt is een (helaas slecht leesbare) Latijnse brief55 van de 

vicarissen sede vacante van het bisdom Doornik, waarin zij toestemming verlenen om doden te 

begraven op de nieuwe gronden van het kerkhof. De Sint-Jacobskerk bevindt zich binnen de oude 

portus, op de hoek van de huidige Sint-Jacobsstraat en de Grauwwerkersstraat. De brief vermeldt dat 

het uit te breiden kerkhof gelegen is “an Sente Jacobs strate”. Deze straat bestaat nog steeds en 

loopt van de Sint-Jacobsstraat naar de markt, waardoor de uitbreiding met zekerheid doelt op een 

andere en eerdere operatie van het stadsbestuur om de begrafeniscapaciteit op te schroeven. De 

brief die P. Rogghé openbaarde maakt immers gewag van “twee kerchove buten onser voorseide 

stede”. Dat men een kleine maand na de uitbreiding van het kerkhof aan Sint-Jacobs (18 juli) al moest 

overgaan tot het aanleggen van nieuwe en grote kerkhoven buiten de stadsmuren (15 augustus) 

toont aan dat de menselijke tol zeer zwaar was. Dat men totaal geen zicht had op de omvang van de 

sterfte die nog moest komen blijkt uit de enorme omvang van de noodkerkhoven die in augustus 

buiten de muren werden aangelegd: 10,5 gemeten in totaal, wat neerkomt op maar liefst 4,6 

hectare. De openbaring van een eerdere uitbreiding intra muros maakt tenslotte komaf met het 

argument dat H. Van Werveke aanhaalde als repliek op de publicatie van de brief van 10 augustus 

door Rogghé. Van Werveke beargumenteerde daarin dat de aanleg van kerkhoven extra muros 

slechts een voorzorgsmaatregel was van het stadsbestuur, nadat deze was gealarmeerd door een 

onrustwekkende brief56 van een in Avignon verblijvende Bruggeling.57 De Brugse stadsrekeningen 

tonen overigens aan dat de Zwarte Dood ook onder het politieke personeel lelijk heeft huis 

gehouden. Zo blijkt uit de eerste rekening die na de Zwarte Dood werd opgesteld, die voor het jaar 

1350, dat het aantal raadsleden en schepenen die recht hadden op een ‘pensioen’ op kosten van de 

stadkas met 16 % was gedaald.58  

Ook voor de sterfte in Gent troffen wij twee nog onbekende bronnen aan, al is voorzichtigheid 

geboden bij de interpetatie daarvan. Het Gentse Rijksarchief bevat enkele rekeningen van de ‘Tafels 
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 Brugge, Rijksarchief, Fonds Sint-Jacobskerk, oorkonden, nr. 36 
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 Brief van Lodewijk van Heiligen, uitgegeven in Recueil des chroniques de Flandre, DE SMET ed., III: Breve 
Chronicon clerici anonymi, 14-18. 
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 VAN WERVEKE, H., ‘Nogmaals: de Zwarte Dood in de Nederlanden’, in Bijdragen voor de Geschiedenis van de 
Nederlanden 8 (1954) 251-258 
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 De stadsrekeningen vermelden een forse daling van 59 rechthebbenden in de rekening voor het jaar 1347 
naar 50 in 1350: BRUGGE, Stadsarchief, Stadsrekening 1347-1348, f° 52 en Stadsrekening 1350-21351, f° 44.  
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van de Heilige Geest’ van de Sint-Niklaaskerk, een parochiale liefdadigheidsinstelling verbonden aan 

deze parochie.59 In elke rekening wordt een overzicht gegeven van “den pensionarissen tsente 

bamesse”,  wat wellicht parochianen zijn die recht hebben op een uitkering van de tafel. In de 

rekening van 1346-4760 vinden we daarin 30 namen terug, waarvan er één doorschrapt is. Indien dit 

doorhalen duidt op een overlijden gedurende het boekjaar, dan komt dit neer op een mortaliteit van 

3 %, hetgeen een normale ratio is voor een pre-industriële samenleving. In de rekening die loopt van 

1 oktober 1348 tot 1 oktober 134961, en die dus de perstmaanden omvat, zijn er van de 36 namen 

maar liefst zeven doorschrapt, wat neerkomt op een ratio van 19,5 %. Een tweede Gentse aanwijzing 

vonden wij in een rekening van de proosdij van Sint Baafs die loopt van 24 juni 1349 tot 24 juni 

1350.62 De rekening bevat een lijst met lijfrentehouders die gedurende dat jaar rente ontvingen van 

de Proosdij. Er komen op de lijst 39 namen voor, waarvan zes voorzien van een kruisje. Gezien het 

eerste kruisje vergezeld wordt van de afkorting ‘mort.’, gaan wij er van uit dat die kruisjes duiden op 

een overlijden van 15,4 % van de lijfrentegenieters. Met deze Gentse bronnen moet evenwel 

voorzichtig omgesprongen worden. Het is niet absoluut zeker dat de doorhalingen en de kruisjes 

naast de namen wijzen op overlijdens. Mogelijks verdwenen de personen om andere reden uit de 

registratie. Doordat er voor deze bronnen geen seriële reeksen bewaard zijn en prosopografisch 

onderzoek daardoor onmogelijk is, zijn deze bronnen hoogstens potentiële indicaties van een 

verhoogde mortaliteit. Het ontbreken van seriële data in de archieven neemt soms karikaturale 

vormen aan. Zo bevat het Gentse stadsarchief een gedroomde bron voor historisch demografisch 

onderzoek. In het Gentse ‘Register van den ontvang van den weversghelde en van de wevers 

leerknapen’63 worden alle belastingplichtige wevers en hun knapen persoonlijk opgesomd en 

daarenboven onderverdeeld per parochie, wat zou toelaten om de tol van de Zwarte Dood 

geografisch minutieus in kaart te brengen. Helaas bevat de eerste rekening, die voor het pestjaar 

1349-50, enkel een totaalbedrag, waardoor een prosopografische vergelijking niet mogelijk was.  

Een aspect dat tot op heden amper academische aandacht kreeg, is de menselijke tol van de Zwarte 

Dood op het Vlaamse platteland. In 1976 was Adriaan Verhulst in zijn onderzoek naar prijzen en 

lonen op een eerste expliciete referentie gestoten naar massale sterfte op het platteland. In de Acta 

Capituli Sancta Donatiani64 van 30 september 1350 werd vermeld dat de inkomsten uit tienden 

waren tegengevallen door een “mortalitatem maximam”.65 Deze referentie werd in vrijwel alle latere 

werken overgenomen, doch geen van de auteurs nam blijkbaar de moeite om de Acta te 

doorploegen naar bijkomende aanwijzingen. Nochtans speelden de kanunniken een belangrijke rol in 

de benoeming van parochiepriesters in Brugge en op het omliggende platteland, wat een unieke 

indicatie kan zijn voor de sterfte in landelijke gebieden. Niet toevallig bevatten de Acta van 1349 tal 

van benoemingsbesluiten voor parochies die ‘vacant’ gevallen zijn door het overlijden van de 

parochiepriester (“vacantem per mortem”). Aan de hand van de frequentie van dergelijke annotaties 

kan de chronologie van de epidemie glashelder gereconstrueerd worden:  
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Grafiek 1: Benoemingsbesluiten voor ‘vacante’ parochies in de handelingen van het Brugse Sint-Donaaskapittel
66

 

Bij het interpreteren van deze data moet uitgegaan worden van een vertraagde notering. Het nieuws 

van het overlijden diende eerst de kanunniken te Brugge te bereiken, uit soms verafgelegen 

plaatsen67, waarna het kapittel nog een priester moest aanduiden. Ons inziens werd daarbij de 

nodige spoed aan de dag gelegd, gezien de zware gevolgen die de laatmiddeleeuwse theologie 

verbond aan het begraven van lijken zonder kerkelijk ritueel. Voor het zielenheil van de kudde was 

het aldus van vitaal belang dat de geestelijke dienstverlening in een opengevallen parochie zo snel 

mogelijk opnieuw werd gewaarborgd. Dit indachtig lijkt ons een vertraagde notering van maximaal 

enkele weken plausibel. Sommige annotaties wijzen erop dat het kapittel op het hoogtepunt van de 

epidemie achter de feiten aan liep. Eind september bleek de nood aan nieuwe zielenherders zo hoog 

dat er niet genoeg clerici voorhanden waren om alle opengevallen parochies op te vullen. Zo blijkt uit 

het benoemingsbesluit van 23 september 1349 van Johannes Guidoche dat hij zijn taak kan opnemen 

“aut ad capelliam sancta Johannis vacantem per mortem domini Guilhelmi Coci vel ad capelliam 

beghinarum in Dixmudam vacantem per obitum domini J. Bridi aut ad capelliam vacantem in 

parrochiam capitulam de Dudzele per mortem domini Manricii (…).”68  

Doordat elk benoemingsbesluit de parochieplaats vermeldt, zijn de Acta een unieke bron voor de 

studie van de sterfte op het platteland, een onderzoeksdomein dat zoals gezegd volledig braak ligt. In 

de literatuur komt frequent het argument naar voor dat de sterfte van de Zwarte Dood veel erger 

was in de grote steden dan op het platteland. Deze stelling, die door de Franse historica E. Carpentier 

in 1962 al werd omschreven als “une assumption non fondée”69, wordt nochtans nergens gestaafd 

door contemporain demografisch bronnenmateriaal. Het betreft een loutere veronderstelling die zijn 

oorprong vindt in literaire getuigenissen en in een analogieredenering met moderne infectieziekten 

zoals cholera. Recent werd de stelling op basis van medische argumenten bekritiseerd. Door hun 

grote aantallen zouden urbane gemeenschappen veel sneller een zekere immuniteit ontwikkelen. 

Inderdaad kwam het niet voor dat ganse stedelijke gemeenschappen werden uitgeroeid, wat wel kon 
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gebeuren met afgelegen hofsteden of landelijke dorpen.70 Demografische bronnen zoals 

haardtellingen bevestigen dat de mortaliteitsratio in dunbevolkte gebieden minstens even erg was 

en mogelijks nog erger dan in dichtbevolkte gebieden. Scandinavië verloor meer dan 50 % van haar 

totale bevolking aan de Zwarte Dood, hoewel het land een bevolkingsdichtheid had van amper 2 

inwoners per vierkante kilometer. De zeer dunbevolkte Val d’isère verloor in 1348 tot de helft van de 

haar gezinnen.71 Toch blijft deze veronderstelling binnen onze historiografie een hardnekkig bestaan 

leiden. “Dichte bevolkingsconcentraties” worden daarin als een ideale factor beschouwd voor de 

verspreiding van de epidemie.72 Het voetstoots vasthouden aan deze ongefundeerde assumpte leidt 

tot soms vergezochte historische verklaringen. Zo merken E. Thoen en I. Devos in 1999 de schijnbare 

onlogica op van het feit dat onze dichtbevolkte gewesten minder zwaar getroffen werd dan 

dunbevolkte gebieden elders in Europa. Als verklaring suggereren zij de invloed van het economische 

model van de Vlaamse landbouw, die gedomineerd werd door kleine familiale hoeven. Dit 

economisch model zou volgens de auteurs gezorgd hebben voor goed doorvoede gezinnen, die in 

kleine eenheden verspreid over het platteland woonden, hetgeen “onbewust” een soort 

“economisch bepaald cordon sanitaire” zou hebben gecreëerd waardoor de verspreiding van de 

epidemie werd afgeremd.73    

Nochtans zijn de benoemingsbesluiten van de Acta Capituli niet de enige aanwijzing van rurale 

mortaliteit. Zo wordt er in een overeenkomst van 3 april 1350 tussen Nieuwpoort en Veurne-

Ambacht melding gemaakt van “sterefte”, waardoor inwoners uit de dorpen Leke en Klerken bij naar 

Nieuwpoort waren gevlucht.74 Ook de Acta Capituli lijken te bevestigen dat de Zwarte Dood zwaar 

toesloeg in het West-Vlaamse platteland. Een overzicht van de door sterfte vrijgekomen parochies 

maakt pijnlijk duidelijk dat een zelfgekozen bucolisch isolement geen enkele garantie bood om de 

biologische storm te overleven. Alleen al in september ’49 diende het kapittel een verse zielenherder 

aan te stellen in de dorpen Sint Kruis, Uitkerke, Loppem, Sint Willibrord (Middelkerke?), 

Blankenberge, Dudzele en Sint-Jacobskapelle. In de kleine provinciestad Diksmuide waren zowel de 

parochiepriester als de kapelaan van de kapel in het Begijnhof geveld. In oktober kregen 

Monnikenrede en Wijtschate een nieuwe priester, en bleek de parochiekerk van Dudzele na een 

maand al opnieuw vacant te zijn. Het Bisschoppelijk archief te Brugge ontsloot ons daarenboven nog 

een bron die indicatief kan zijn voor de sterfte op het platteland, namelijk de rekeningen van de 

“Officie van den Brode en van de Foraniteit”75 voor de jaren 1348 en 1352. Dit ‘Officie’ was een 
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caritatieve instelling, beheerd door het kapittel van Sint-Donaas, waarvan de kas gespijsd werd door 

cijnsrechten op onroerend goed in Brugge en het Brugse ommeland. Van de dertien cijnsplichtigen 

uit de dorpen Uitkerke, Varsenare, Houthave, Moerkerke en Zuienkerke, die voorkwamen op de 

rekening van 1348, tekenden er in 1352 slechts negen nog present. De tol is, zoals te verwachten, 

nergens evenredig. Zuienkerke verliest twee van zijn drie cijnsplichtigen, Houthave twee van de vijf. 

Het dorp Leffinge kende in 1348 zeven cijnsplichtigen, waarvan geen enkele nog voorkomt op de 

rekening van 1352. Een prosopografisch vergelijk van het geheel van de rekeningen voor de jaren 

1348 en 1352, inclusief Brugse parochies maar zonder de “foranei” (buitenlanders),  komt neer op 

het wegvallen van 28 van de 80 cijnsplichtigen, zijnde 35 %. Wanneer de geschatte ‘normale’ 

jaarlijkse preïndustriële mortaliteit van 3 % per jaar in rekening wordt gebracht voor de jaren 1350-

52 komen we uit op een mortaliteitsratio van 23 % in het pestjaar 1349.  

Hoewel verleidelijk, weigeren wij in dit werk evenwel een concrete mortaliteitsratio naar voor te 

schuiven. Deels omdat dit niet de ambitie was van ons onderzoek, maar vooral omwille van de 

intrinsieke onbetrouwbaarheid van het beschikbare bronnenmateriaal. Vooreerst is de ‘kritische 

massa’ in deze bron (80 geïdentificeerde namen) te beperkt om met enige zekerheid conclusies te 

trekken die vatbaar zijn voor extrapolatie naar de ganse bevolking (dit argument geldt eigenlijk ook 

voor J. Vandeburies ramingen op basis van de lijfrentehouders van het Brugse Sint-Janshospitaal, dat 

een nog kleinere databank betrof). Het risico op ‘outlyers’ in een dermate beperkte dataset is 

simpelweg te groot. Zo is het verschil met de gegevens uit de stadsrekeningen van Brugge, die het 

wegvallen van amper 11 % van de lijfrentehouders in 1349 attesteren, onverklaarbaar groot.76 Blind 

vertrouwen op deze cijfers zou ons doen besluiten dat de sterfte op het platteland inderdaad veel 

groter was als in de stad, doch die stap durven en willen wij niet zetten. Lijsten van lijfrentenhouders 

en cijnsplichtigen kunnen behept zijn met vertraagde of foutieve notering, terwijl zonen of dochters 

een identieke naam kunnen dragen als hun ouders, hetgeen onaanvaardbare foutenmarges met zich 

meebrengt.  

Het onderzoek naar de tol van de Zwarte Dood in Vlaanderen kan evenwel ook à décharge gevoerd 

worden. Waarom zou, bij gebreke aan harde demografische data, de stelling verdedigd worden dat 

de menselijke tol van de Zwarte Dood in Vlaanderen veel minder erg was dan overal elders in 

Europa? Dit voert ons naar de argumenten die ten grondslag lagen aan H. Van Werveke’s originele 

scepsis. Diens hardnekkige wantrouwen is gestoeld op drie basis-argumenten: het gebrek aan 

expliciete referenties naar de pest in de bronnen, de relatieve stabiliteit van de indirecte belastingen 

in de steden en de aangroei van de militieleden die Gent in het veld bracht in de jaren 1346 en 1357. 

Inderdaad wekt het gebrek aan expliciete referenties in de vele rekeningen en charters die wij 

hebben onderzocht verbazing. Zelfs de documenten die op het hoogtepunt van de calamiteit werden 

opgesteld, de maanden augustus tot oktober 1349, vertonen een totaal gebrek aan interesse. Slechts 

incidenteel lijkt er een tip van de sluier gelicht te worden, zoals in een schenkingsakte77 van 10 

januari 1350 waarbij Wouter de Priester aan de armendis van de Brugse Sint-Salvatorsparochie 

enkele huizen schenkt voor het zielenheil van zijn overleden vrouw Griele en van “alle zielen daer 

over dat onze here god ghebete wille hebben”. Het stoïcijnse stilzwijgen in de documentaire bronnen 
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is evenwel enkel prima facie opmerkelijk. Dit fenomeen is immers geen unieke Vlaamse karaktertrek, 

maar daarentegen een constante in de documentaire bronnen van gans Europa. Zo stelde E. 

Carpentier met verbazing vast dat de documentaire bronnen van Orvieto niet enkel de Zwarte Dood 

zelf onvermeld lieten, maar zelfs geen spoor bevatten van maatschappelijke, economische of 

politieke ontwrichting.78 Dit ontlokte haar de stelling dat het “laconisme des sources” omnipresent is 

en een acuut gevaar inhoudt voor de historicus die haar miskent.79 Het fenomeen deed zich niet 

enkel voor bij documentaire bronnen van wereldlijke overheden maar ook in die van kerkelijke 

instanties. Een bekend (en frappant) voorbeeld daarvan is het verslag dat de Engelse bisschop 

Hatfield maakte van zijn bezoek aan de priorij van Durham in 1355.80 In zijn verslag wordt met geen 

woord over de pest gerept, hoewel één derde van de plaatselijke monikken eraan waren overleden. 

Het laconisme van documentaire bronnen volgt in wezen uit de aard zelf van dergelijke bronnen. Ze 

zijn opgesteld met een praktisch doel (attestering van een rechtshandeling, het bijhouden van 

boekhouding, etc…). De klerk volgde daarbij uniforme sjablonen. Slechts de individuele 

particulariteiten eigen aan de akte (namen, bedragen, data,…) waren gepersonaliseerd. In deze 

hyperfunctionele ambtelijke schriftcultuur was geweeklaag over de pest en haar menselijke tol een 

literaire escapade die een klerk zich niet kon veroorloven. Aan de relatieve afwezigheid van expliciete 

vermeldingen kan dan ook geen enkele historische conclusie worden verbonden. Een tweede 

argument dat Van Werveke tot zijn controversiële stelling bracht is de stabiliteit van de indirecte 

belastingen (assize) in de stad Gent. Ook dit is bijzonder voorbarig, gezien zulke data zich bijzonder 

slecht lenen tot historisch demografisch onderzoek. De Amerikaanse mediëvist D. Nicholas 

formuleerde in 1987 twee fundamentele bezwaren tegen het gebruik van dergelijke gegevens voor 

de reconstructie van demografische trends. Vooreerst bevat het totaalbedrag zoals vermeld in de 

stadsrekeningen ook de winstmarge van de pachter(s), die aanzienlijk kon variëren van jaar tot jaar. 

Het totaalbedrag is verder weinig representatief voor het volume van consumptie van het goed 

waarop de assize slaat. We weten immers niet hoe hoog de assize was bepaald, noch of het tarief 

niet en cours de route was gewijzigd.81 Wij nemen de gelegenheid te baat om finaal af te rekenen 

met het gebruik van assizegegevens voor demografisch onderzoek, door het formuleren van de 

volgende bijkomende bezwaren. De prijs zelf van de artikelen is aan sterke verandering onderhevig, 

denken we onder meer aan inflatie en prijsschokken door devaluering of bevoorradingsproblemen, 

hetgeen onvermijdelijk een weerslag heeft op de consumptie. Tot slot is totale consumptie op zich 

evenmin een betrouwbare graadmeter voor demografisch onderzoek. Zo kan de consumptie pro 

capita aanzienlijk variëren in de tijd. Denken we bijvoorbeeld aan de ‘hedonistic spending spree’ die 

het gevolg was van de ‘inheritance boom’ na de doortocht van de Zwarte Dood. Achter een nominale 

stabiliteit van de pachtinkomsten kan dus ook een intensivering van de consumptie door een 

ingekrompen maar welvarender bevolking schuil gaan. Kortom, de waarde van indirecte 

belastingsopbrengsten voor historisch-demografisch onderzoek is vrijwel verwaarloosbaar. Rest ons 

nog Van Werveke’s derde argument, de stabiliteit van de militaire slagkracht van de Gentse 

stedelijke militie in de jaren 1346 en 1357. Ook hier lijkt het bronmateriaal niet sluitend genoeg om 

betrouwbare demografische conclusies te genereren. Hét analytische pijnpunt bij militielijsten is dat 

onmogelijk met zekerheid kan worden vastgesteld hoe groot het aandeel van de beroepsbevolking 
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was die bij elke campagne onder de wapenen werd geroepen. Zo waren er in Gent in 1355 en 1356 

twee oproepingen die aanzienlijk varieerden in omvang, wat onmogelijk te wijten is aan een 

demografische evolutie, maar wel aan een andere omvang van de militaire opdracht. Kortom, geen 

enkel valabel historisch argument wordt aangedragen dat zou kunnen verklaren, laat staan staven, 

dat Vlaanderen veel minder geleden heeft onder de doortocht van de Zwarte Dood dan haar 

onmiddelijke buurlanden.  

De schaarste en de beperkingen van het bronnenmateriaal indachtig, lijkt ons een behoedzame 

opstelling in het demografische debat de enige juiste. Op basis van het geheel aan bronnen dat in de 

literatuur reeds werd besproken, aangevuld met het materiaal waarop wij gedurende ons onderzoek 

zijn gestoten, kan men slechts besluiten dat de Zwarte Dood effectief heeft toegeslagen in de 

maanden augustus tot november van 1349, en wel tot in de kleinste hoeken van het graafschap. De 

stelling dat de sterfte op het platteland minder erg was dan op de steden lijkt ons nergens 

geattesteerd en dient dan ook niet langer te worden aangehouden.  
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B. ECONOMISCH 

 

De Zwarte Dood viseerde de mens, maar toonde zich volledig achteloos voor diens rijkdom. Toen de 

epidemie eenmaal was geluwd was er plots veel meer land én edelmetaal voorhanden per hoofd van 

de bevolking. Beide fenomenen hadden grote economische repercussies, doch verkregen een 

onevenredig deel aan academische aandacht. Het leeuwendeel van de twintigste-eeuwse 

historiografen legde de focus op de shift in de zogenaamde ‘land-labour-ratio’. Protagonisten van de 

theorie van de ‘Gouden Eeuw van de Arbeider’82, voornamelijk Britse Marxist Historians en Franse 

Annalistes, betoogden dat de plotse schaarste aan arbeidskrachten resulteerde in een forse opstoot 

van het nominale en reële inkomen uit loonarbeid. Sinds de jaren zeventig staken er dissidente 

stemmen op die de nadruk legden op de ‘money-labour-ratio’ en de inflatie die daarvan het gevolg 

was. Deze ‘monetaristen’ argumenteerden dat het plotse overaanbod aan edelmetaal resulteerde in 

sterk stijgende prijzen, waardoor de arbeider in werkelijkheid eerder verarmde.  

In dit economische luik worden eerst deze divergente theorieën kritisch toegelicht. In een tweede 

fase wordt de evolutie van prijzen, lonen en financiën in het graafschap Vlaanderen gereconstueerd 

aan de hand van primair bronmateriaal. In een afsluitende conclusie worden de twee theoretische 

modellen empirisch getoetst aan de economische realiteit.    

 

Theorie 

‘Realisme’ vs ‘Monetarisme’ 

De aanzet tot de economische historiografie over de Zwarte Dood werd niet gegeven door de 

ontdekking van middeleeuwse rekeningen, maar door de analyse van literaire bronnen. Met 

verbazing en interesse lazen economische historici contemporaine kronieken, waarin geklaagd werd 

over economische chaos, stijgende prijzen en, vooral, over de hoge looneisen van arbeiders. Literaire 

bronnen van over gans Europa gaven collectief blijk van éénzelfde elitaire frustratie: na de Zwarte 

Dood wilden de arbeiders slechts voor een exorbitant loon de handen uit de mouwen steken. De 

literaire focus op looninflatie is logisch, gelet op de elitaire achtergrond van de auteurs, die zonder 

uitzondering uit de grondbezittende klasse kwamen. In zijn Annales voor het jaar 1350 maakte de 

Doornikse bisschop Gillis Li Muisit gewag van verlaten kudden en oogsten die lagen te rotten op de 

velden, allemaal door het tekort aan arbeiders, die “excessieve salarissen eisten”.83 1.273 kilometer 
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naar het Zuiden, in de Toscaanse stadstaat Firenze, hief Matteo Villani in zijn Chronica een identieke 

lamentatio aan. De Florentijn ging zo ver om de looneisen van de arbeiders te koppelen aan een 

algemene morele degradatie. In het niet mis te verstane hoofdstuk “Hoe de mensen slechter waren 

als voorheen”, deed Villani zijn beklag over de nieuwe attitude bij het “popolo minuto”. De 

Florentijnse arbeider wenste blijkbaar niet alleen boter bij de vis, maar haalde simpelweg zijn neus 

op voor de zwaarder of vuilere beroepen.84 Ook legislatieve bronnen maken melding van schaarste 

van arbeid en een daaruit volgende hausse van lonen. De inleiding van de Engelse ‘Ordinance of 

Labourers’ van 1349 is terzake duidelijk. De Engelsman was slechts met excessieve lonen nog te 

contracteren, terwijl velen een lui zwerversbestaan verkozen boven eerlijke arbeid.85  

Toen deze literaire en legislatieve referenties in de 19de eeuw empirisch werden bevestigd, lag de 

weg vrij voor de idee dat er na de Zwarte Dood een ‘Brave New World’ was aangebroken. Op basis 

van loongegevens uit het Queens College van Oxford University besloot T. Rogers in zijn History of 

Agriculture and Prices in England86 (1866) dat de nieuwe economische realiteit rampzalig was voor de 

grote landeigenaren, maar daarentegen zeer gunstig voor de kleine man. De arbeider ontwaakte 

zowaar in een nieuw tijdperk: een ‘Golden Age of the labourer’.87 De theorie van T. Rogers veroverde 

al snel een dominante plek in de economische historiografie en werd in de twintigste eeuw verfijnd 

op basis van Marxistische, Neo-Malthusiaanse en Ricardiaanse redeneringen. De ‘Golden Age’-

theorie is in wezen te herleiden tot de wet van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De terugval van 

de bevolking zorgde voor schaarste aan arbeid, wat zich vertaalde in een hoger marginaal nut per 

eenheid arbeid, en daardoor in hogere lonen. Die betere verloning manifesteerde zich zowel 

nominaal (in absolute bedragen) als reëel (in effectieve koopkracht). Gezien de vraag naar 

etenswaren en industriële producten sneller was gedaald dan het aanbod daarvan, zou de levenskost 

in de jaren na de pest immers gestagneerd tot gedaald zijn. De sporen van prijsopstoten in de jaren 

na de pest, die duidelijk blijken uit literaire en documentaire bronnen, worden daarbij geweten aan 

de devalueringspolitiek van de Europese vorsten, aan bevoorradingsschokken door de ontregeling 

van het productie- en distributieapparaat, en tenslotte aan een serie misoogsten omwille van slechte 

weersomstandigheden. Dit denkkader, dat gemeenzaam de ‘realistische’ stroming wordt genoemd of 

ook wel het ‘Abel-Postan-Duby’-model, naar zijn voornaamste protagonisten, domineerde doorheen 

de twintigste eeuw de historiografie in Engeland88, Frankrijk89 en Duitsland90.  
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Het realistische denkkader zou vanaf de jaren tachtig aan steeds hevigere academische kritiek 

worden onderworpen. Boosdoeners waren de pleitbezorgers van een nieuw model waarin de nadruk 

lag op de economische repercussies van de gestegen balans aan edelmetaal per hoofd van de 

bevolking (de ‘money-labour-ratio’). Ook op deze balans kan men in theorie de economische oer-wet 

van prijsvorming op een vraag-en aanbodcurve toepassen: het marginale nut van edelmetaal daalde, 

waardoor men er minder goederen en diensten voor kreeg. Gezien de waarde van muntgeld een 

reflectie was van de waarde van het edelmetaal daarin vervat, resulteerde deze evolutie in een 

spontane monetaire inflatie. De economische onderbouw van de ‘monetaristische’ kritiek ging echter 

veel verder dan dat, want ook factoren als totale productie en de omloopsnelheid van geld werden in 

rekening gebracht. Los van de terugval van de bevolking blijft de vaststelling overeind dat er na de 

Zwarte Dood een gelijke hoeveelheid edelmetaal (M) in omloop was, waarvan echter de 

omloopsnelheid (V) een drastische duik nam, terwijl de totale productie (Q) binnen de 

onderscheiden economieën afnam, hetgeen ernstige implicaties heeft voor de consumptieprijzen (P). 

De interactie tussen deze vier factoren werd in 1920 door de de Amerikaanse econoom Irving Fisher 

in een vergelijking gegoten die de basis vormt van de actuele ‘Kwantitatieve Geldtheorie’: P = (MV) / 

Q.91 Economische historici als J. Day92, J. Munro93 en later P. Malanima94, die de theorie op onze 

historische casus toepasten, concludeerden dat de Zwarte Dood zorgde voor een terugval in 

geldtransacties bij een gelijk gebleven hoeveelheid edelmetaal, hetgeen onvermijdelijk een opstoot 

van de consumptieprijzen met zich mee bracht. In tegenstelling tot de ‘realistische’ theorie, die 

daarentegen uitgaat van een onvermijdelijke daling van de consumptieprijzen als gevolg van de 

terugval in geaggregeerde vraag, zouden de jaren na de Zwarte Dood volgens de monetaristen 

gekenmerkt worden door een “horrendous inflation that lasted for at least the ensuing quarter 

century”.95 Gewapend met deze theorie en een arsenaal aan prijsgegevens ging J. Munro in het 

vorige decennium uiteindelijk de realistische communis opinio frontaal aanvallen.96 De nominale 

loonstijgingen die blijken uit de bronnen zijn volgens J. Munro slechts vertraagde aanpassingen aan 

de veel sneller gestegen levensduurte. In plaats van een Golden Age, waren er Hard Times 

aangebroken voor de Europese arbeider.  

De clash tussen deze twee radicaal divergente theoriën leidde in het historiografische debat, op een 

enkeling97 na, helaas niet tot syntheses, maar eerder tot een opsplitsing van de literatuur in twee 
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elkaar bestrijdende kampen.98 De divergentie kan soms karikaturale vormen aannemen. Zo wijt P. 

Malanima99 de aanhoudend hoge graanprijzen in Engeland in de eerste twee decennia na de Zwarte 

Dood aan ‘Fisher-inflatie’, terwijl M. Postan en C. Dyer er louter de hand van slecht gezinde 

weergoden in zien.100 Beide theorieën hebben aanzienlijke blinde vlekken, die door het andere kamp 

breed worden uitgesmeerd. Hét grote manco van de monetaire theorie is dat de beschikbare 

prijsdata wel melding maken van vrijwel universele prijsstijgingen in de jaren 1350-1370, maar dat 

het tempo daarvan fel verschilde per artikel. Realisten zien hierin de hand van ‘reële’ factoren, zoals 

bevoorradingsproblemen, klimatologische omstandigheden, een wijzigend consumptiepatroon ten 

voordele van producten met een hoge prijselasticiteit, etc… Hét manco van de realistische theorie 

ligt dan weer in de zwakheid en de veelheid aan onderscheiden verklaringen die zij 

(noodgedwongen) dienen op te dissen om de prijsstijgingen te verklaren die, op de keper 

beschouwd, een onmiskenbare karaktertrek betreffen van vrijwel elke Europese economie na 1350. 

Het pan-Europese karakter van de inflatie tart de logica van het klassieke realistische denkkader, die 

een duurzame deflatie veronderstelt als gevolg van de ineenstorting van de geaggregeerde vraag. 

Om niet mee te verdrinken in deze academische Ideënkampf kan het raadzaam zijn om te kijken naar 

wat de middeleeuwer zelf dacht over de kwestie.  

‘Currebat moneta debilis’: devaluatie of inflatie? 

De algemene prijsstijgingen waren uiteraard de tijdgenoten niet ontgaan. De literaire kronieken 

vermelden zonder uitzondering zware inflatie in de jaren volgend op de Zwarte Dood. Als redenen 

hiervoor wijzen de auteurs unaniem in de richting van de ‘klassieke’ verklaringen die door de 

realisten worden aangedragen: misoogsten door slecht weer, bevoorradingsproblemen door 

personeelstekorten en oorlogshandelingen, en tenslotte de kwalijke gewoonte van 14de eeuwse 

vorsten om aan het alooi van de zilvermunt te morrelen. Nemen we opnieuw de geschriften van Gillis 

Li Muisit uit Doornik bij de hand en we merken dat hij voor het jaar 1350, na zijn beklag over de dure 

lonen, liet akteren dat “in toto regno Franchie currebat moneta debilis et omno die debilitabatur”.101 

Dit zorgde ervoor dat alles in snel tempo duurder werd. De bisschop lijkt de schuld voor de snel 

stijgende prijzen, die zowel voedingswaren (victualia) als koopwaar (venalia) betrof, dus te leggen bij 

een politieke beslissing van de Franse koning om de munt te verzwakken.102 Dit is merkwaardig, want 
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in datzelfde jaar blijkt het Franse koningshuis (zij het kortstondig) te hebben gebroken met zijn 

beruchte traditie van geldontwaarding. De muntregisters, uitgegeven door F. De Saulcy103, vertonen 

geen spoor van een devaluatie maar daarentegen wel van een beslissing in april 1350 tot 

herwaardering van de munt, een ‘retour a la forte monnoie’, die door G. Li Muisit even verderop in 

zijn kroniek overigens expliciet wordt vermeld104. Mogelijks speelt hier een irrationele 

vooringenomenheid bij de bisschop. De enorme ontwaardingen die de Franse koningen in de eerste 

helft van de veertiende eeuw hadden doorgevoerd hadden een enorme wrok gecreëerd bij de Franse 

elite, die immers het gros van hun inkomsten haalden uit nominaal bepaalde pachten en renten. 

Onder invloed van denkers als Nicholas Oresme105 werd het elitaire verzet tegen de 

devalueringspolitiek omgezet in een krachtige politieke beweging, waar G. Li Muisit uiteraard mee 

sympathiseerde.106 Ook het nabije Henegouwen bleek aan sterke inflatie onderhevig. Zo steeg de 

prijs van rundvee er tussen 1349 en 1351 met maar liefst 70 %, ondanks de terugval in 

geaggregeerde vraag. Opnieuw kon niet naar de munt gewezen worden, want die werd in deze 

periode net versterkt.107 Het inflatiespook stoorde zich niet aan politieke grenzen en stak ook in 

Duitsland, Engeland en Italië de kop op, tot vertwijfeling van de grondbezittende klasse. In 1351 weet 

het kapittel van de Keulense Dom haar verliezen aan “debilitas monetae”.108 In Engeland, dat zich 

beroemde op haar stabiele109 munt, kende men eveneens forse stijgingen van de prijzen van victualia 

en venalia.110 Zelfs in hét middeleeuwse symbool van monetaire stabiliteit, de Italiaanse stadstaat 

Firenze met zijn onveranderlijke gouden Florentijn111, kloeg Matteo Villani over uit de pan swingende 

prijzen. Villani verbaasde er zich in zijn Cronica over dat de prijzen meer dan verdubbelden, hoewel 

iedereen er van uit ging dat etenswaren en kledij spotgoedkoop zouden zijn omdat alles in overvloed 

aanwezig was.112 Ook in Frankrijk kon men amper vatten wat er met de prijzen aan de hand was. 

Parijzenaar Jean de Venette kon niet begrijpen waarom alles verdubbelde in prijs, van etenswaren 

tot gereedschap, hoewel er in de verste verte geen schaarste te bespeuren was.113 De inflatie werd al 

snel een zaak van publiek belang. In een besluit van 25 november 1349 beklaagt de Maggior 

Consiglio van Venetië zich over de sterke inflatie en laat ze onderzoeken of maximumprijzen 
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aangewezen zijn.114 Net als Firenze beroemde Venetië zich nochtans op de stabiliteit van zijn 

muntwezen, gebaseerd op zijn befaamde gouden dukaat.  

De inflatie manifesteerde zich dus over heel Europa en kan daardoor niet herleid worden tot een 

onzalig bijproduct van muntdevaluering door geldhongerige vorsten. De andere klassieke 

verklaringen die de ‘realisten’ aanreiken, namelijk bevoorradingsschokken, oorlog en misoogsten, 

geven geen bevredigend antwoord op de universaliteit van de prijsstijgingen, die zoals gezegd dubbel 

is: ze manifesteert zich overal en op alle waren. De per definitie volatiele graanprijzen daargelaten, 

bleken de prijsstijgingen ook blijvend. Zo bekloegen de Dendermondse volders zich in september 

1355, een volle zes jaar na de doortocht van de Zwarte Dood, nog erover dat zij met hun “kranken 

loon noch hare leiftocht hebben naer den dieren tiden die nu zijn”.115 Pas na 1370 bleek er opnieuw 

sprake van algemene deflatie in Europa. Een universele trend heeft noodzakelijk een universele 

verklaring, al hebben onderscheiden factoren per regio het tempo ervan bepaald. Het blind negeren 

van monetaristische verklaringen, endemisch binnen de Vlaamse historiografie, kan dan ook moeilijk 

worden volgehouden.  

Dit alles indachtig lijkt de weg open voor de triomf van het monetaristische verklaringsmodel, 

gebaseerd op een pan-Europese monetaire ‘Fisher-inflatie’. De Kwantitatieve Geldtheorie is evenwel 

een veelkoppig monster, in die zin dat de theorie zelf argumenten aanreikt die tot ernstige 

voorzichtigheid aanmanen. Een goede lezing ervan leert immers dat er wel degelijk ruimte is voor 

deflatie en inflatie door menselijk handelen. In de toonaangevende studies waarin J. Day en P. 

Malanima de vergelijking van I. Fisher op onze historische casus projecteren, wordt steevast 

uitgegaan van een verminderde omloopsnelheid (V) bij een gelijkgebleven geldhoeveelheid (M). De 

vraag rijst echter of het wel opportuun is om, in een denkoefening over meerdere jaren, uit te gaan 

van een stabiele factor M. Denken we bijvoorbeeld aan de impact van de vele schenkingen aan 

kerkelijke instellingen, waarbij tonnen edelmetaal uit het geldverkeer verdwenen en verwerkt 

werden in peperdure tabernakels. Hoeveel verborgen schatten gingen er niet verloren doordat de 

houder ervan was overleden? Wat was tenslotte de impact van de frequente devalueringen op de 

totale geldvoorraad? Werden alle oude munten daarbij hermunt, of hield een sceptische bevolking 

aanzienlijke hoeveelheden achter? Werden tekorten bijgepast door aanmunting van geïmporteerd 

metaal, waardoor de totale geldhoeveelheid binnen een economie nog toenam? Ook bij ontstentenis 

van een devalueringspolitiek, zoals in Engeland en in Villani’s Firenze, is niet gegarandeerd dat de 

geldhoeveelheid over een langere periode stabiel bleef. Een prins kan immers ook gewoon méér geld 

slaan aan dezelfde nominale koers en metaalinhoud. Nil nove sub sole in tijden van ‘quantitative 

easing’. Een zeer ruwe, maar principieel nog steeds accurate, simplificatie van de Fisher-vergelijking 

toont een recht-evenredig verband tussen geldhoeveelheid (M) en prijsniveau (P): M   P. Actueel 

wordt het bijdrukken van grote hoeveelheden geld bewust aangewend om inflatie aan te wakkeren. 

In de late middeleeuwen varieerde de geldvoorraad ook, voornamelijk om aan de groeiende 

financiële behoefte van de vorst te voldoen, en was inflatie daarvan een onbedoeld neveneffect. Het 

duurde onwezenlijk lang eer tijdgenoten het verband inzagen tussen schommelingen in het 

prijsniveau en in de geldvoorraad. Pas in 1586 verwoordde Jean Bodin voor het eerst de relatie 
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tussen beide variabelen, nadat de influx van tonnen Amerikaans zilver en goud overal in Europa 

inflatie had veroorzaakt.116 Wanneer nu gekeken wordt naar de door ons bestudeerde jaren vijftig 

van de veertiende eeuw, blijkt de geldvoorraad in Vlaanderen en Engeland een enorme expansie te 

hebben doorgemaakt, hetgeen volgens J. Munro de hyperinflatie moet hebben aangewakkerd.117 

Zeker wat betreft de studie naar regionale of nationale inflatie is het aldus van het grootste belang 

om de lokale muntregisters te raadplegen op zoek naar sporen van expansie of contractie van de 

geldvoorraad. Slechts voor internationale studies over een relatief beperkte periode kan uitgegaan 

worden van een stabiele factor M.  

De particulariteit van graan 

In de studie naar de impact van de pest op de levensstandaard wordt traditioneel een groot belang 

gehecht aan de evolutie van de graanprijs. Dit is onvermijdelijk, gezien het enorme aandeel dat 

graanproducten hadden in het bestedingspatroon van de arbeidende klasse. Graan maakte tot 80 % 

van het dieet uit en slokte drie vierden op van het budget van de gemiddelde stedeling, terwijl er in 

tijden van schaarste nauwelijks alternatieve voedselbronnen beschikbaar waren.118 Een index van 

consumptieprijzen is aldus ondenkbaar zonder een aanzienlijk gewicht toe te kennen aan de 

graanprijs.  

Een te grote focus op de graanprijs dreigt evenwel de studie naar de algemene monetaire inflatie te 

verstoren, zo niet onmogelijk te maken. De graanprijs volgt immers een aparte dynamiek die te 

onderscheiden valt van de prijsevolutie van andere consumptiegoederen, en dit omwille van enkele 

unieke economische karaktertrekken. De dominantie van graan in het dieet en het gebrek aan 

betaalbare alternatieve kaloriebronnen zorgt er namelijk voor dat de vraag naar graan gekenmerkt 

wordt door een uitzonderlijke in-elasticiteit. In schril contrast hiermee staat een aanbod dat per 

definitie zeer elastisch is. Tegenvallende oogsten en onderbrekingen in de aanvoer waren simpelweg 

part of life. De combinatie tussen een in-elastische vraag en een elastisch aanbod zorgt ervoor dat de 

graanmarkt gekenmerkt wordt door een extreme ‘prijsvolatiliteit’. Een kleine verstoring in de 

aanvoer kan daardoor al resulteren in een galopperende inflatie. Berekeningen van de Duitse 

agrarisch-historicus W. Abel tonen aan dat een daling in het aanbod van amper 10 % al resulteert in 

een prijshausse van 30 %. 20 % minder aanvoer levert al snel een kleine verdubbeling op van de 

prijzen (+ 80 %), terwijl een daling van 30 % de prijzen helemaal door het dak doet gaan (+450 %).119 

Zelfs in normale jaren waren er ernstige prijsschommelingen, want kort voor de oogst waren de 

prijzen veel hoger dan erna (er was dus zowel ‘inter-annuele’ als ‘intra-annuele’ prijsvolatiliteit). Een 

focus op de graanprijs als indicator voor prijsinflatie is dus misleidend, gezien de enorme invloed van 

schommelingen in het aanbod op de prijs, die op hun beurt in essentie te herleiden zijn tot 

meteorologische factoren. 

 

Extreme prijsvolatiliteit is niet de enige karakteristiek die van graanprijzen een onbetrouwbare 

parameter maakt. Geen enkele prijs werd meer beïnvloed door de overheid dan die van graan, 
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waardoor ook nog eens het marktverstorende effect van overheidsinterventie in rekening moet 

worden gebracht. Die overheidsbemoeienis was in de steden van Europa een onvermijdelijk gegeven, 

want het in toom houden van de graanprijs was van extreem belang voor de stedelijke economie. 

Neem in overweging dat, in normale jaren, zo’n 3/4de van het gezinsbudget aan voedsel werd 

uitgegeven, waarvan 80 % aan graanproducten120, en men bemerkt dat in geval van een hausse de 

consumptie van andere stedelijke goederen en diensten abrupt tot stilstand komt, waardoor de 

werkloosheid toeneemt en de koopkracht van de arbeiders in een neerwaartse spiraal terecht komt. 

De pre-industriële economische crisis (“crise du type ancien”) was dus bij uitstek een ‘graancrisis’.121 

Slechts indien men erin slaagde om de prijsvolatiliteit in toom te houden kon er een duurzame 

bevolkingsconcentratie ontstaan. Overheidsinterventie op de graanmarkt was aldus een conditio sine 

qua non voor urbanisatie en economische ontwikkeling.122 Die interventie nam de vorm aan van een 

permanente opslag als prijsbuffer, maar kon in crisistijden ook de vorm aannemen van gedwongen 

opeisingen123 en dito verkoop aan een door de overheid bepaalde artificieel lage prijs. Voor de 

Vlaamse casus is het Gents stapelrecht en de temperende werking daarvan op de prijsvolatiliteit een 

bekend gegeven. Dat stapelrecht was gedurende de late 13de eeuw geboren als gewoonte, maar 

werd niet toevallig in de jaren vijftig van de 14de eeuw geformaliseerd in stedelijke wetgeving.124 Niet 

enkel via het ingrijpen aan de aanbodzijde werd de prijs gedrukt. In tijden van crisis werd de 

marktprijs artificieel afgetopt via maximumprijzen voor bulkgoederen, terwijl de retail-prijs in steden 

dagelijks werd bepaald door de municipale overheden en men ook via wijzigingen in de indirecte 

belasting ingreep op de prijs. 

 

Door zijn extreme prijsvolatiliteit en de permanente politieke controle is de graanprijs eigenlijk een 

onbetrouwbare parameter om de werkelijke monetaire inflatie te berekenen. Toch valt op hoeveel 

economische historici, zowel van realistische als monetaristische inslag en zowel uit binnen- als 

buitenland, naar de evolutie van de graanprijzen verwijzen om de economische dynamiek na 1349 te 

duiden. Deze historici lieten zich daartoe verleiden door het enorme aandeel van graan in het 

middeleeuwse bestedingsbudget, hetgeen begrijpelijk is, maar trappen daardoor wel in een 

analytische val die de draagkracht van hun bredere conclusies ernstig ondermijnt. In de bespreking 

van de Vlaamse prijsdata, die wij lager aanvatten, zal immers duidelijk blijken dat graanprijzen niet 

representatief zijn voor de bredere prijsevolutie.   

 

De Arbeidsmarkt als ‘cas-apart’ 

 

Volgens de klassieke ‘realistische’ theorie waren de lonen na de Zwarte Dood aan sterke inflatie 

onderhevig door een verandering in de ‘land-labour-ratio’ en een daaruit volgende omslag in de 
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‘functionele inkomstendistributie’. Inkomst uit arbeid steeg, terwijl inkomst uit kapitaal (i.e. 

grondbezit) daalde. Deze evolutie zou op korte termijn gezorgd hebben voor een duurzame 

verhoging van de nominale lonen én van de reële koopkracht. Het is evenwel voorbarig om aan het 

basisprincipe van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt conclusies te verbinden die gelden voor ‘de 

Europese Arbeider’. Vooreerst bleef de vraag naar arbeid niet in elke sector stabiel. Zo was er 

bijvoorbeeld minder vraag naar bouwvakkers, gezien er een overaanbod ontstaan was op de 

immobiliënmarkt en de fondsen van grote bouwheren (steden, abdijen, grootgrondbezitters etc…) 

stagneerden tot daalden. Niet verwonderlijk stelde J. Munro dan ook een sterke terugval vast in het 

reële inkomen van Engelse bouwvakkers tussen 1349 en 1355.125 Dat het marginale nut van arbeid 

varieerde per sector werd ook door de overlevenden zelf aangevoeld, zoals blijkt uit tal van 

contemporaine bronnen. Zo wordt in de hoofding van de Engelse ‘Ordinance of Labourers’ van 1349 

bovenal geklaagd over een “lack especially of ploughmen and such laborers”.126 Gillis li Muisit vond 

dan weer vooral het tekort aan “cultores vinearum et terrarum” problematisch.127  

 

Daarenboven is sinds J.M. Keynes’ General theory of Employment and Money (1936) gebleken dat 

niet het marginale nut van een eenheid arbeid, maar wel de marginale productiviteit ervan 

doorslaggevend is in de loonvorming.128 Helaas slaagde niet elke arbeider erin om zijn productiviteit 

de hoogte in te jagen. Alles hing af van de aard van de arbeid, met name van het relatieve belang van 

het aandeel ‘hulpbronnen’ (R) in de toegevoegde waarde die die arbeider creëerde. In een 

belangrijke stedelijke industrietak als de vollerij werd die vrijwel geheel gecreëerd door de 

spierkracht van de arbeider. Anders was het gesteld in de allerbelangrijkste economische sector, de 

landbouw, waar hulpbronnen veel belangrijker waren. De lucky few die op het platteland de storm 

hadden doorstaan lieten de marginale gronden voor wat ze waren en bewerkten nog slechts de 

mooiste stukken. Daarenboven hadden ze meer en betere kapitaalgoederen tot hun beschikking en 

konden ze de teelt van graan deels vervangen door winstgevendere gewassen voor industriële 

productie. Het was dus voornamelijk, indien niet exclusief, op het platteland dat de 

arbeidsproductiviteit de hoogte in ging en de omslag in de ‘functionele inkomensdistributie’ zich het 

sterkste manifesteerde, met hogere winsten uit arbeid en lagere inkomsten uit kapitaal tot gevolg.129 

Indien er al sprake kan zijn van het aanbreken van een ‘Gouden Eeuw der Arbeider’, was het dus 

eerder de ‘Gouden Eeuw van de land-arbeider’, een onderscheid dat in de historiografie helaas te 

weinig wordt gemaakt.130  

Om het optimisme van de Golden-Age-adepten helemaal te drukken, betekent een gestegen loon 

daarenboven niet per se dat ook de feitelijke koopkracht van de arbeider er, eens het laatste lijk 

begraven, rooskleuriger voorstond. Zoals hierboven beschreven werden de jaren na de Zwarte Dood 
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gekenmerkt door forse opstoten van de consumptieprijzen over het ganse continent. Dit is zeer 

problematisch voor de arbeider, want lonen schijnen altijd met vertraging te reageren op 

schommelingen in de consumptieprijzen en houden daar zelden tot nooit gelijke tred mee, een 

economisch fenomeen dat J. Munro omschrijft als ‘wage stickiness’ en dat overigens eerder al door 

A. Smith131 en J. M. Keynes132 werd beschreven.133 Die inflatie kon de bijkomende koopkracht van een 

nominaal gestegen loon volledig opsouperen, waardoor de arbeider er in termen van reële 

koopkracht uiteindelijk nog bekaaider van afkwam.134 In sommige gevallen, om de stedelingen niet 

bij naam te noemen, betekende de gierende inflatie een brutale por over de armoedegrens. Dit 

probleem manifesteerde zich vooral in die economische sectoren die geen ruimte lieten voor een 

substantiële verhoging van de arbeidsproductiviteit. Het is dan ook geen toeval dat het precies 

stedelijke vollers waren die in 1355 bij graaf Lodewijk van Maele smeekten om een verhoging van 

hun “kranken loon” om tegemoet te komen aan de “diere tiden”.135  

Het fenomeen van de nominale inflexibiliteit van lonen (de ‘wage stickiness’) werd door Adam Smith 

met enige verbazing vastgesteld, gezien het niet strookte met zijn theoretische referentiekader.136 A. 

Smiths’ klassieke economische principes zijn in wezen abstracte, universele en daarom ook a-

historische wetmatigheden. In theorie zullen ze zich onvermijdelijk manifesteren, althans indien 

voldaan is aan de basisassumptie van de klassieke economische theorie: de veronderstelling dat 

goederen en diensten zich ongehinderd en ‘vrij’ op de markt kunnen bewegen. De ‘vrije markt’ was 

in het laatmiddeleeuwse Europa evenwel een onbestaand begrip dat zich zeker in arbeidsrelaties 

nergens in pure vorm manifesteerde. Formele prijs- en looninterventie (i.e. door statelijke actoren) 

was een bekend gegeven en kwam in de late middeleeuwen meer en meer voor.137 Hoewel in Europa 

eerder zeldzaam, konden ook gilden en ambachten in de steden regulerend optreden.138 Specifiek 
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voor de middeleeuwse economische geschiedenis spelen daarenboven talloze bijkomende informele 

marktverstorende factoren mee, factoren die verband houden met de concrete samenstelling van de 

maatschappij en de machtsverhoudingen tussen de sociale klassen. Deze marktverstorende factoren 

nemen niet de vorm aan van ordonnanties van overheidsactoren, maar lieten zich vooral gelden op 

het individuele niveau, namelijk in de persoonlijke onderhandeling tussen arbeider en werkgever. De 

concrete loonvorming was voor de middeleeuwer niet zozeer het resultaat van vrije onderhandeling 

en overeenkomst, maar eerder een vertaling van de feitelijke machtsverhouding tussen de 

contractspartijen.139 Hoe groter de ‘feitelijke macht’ van zij die de arbeid tewerkstellen, hoe minder 

waarschijnlijk dat de gestegen economische waarde van arbeid zich effectief zal vertalen in 

looninflatie, laat staan in een duurzame en substantiële verandering in de sociale relaties ten 

voordele van de werkenden.140 

De veertiende-eeuwse arbeidsmarkt opereerde dus binnen een strak korset van maatschappelijke 

normen. Dat korset werkt in feite dermate marktverstorend dat de klassieke marktprincipes zich op 

de arbeidsmarkt amper kunnen manifesteren. In recente economische historiografie wordt daarom 

gewezen op de unieke karakteristieken die de arbeidsmarkt als ‘factoriële’ markt onderscheidt van 

de markt in goederen en diensten.141 In tegenstelling tot de goederenmarkt, die in de late 

middeleeuwen reeds goed was ontwikkeld, bleef de arbeidsmarkt tot ver in de vroegmoderne tijd 

gekenmerkt door belemmeringen, onzekerheid, inflexibiliteit en ontoegankelijkheid.142 De gevolgen 

van deze particulariteit van de arbeidsmarkt als ‘factoriële’ markt, werden in het verleden niet altijd 

voldoende ingeschat door economische historici.  

Wanneer men het realistische ‘Postan-Abel-Duby’-model, dat uitgaat van een reële verbetering van 

de koopkracht van de arbeider, toetst aan de bovenvermelde unieke karakteristieken van de 

arbeidsmarkt, stellen we vast dat dat model in meerdere opzichten hypothetisch is. Het vereist dat 

de vraag naar de concrete nering van de arbeider stabiel gebleven is, wat niet overal het geval was, 

en bovenal dat er voor hem nog marge was om zijn arbeidsproductiviteit te verhogen. In dat geval 

was nog niet zeker dat hij de nominale loonstijging die daar in theorie uit volgt ook effectief kon 

verzilveren, gezien zijn relatie met zijn werkgever ingebed was in strakke sociale conventies. Stel nu 

dat hij er effectief in slaagde om een nominale loonsverhoging in de wacht te slepen, dan nog diende 

die verhoging substantieel genoeg te zijn om de sterke inflatie bij te benen. Slechts een fractie van de 

totale arbeiderklasse lijkt ons tot een dergelijke totaal-operatie in staat, namelijk die groep die kon 

rekenen op flinke groeimarges in productiviteit én op beschutting tegen inflatie: de pachter-boer. Hij 

betaalde na de epidemie nog steeds zijn oude pachtprijs, die immers nominaal was bepaald, kon zijn 

productiviteit opkrikken en kon zijn oogst verkopen aan sterk gestegen prijzen. Een treuriger lot lijkt 

ons de stedelijke ambachtsman te zijn beschoren. Hij bezat amper marge tot productiviteitswinst, 

had een loon dat als het ware vastgebeiteld was en keek op tegen een almaar hogere levenskost.  

Ook het monetaristische verklaringsmodel kent zijn zwakheden. In wezen kan geen enkele theorie de 

pretentie hebben om een uniek verklaringsmodel aan te reiken. Net zoals het tempo van de 
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opwarming van de aarde niet alleen bepaald wordt door de CO2-emissie, maar ook door het 

absorptievermogen van oceanen en de stralingskracht van de zon, lijkt het ons dat de realistische en 

de monetaristische principes zich synchroon hebben gemanifesteerd. In sommige gevallen werd de 

inflatie daardoor versterkt, in ander afgeremd. Het risico om te blijven steken in een theoretische 

engelendiscussie loert om de hoek. Daarom is het van het grootste belang om de verschillende 

modelen op hun merites te beoordelen, namelijk door ze empirisch te toesten aan de naakte cijfers. 

In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de evolutie van prijzen en lonen in 

Vlaanderen, evenals van de impact daarvan op de financiën van het grootgrondbezit, de steden en 

de graaf. Elk onderdeel vangt aan met een bespreking van het reeds gepubliceerde materiaal, 

gevolgd door een bondige status quaestionis en eigen bevindingen op basis van niet eerder 

gepubliceerd materiaal. 

  

CASUS VLAANDEREN 

Prijzen 

Om een prijsevolutie te reconstueren zijn jaarlijkse bijgehouden series aan prijsgegevens nodig, 

indien mogelijk in dezelfde maat- en munteenheid. Slechts één dergelijke bron is voor het graafschap 

Vlaanderen bekend, namelijk de ‘slag’ van de prijzen voor granen, boter en kaas die het Brugse Sint-

Donaaskapittel drie maal per jaar vaststelde. Deze lijst is onafgebroken bewaard vanaf november 

1348 en geeft daardoor een uniek beeld op het prijsevolutie voor en na de Zwarte Dood. A. Verhulst 

nam het monnikenwerk op zich om alle relevante gegevens te bundelen in jaarlijkse overzichten per 

artikel.143 Hoewel de prijsgegevens in deze bron niet slaan op de effectieve marktprijzen te Brugge, 

lijkt de prijszetting toch marktconform genoem om indicatief te zijn voor de algemene evolutie van 

het prijsniveau.144 In het hierna volgende overzicht worden de jaargemiddelden145 van de prijzen 

weergegeven.  

Jaar Tarwe146 Gerst147 Boter148 Kaas149 
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1348-49 33 15 92 28 

1349-50 36 15 90 26 

1350-51 32 15 92 27 

1351-52 51 24 110 36 

1352-53 30 22 132 42 

1353-54 25 17 130 41 

1354-55 30 18 163 26 

1355-56 41 24 135 41 
Tabel 1: Prijzen van granen, boter en kaas te Brugge (1348-55) in Lb groten Vlaams volgens de ‘slag’ van het Brugse Sint-

Donaaskapittel.
150

   

Verwijzend naar de graanprijzen151 in deze lijst stelt de Amerikaanse mediëvist D. Nicholas dat de 

prijsstatistieken “ernstige tekorten suggereren in 1349-50, “gevolgd door overproductie en lage 

prijzen in 1350-51”.152 Wanneer we de graanprijs in het jaar 1349-50 nader bekijken, stellen we 

evenwel vast dat die maar aan een zeer bescheiden inflatie van 10 % onderhevig was. Volgens het 

berekeningsmodel153 van W. Abel duidt dit op een zeer kleine daling in het aanbod, gezien een daling 

van 10 % al resulteert in een prijsstijging van 30 %. De stelling dat er het jaar daarna door 

overproductie een lage marktprijs werd gehaald dient eveneens genuanceerd, want de prijs landde 

niet significant onder het niveau van 1348-49, ondanks het feit dat de vraag in 1350-51 zo’n 20 % 

lager moet hebben gelegen. Zeker wanneer men de evolutie voor de volgende jaren in ogenschouw 

neemt, stelt men vast dat de prijs uiterst volatiel blijft en niet in één duidelijke richting evolueert. Dit 

is te wijten aan de hoger beschreven unieke combinatie van een in-elastische vraag en een elastisch 

aanbod op de graanmarkt. In het jaar ‘51-‘52 schoot de graanprijs zo’n 40 % de lucht in. Dit was het 

gevolg van een tegenvallende oogst, die in Gent zelfs een zelfzame interventie van graaf Lodewijk 

van Maele op de graanmarkt vereiste.154 Die misoogst was niet beperkt tot Vlaanderen zelf, maar 

manifesteerde zich ook in Artesië en Picardië, van waaruit het gros van het graan voor de Gentse 

stapel werd ingevoerd.155 Van een duurzame deflatie is in de ganse grafiek geen spoor te bekennen. 

Ondanks de daling in vraag door de sterfte van het jaar 1349-50, duikt de graanprijs in de 

bestudeerde periode nergens blijvend onder het niveau van 1348, en dit noch voor tarwe, noch voor 

gerst. De graanprijs is dan ook bij uitstek een reflectie van de agrarische output, eerder dan van 

fluctuaties in de vraag, waardoor graan niet de optimale parameter is om inflatie door 

‘overproductie’ na de Zwarte Dood te berekenen.  

Wanneer de prijs van boter onder de loep genomen wordt, merken we evenmin een daling door 

verminderde vraag of overproductie, maar daarentegen een sterke en gestage inflatie: telkens + 17 % 

in ‘51-‘52 en ‘52-‘53 en in ’54-‘55 nog eens + 19 %. Dit is een belangrijk gegeven. Boter was in die tijd 

immers een luxeproduct dat zeer gevoelig was voor schommelingen in vraag en aanbod. Hierdoor 
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 In gr. Vl. Per ‘wage’ (= 60,6 kg) 
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 VERHULST, A., Prijzen”, p. 33 (tarwe); 46 (gerst); 64 (boter) 
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 D. Nicholas verwijst naar pp 33 en 43 van A. VERHULST, A., ‘Prijzen’ 
152

 “(…) seems to suggest severe shortages in 1349-50 followed by over-production and low prices in 1350-1” D. 
NICHOLAS, ‘Economic Reorientation and Social Change in Fourteenth-century Flanders’, Past & Present, 70 
(1976), p. 18 
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 W. ABEL, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur (Hamburg 1978) 23 
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 DE LIMBURG-STIRUM, T., Cartulaire de Louis de Male, I, 392 
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 De halleprijzen in Valencienne schoten in dat jaar omhoog met vijftig procent: BLOCKMANS, W., De socio-
economisch effecten, 847  
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vormt het, in de woorden van N. Postan, een uitstekende ‘barometer’ voor de markt.156 Ook de prijs 

van kaas is in die jaren aan sterke inflatie onderhevig (+ 25 % in ‘51-‘52 en + 15 % het jaar daarop). 

Indien we de kaas- en boterprijzen als referentie beschouwen voor de bredere prijsevolutie op de 

consumptiemarkt, dan suggeert de ‘slag’ van het Brugse Sint-Donaaskapittel een veralgemeende en 

sterke inflatie in de vroege jaren vijftig. Opvallend hierbij is de vaststelling dat deze inflatie niet 

onmiddellijk na de Zwarte Dood de kop op stak, maar zich slechts met een vertraging van twee jaar 

manifesteerde (de echte hausses komen pas vanaf boekjaar 51-52 op gang).  

Aleer we kunnen besluiten dat deze inflatie een veralgemeende monetaire inflatie betreft is 

diepgaander onderzoek nodig op basis van een veel grotere korf producten nodig. Idealiter zijn in 

zo’n korf zowel victualia (etenswaren) als venalia (andere koopwaar) vertegenwoordigd. Hier speelt 

de bronnenschaarste het onderzoek ernstig parten. Er zijn weliswaar tal van vermeldingen van 

uitgaven voor allerhande producten voorhanden in de vele bewaarde (rol-)rekeningen, maar zelden 

in jaarlijkse serieën en vrijwel steeds in onbepaalde hoeveelheden, waardoor de evolutie van de prijs 

per eenheid zeer moeilijk te reconstrueren is. Gebaseerd op de uitgaven voor lakens voor 

ambtenaren en magistraten in de Gentse stadsrekeningen ondernam historicus J. Munro toch een 

poging om de prijsevolutie van ‘dikkedinnen’ laken te reconstrueren: 

Jaar 1349 1353 1354 

Lb. gr. Vl. 1,363  1,704 1,979 
Tabel 2: Evolutie prijzen voor ‘Dikkedinnen’-laken in lb groten Vlaams, zoals vermeld in de Gentse stadsrekeningen.

157
  

Ondanks het grote chronologische hiaat tussen 1349 en 1353 vertoont deze tabel een opvallende 

parallel met de evolutie van de prijzen van kaas en boter in de ‘slag’ van het Brugse Sint-

Donaaskapittel: een gestage inflatie die zich ook jaren na de doortocht van de Zwarte Dood doorzet.  

Eigen onderzoek van de Brugse stadsrekeningen bevestigen deze algemene trend. De Brugse 

rekeningen bevatten een schat aan informatie over bouwwerkzaamheden die in opdracht van de 

stad werden uitgevoerd.158 De analyse van prijsgegevens was niet makkelijk, gezien de diverse 

uitgavenposten totale bedragen betreffen voor steeds wisselende hoeveelheden. Toch bleek het 

mogelijk om de prijsevolutie van drie belangrijke bouwmaterialen te reconstrueren:  

 Kelsiedsteen159 Qareeltegel160 Kalk161 

1347-48 4 lb 16 s 16 s 6 d 2 s 6 d 

1350-51  5 lb 12 s 2 s 6 d 

1351-52  4 lb 16 s 12 s 4 d 2 s 8 d 
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 “Butter was a merchandise circulating over great distances and commanding an international price. It 
happened to be a semi-luxury entering into popular consumption. The price of butter was therefore highly 
responsive to changes in demand and supply, and was more sensitive as a barometer of markets than prices of 
more indispensable foods. It is therefore very significant that the price of butter and the price of grain diverged 
more widely that the prices of any other commodities.” POSTAN, M., Cambridge Economic History, vol II, 1952, 
214 
157

 MUNRO, J., Gold, Guilds and Government: the impact of monetary and labour policies on the Flemish cloth 
industry, 1390-1435, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, nr. 5 (2002) 196 (tabel 2) 
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 Het materiaal vormde het onderwerp van een monografie van J. Sosson, maar daarin werd helaas geen 
aandacht besteed aan de prijs van bouwmaterialen. SOSSON, J., ‘Les travaux de la ville de Bruges, XIVe-XVe 
siècles: les matériaux, les hommes’, Collection Histoire Pro Civitate 48 (1977) 
159

 Doornikse natuursteen per ‘last’. 
160

 Bakstenen per 1000.  
161

 Kalk per ‘hoed’.  
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1352-53  5 lb 8 s 14 s 3 d 2 s 5 d 

1353-54  7 lb 9 s 15 s 4 d 3 s 

1354-55  7 lb 4 s 17 s 2 d 4 s 4 d 
Tabel 3: Evolutie van prijzen van Kelsiedsteen, qareeltegels en kalk in 1347-55 in lb gr. torn, zoals vermeld in de Brugse 

stadsrekeningen.
162

  

Net zoals het geval was bij kaas en boter, blijkt de inflatie zich bij bouwmaterialen sterk te hebben 

doorgezet in de periode 1351-55, dus pas twee jaar na de doortocht van de Zwarte Dood.  

Om met enige objectiviteit te kunnen besluiten tot een veralgemeend inflatieprobleem in de jaren 

vijftig zijn ook deze gegevens onvoldoende. Een grotere dataset kan evenwel slechts samengesteld 

worden indien men verder kijkt dan enkel de reeksen met nominale data. Daarom hebben wij onze 

zoektocht uitgebreid naar gegevens die indicatief zijn voor de bredere prijsevolutie. Zo kunnen 

uitgavenstaten, mits stevige historische kritiek, een reflectie bevatten van de onderliggende 

prijsevolutie. Ver weg de meest complete reeks aan uitgaven is terug te vinden in de jaarlijkse 

rekeningen van het Sint-Janshospitaal bewaard in het Brugse OCMW-archief. De rekeningen zijn 

ononderbroken bewaard, waardoor de evolutie van de uitgaven in de jaren na de Zwarte Dood 

helder in kaart gebracht kan worden. De rekening geeft helaas slechts de totale uitgaven per artikel 

weer, zonder vermelding van het aangekochte volume, waardoor er geen sluitende reconstructie kan 

worden gemaakt van de prijsevolutie per onderscheiden product. Toch lijkt deze uitgavenstaat ons 

representatief voor de globale prijsevolutie, gezien het totale aankoopvolume doorheen de 

bestudeerde periode wellicht stabiel bleef. Het Sint-Janshospitaal benutte zo veel mogelijk haar 

maximumcapaciteit en kende in deze periode geen noemenswaardige capaciteitsuitbreiding, 

waardoor we kunnen uitgaan van een stabiele bezetting. Ook het personeelsbestand zelf was, op de 

vele wissels het pestjaar na, stabiel. De onderliggende tabel toont de uitgaven van de artikelen die 

het frequentst voorkomen in de rekeningen. De rekeningen werden opgemaakt in mei en dekken de 

uitgaven en inkomsten van mei van het jaar tevoren, tot het afsluiten van de rekening. “R1348” loopt 

daardoor van mei 1347 tot mei 1348.    

 R1348 R1349 R1350 R1351 R1352 R1353 R1354 R1355 

Tarwebrood 706 532 851 982 620 907 850 499 

Roggebrood 85 117 114 182 197 156 149 577 

Vlees 96 157 167 196 181 178 268 272 

Vis 88 109 141 95 108 140 141 111 

Wijn 133 140 397 245 224 227 222 267 

Bier 249 127 172 167 368 426 189 178 

Kaas 139 105 17 82 125 186 263 203 

Boter 182 195 25 146 306 540 421 376 

Zout 18 28 35 29 42 45 X 25 

Kruiden 4 6 8 X 11 14 8 8 

Wollen 
lakens 

81 79 80 90 119 120 151 164 

Kolen 11 11 11 x 8 20 19 34 
Tabel 4: Totale uitgaven voor consumptiegoederen in lb gr. torn. van het Sint-Jans-Hospitaal Brugge in de periode 1347-

1355, zoals vermeld in de hospitaalrekeningen.
163
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 Bron: BRUGGE, Stadsarchief: 1347-1348 (f60); 1350-1351 (f60); 1351-1352 (f60); 1352-1353 (f54); 1353-
1354 (f61); 1354-1355 (f58). Munt: “goeder munten den groten tornois over xii d. paris” (lb gr. torn). 
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Alvorens de interpretatie van de data aan te vatten moet gewezen worden op het 

bevoorradingsmechanisme van het hospitaal. Sint-Jan haalde het grootste deel van haar 

bevoorrading in granen, vlees, boter en kaas uit haar eigen uitgestrekte hoeven, die het in deze 

periode nog steeds rechtstreeks uitbaatte.164 Toch werd ook voor deze goederen een prijs 

aangerekend in de rekeningen, die dan intern herboekt werd als inkomsten voor de hoeve die ze had 

geleverd. Hoewel de repsresentativiteit in totale volumes hierdoor niet wordt vertekend, is dit 

mogelijks wel zo in de uiteindelijke prijs die daarvoor werd aangerekend. L. Vervaet stelde namelijk 

vast dat de gemiddelde prijs die door de broeders werd vastgesteld lager lag dan de stedelijke 

marktprijs en ook minder hevig fluctueerde. De prijzen in graan, boter, kaas en vlees zijn dus, net als 

die van de Acta Capituli, ‘gedempte’ reflecties van een volatielere prijsrealiteit op de stedelijke 

markt. Slechts de prijzen voor wollen kleren, zout, brandstof (colen), bier, wijn, kruiden en vis zijn wel 

volledig marktconform, gezien dit goederen betrof die het hospitaal op de stedelijke markt betrok.  

Sommige gegevens zijn duidelijk ‘outlyers’ die enkel verklaard kunnen worden door een drastische 

daling van het aankoopvolume. Zo is de opmerkelijke terugval in de uitgaven voor de dure luxe-

producten kaas (-85 %) en boter (-87 %) in de rekening van boekjaar 1350 wellicht een reflectie van 

een drastische besparing in de uitgaven. De totale inkomsten van het Sint-Janshospitaal namen in dat 

pest-jaar immers een flinke duik (van 4207 lb par naar 3433 lb par). Ook elders zijn er onvermijdelijk 

fluctuaties in de volumes die per artikel werden aangekocht. Zo blijkt uit een studie van S. Dehaeck 

dat sommige artikelen functioneerden als onderling inwisselbare voedingsalternatieven, waarbij de 

consumptiekeuze afhing van de marktprijs van elk product.165 Zo bemerken we in deze reeks een 

verband tussen kaas en boter, tussen rogge en graan en tussen bier en wijn. De analytische 

mogelijkheden van deze bron beperken zich daarom strikt tot de gecombineerde uitgaven van alle 

onderscheiden artikelen samen. Ondanks deze stevige historische kritiek lijkt de bron ons toch té 

waardevol om in de denkoefening onvermeld te laten. Indien we uitgaan van een gelijke bezetting 

biedt de evolutie van die totale uitgaven immers nog steeds een representatieve reflectie van de 

totale prijsevolutie.  

Net zoals de ‘slag’ van het Sint-Donaaskapittel, toont ook deze lijst aan dat de graanprijzen een apart 

en uniek traject volgen dat niet representatief is voor de bredere prijsevolutie. De graanprijzen zijn 

volatiel en weerspiegelen de jaarlijkse variaties in aanbod. Indien de onderlinge verschillen in 

consumptie worden uitgevlakt166, bemerkt men evenwel ook voor graanproducten een 

onmiskenbare prijsstijging in de periode 1347-55:  
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 Bron: BRUGGE, O.C.M.W-Archief, Archief Sint-Janshospitaal, rekeningen 1347-55. De kosten worden steeds 
vermeld in dezelfde rubriek: “Uutigheven ten groten costen binnen den huus”. De rekening werd opgemaakt in 
mei en slaat op alle inkomsten en uitkomsten vanaf het afsluiten van de vorige rekening in mei van het 
voorgaande jaar. De bedragen zijn telkens gerekend in “goeder payement grote tornoois te 12 d”. Omwille van 
de overzichtelijkheid werden slechts de bedragen in lb weergegeven.  
164

 L. Vervaet stelde vast dat de uitgaven in tarwe, rogge, haver, gerst, erwten, bonen, boter, kaas, eieren, 
runderen, lammeren en schapen van grotendeels uit de eigen hoeven kwamen. L. VERVAET, Goederenbeheer in 
een veranderende samenleving: het Sint-Janshospitaal van Brugge ca. 1275 - ca. 1575 (Onuitgegeven 
doctoraatsproefschrift, Ugent 2014), 99  
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 DEHAECK, S., ‘Voedselconsumptie in het Brugse Sint-Janshospitaal tijdens de Middeleeuwen 1280-1440’, 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 2004, CXLI, 332-364 
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 Door de onderlinge inwisselbaarheid van rogge en tarwe wordt in jaren met een hoge tarweprijs minder 
tarwe geconsumeerd en meer rogge. Jaren met een lage tarweprijs kennen dan weer een lager consumptie aan 
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Grafiek 2: Evolutie van uitgaven voor roggebrood en tarwebrood in lb gr. torn. van het Sint-Jans-Hospitaal te Brugge, 1347-

1355, zoals vermeld in de hospitaalrekeningen.
167

 

Wanneer men de evolutie van de uitgaven van alle onderscheiden artikelen relativeert en 

combineert, komt de globale prijsevolutie aan het licht. Die wordt gekenmerkt door een gestage 

inflatie doorheen de ganse bestudeerde periode, met een eerste piek in het pestjaar en een tweede, 

grotere piek in de periode 1351-1354. In de onderstaande grafiek wordt deze totale inflatie 

gevisualiseerd in procentpunten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de inflatie mét en 

zonder graanproducten: 

 

 

Grafiek 3: Gecombineerde procentuele stijgingen in de uitgaven voor levensmiddelen en consumptiegoederen in het 

Brugse Sint-Jans-Hospitaal, 1348-1355, zoals weergegeven in de hospitaalrekeningen. 

                                                                                                                                                                                     
rogge. Dit effect kan uitgevlakt worden door de evolutie van de uitgaven gezamenlijk weer te geven, waardoor 
men een waarheidsgetrouwer beeld van de prijsevolutie verkrijgt.   
167

 Bron: BRUGGE, O.C.M.W-Archief, Archief Sint-Janshospitaal, rekeningen 1348-55 
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In het boekjaar 1350 stijgt de prijs van de verschillende producten met gemiddeld 35 %. Dit is 

wellicht te wijten aan ‘supply-shocks’ door de verstoring van de oogst, handel en nijverheid ten 

gevolge van de Zwarte Dood in de tweede helft van 1349. Wanneer we de cijfertabel bekijken 

merken we immers dat vooral de prijzen voor wijn (import uit Duitsland en Frankrijk), bier (deels 

geimporteerd uit Nederland en Duitsland) en vis (deels geïmporteerd uit Nederland) spectaculair de 

lucht in gaan. Een inflatie van dertig procent is aanzienlijk, maar lijkt anderzijds mee te vallen 

vergeleken met de horrorscenario’s in de kronieken van Matteo Villani en Gillis Li Muisit, waarin 

gewag gemaakt wordt van verdubbelingen en verdriedubbelingen van de consumptieprijzen. Het 

raderwerk van de internationale handel naar Vlaanderen kraakte onder de epidemie, maar brak niet 

helemaal. Vele buitenlandse handelaren waren geveld door de ziekte, maar toch bleven schepen en 

konvooien de markt opzoeken. Propografisch onderzoek op basis van de rekeningen van het ‘Officië 

van den Brode en de Foraniteit’168 suggereert dat de aanwezigheid van buitenlandse handelaren in 

Brugge een flinke duik nam na de Zwarte Dood. In 1348 telde het ‘Officië’ nog vijf169 contributies van 

buitenlanders (foranei), goed voor 442 lb. Daarvan bleef er in 1352 slechts één over, de Duitser 

‘Ludovic de Reyngau’ (145 lb). Niet enkel sterfgevallen zijn hiervoor verantwoordelijk. Na de 

epidemie moesten doden begraven en netwerken hersteld worden, wat een tijdelijke verhuis van 

vele handelaren naar het thuisland noodzakelijk maakte. Toch bleven die netwerken functioneren, 

zelfs op het hoogtepunt van de epidemie. Zo bevat het Brusselse Rijksarchief een charter van de 

Franse koning van 10 november 1349 met instructies aan de baljuw van Amiens om de Vlaamse 

handelaren vrije toegang tot de stedelijke markt te verlenen.170  

Kijken we nu naar de rekening van het jaar 1351 en we bemerken dat de eerste hausse is stilgevallen, 

maar wel zonder de verwachte deflatie. De assumptie dat er na de chaos van het eerste jaar deflatie 

was door overproductie, zoals onder meer geformuleerd door D. Nicholas, blijkt zich niet te 

manifesteren. Helemaal markant is de vaststelling dat, na een korte adempauze in 1351, er een 

nieuwe periode met zeer grote inflatie aanbrak. De jaren ‘52 en ‘53 kenden inflatiepieken van 25 tot 

30 %. Opnieuw is er het jaar daarop geen sprake van ernstige deflatie. Van een correctie is geen 

sprake, de prijzen bleven stabiel op dat hoge niveau. De sterke inflatie voor de periode 1351-1354 in 

deze dataset komt overeen met de prijsevolutie van boter en kaas in de ‘slag’ van het Sint-

Donaaskapittel, van wollen lakens in de Gentse stadsrekeningen en van bouwmaterialen in de Brugse 

stadsrekeningen. Het betreft met andere woorden een algemene inflatie die alle consumptieprijzen 

beïnvloedt, van voedingswaren over ambachtelijke producten tot ruwe materialen voor de bouw.  

De sterke inflatie van de jaren 1351-54 tart de logica van de ‘realistische’ theorie vervat in het 

Postan-Abel-Duby model. In plaats van de te verwachten prijsdalingen, logisch gevolg van de terugval 

in geaggregeerde vraag, bleken de prijzen de pan uit te swingen. ‘Realistische’ verklaringen als een 

verstoring in de aanvoer door de chaos van de epidemie en de gaten die daardoor in het 

arbeidsbestand werden geslagen, kunnen slechts hun weerslag gehad hebben op de eerste hausse in 

het boekjaar 1350. In de jaren 1351-55 was de orde en rust teruggekeerd. Evenmin verwoesting door 

oorlog kan een verklaring bieden. De vroege jaren vijftig waren een opvallend vredevolle periode. Na 

de ‘goede disendach’ van 13 januari 1349, die een einde maakte aan het revolutionaire 
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 BRUGGE, Bisschoppelijk Archief, St. Donaaskapittel, Rolrekening A 276, ‘Rekening van het “Officie van het 
brood en van de Foraniteit”, 1348 en 1352 
169

 “J. de Astrob”, “G. de Viciaco”, “J. de Archioibus”, “Honoris de Hodic”, “Tydemann”  
170

 BRUSSEL, Algemeen Rijksarchief, Inventaire des titres intitulées ‘flandre’ (Inventaris van Charters die 
oorspronkelijk deel uitmaakten van de Rijselse rekenkamer), T 202 nr. 2194  
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weversbewind te Gent, werd de autoriteit van graaf Lodewijk van Male in het ganse graafschap 

erkend, waardoor de binnenlandse rust na twee woelige decennia eindelijk kon terugkeren.171 Ook 

de invoer vanuit het buitenland werd niet verstoord. De Franse en Engelse vorsten sloten in 1350 een 

bestand dat de vijandelijkheden in het kader van de 100-jarige oorlog tot 1355 zou opschorten.172 De 

inflatie is een ware ‘kiezel in de schoen’ van de realisten en zal hen uiteindelijk voeren tot 

vergezochte en onvolledige verklaringen. Zo verklaart M. Postan de stijgende prijzen door te wijzen 

op een gewijzigd consumptiepatroon. Door de gedaalde graanprijzen zou er meer ruimte zijn voor de 

consumptie van goederen met een elastischere vraag, zoals luxueuzere voedingswaren en 

ambachtsgoederen, wat de prijzen van die goederen opdreef.173 Een duurzame deflatie van de 

graanprijzen werd evenwel nergens waargenomen, noch in N. Postan’s Engeland, noch elders in 

Europa, wat de ganse redenering meteen op losse schroeven zet.174 Daarenboven miskent deze 

redenering de inherente volatiliteit van de graanprijzen en de opvallende resistentie die de andere 

consumptieprijzen daartegen aan de dag legden. Zo was er in het ‘hongerjaar’ 1351, ondanks de 

hoge graanprijzen, toch sprake van inflatie van de andere consumptieprijzen. Hoe moeilijk het ook 

allemaal is om te vatten, de inflatie treft echt alle goederen op de markt en is duidelijk geen 

afgeleide van een daling van de graanprijs. Een inflatie is dus universeel en kent dus een universele 

verklaring, die door de ‘realisten’ niet kan worden aangereikt. Het klassieke denkkader beschikt 

slechts over één universele verklaring: een devaluering van de munt. Hoger zagen we evenwel dat 

muntontwaarding geen verklaring kon bieden voor de inflatie die Italië, Frankrijk en Engeland begin 

jaren vijftig ondergingen.  

Maar kan het muntwezen geen verklaring bieden voor de inflatie Vlaanderen? Fysieke 

muntontwaardingen waren in het graafschap inderdaad schering en inslag. Net zoals zijn vader 

Lodewijk van Nevers, kon graaf Lodewijk van Maele vaak niet aan de verleiding weerstaan te 

morrelen aan het zilvergehalte van de ‘groot’. De winstmarge’s daarvan voor de grafelijke schatkist 

waren simpelweg te groot.175 De evolutie van de Vlaamse muntslag is voor de bestudeerde periode 

                                                           
171

 NICHOLAS, D., Town and countryside. Social, Economic and Political tensions in Fourteenth-Century Flanders 
(Brugge 1971) 203-204; BOONE, M., ‘Le comté de Flandre dans le long XIVe siècle: une société urbanisée face 
aux crises du bas moyen age’, in (eds.) BOURIN, M. en CHERUBINI G., Rivolte urbane e rivolte contadine 
nell’Europa del Trecento: un confronto, (Firenze 2008) 32 
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 De Rijselse Archives Départementales du Nord bevatten een vredesverdrag van april 1350: RIJSEL, ADN, 
Archives départementales antérieures a 1790, SERIE B. 822, nr 4. De 100-jarige oorlog zou uiteindelijk pas in 
1355 weer opflakkeren, zonder actieve participatie van het graafschap Vlaanderen.   
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 “A fall in population would also have, so to speak, a selective effect on prices, in that it would tend to lower 
the prices of agricultural products, which were previously being produced at high and ever rising cost and under 
steeply diminishing returns, but would have little effect on commodities not greatly subject to diminishing 
returns, i.e. most industrial products. (…) It would help to increase the ‘effective demand’ of large masses of 
population, i.e. stimulate their outlay on food and other goods and thus lead to higher prices and greater 
supplies of semi-luxuries especially sensitive to fluctuations in demand.” POSTAN, N. Cambridge Economic 
History, vol II, 214 
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 De graanprijzen bleven na de Zwarte Dood stijgen tot de jaren 1370 in Engeland, Normandië, het Île-de-
France, de Elzas, Vlaanderen en Spanje, terwijl de stijging in Toscane zelfs aanhield tot 1395. HERLIHY, D., The 
Black Death and the Transformation of the West (Cambridge 1997) 47 
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 Over de devalueringen in deze periode zie: VAN WERVEKE, H., ‘Currency manipulation in the middle ages: 
the case of Louis de Male, Count of Flanders’, Transactions of the Royal Historical Society 31 (1949) 115-27 en 
BLOCKMANS, W., ‘Devaluation, Coinage and seignorage under Louis de Nevers and Louis de Maele, Counts of 
Flanders, 1330-84,’ in MAYHEW, N. (ed.), Coinage in the Low Countries (880-1500): The Third Oxford 
Symposium on Coinage and Monetary History (Oxford 1979) 69-94  
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helder te reconstrueren aan de hand van de rekeningen van de muntmeesters176, bewaard in het 

Algemeen Rijksarchief te Brussel, en de grafelijke muntordonnanties177, bewaard in de Archives 

Departementales du Nord te Rijsel. Indien we nu de evolutie de ‘groot’ bekijken voor de jaren 1348-

55, dan merken we dat de inflatie amper door muntontwaarding werd beïnvloed. In het pestjaar en 

de eerste drie daarop volgende jaren werd de munt stabiel gehouden. Pas in januari 1353 voerde de 

Vlaamse graaf een, naar zijn normen zeer bescheiden, devaluering door. Het zilvergehalte in de 

‘groot’ werd verlaagd van 2,15  gram naar 2 gram, een devaluering van 7 %. Op 20 december 1354 

werd een nieuwe, opnieuw bescheiden, devaluatie doorgevoerd naar 1 gram 82. Deze twee 

operaties waren van een minimale schaal vergeleken met de veel grotere operaties in de jaren 

dertig, veertig en zestig.178 Het Vlaamse muntwezen was in de bestudeerde periode relatief stabiel, 

wat van Vlaanderen zelfs een gedroomde casus maakt om de economische gevolgen van de Zwarte 

Dood in zuivere vorm in te schatten.  

Het monetaristische model, gebaseerd op de Kwantitatieve Geldtheorie van Irving Fisher, lijkt ons 

ondanks zijn gebreken een mogelijke verklaring te bieden voor het enigma van de inflatie van de 

vroege jaren vijftig. Immers, ook in andere landen met een stabiele munt manifesteerde het 

fenomeen zich. De ‘founding father’ van de Angelsaksische economische geschiedenis, T. Rogers, 

reconstrueerde in 1866 de prijsevolutie op basis van gegevens uit de rekeningen van Merton College, 

Queen’s College en New College in Oxford:  

 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 

Canvas 2s 3d  4s 3d    5s 6 d   7 s  

Table linen  2s 7d  4s   4 s   5s 8 d 

Herring 9s 4d    13s 4d   13s 4d    

Grain 4s 2d 5s 5d  8s 3d 10s 2d 7s 2d 4s 2d 5s 3d 5s 11d 6s 
Tabel 5:  Evolutie van prijzen van textiel, haring en graan te Oxford, 1348-1356

179
 

De prijsevolutie in Engeland loopt opvallend gelijk met die van Vlaanderen, wat de suggestie van J. 

Day en P. Malanima kracht bij zet dat de inflatie in werkelijkheid een pan-Europese economische 

dynamiek betrof. In het theoretische luik stonden wij reeds stil bij de achilleshiel van dit 

monetaristische verklaringsmodel, namelijk de voorbarige assumptie dat de geldhoeveelheid (M) 

stabiel bleef over de ganse bestudeerde periode. In een essay uit 1984 linkte J. Munro de Engelse 

inflatie in deze periode precies aan een enorme expansie van de Engelse geldvoorraad.180 Keren we 

nu terug naar de verslagen van de Vlaamse muntmeesters in het ARA, door V. Gaillard geanalyseerd 
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en gebundeld in zijn Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre181, en we bemerken enorme 

fluctuaties in de geldhoeveelheid die de Vlaamse munt in de betrokken jaren in omloop bracht:  

 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 

Zilveren gr. 33.088 19.817 31.755 26.440 835 627 X 

Goudmunt X 3.283 4.215 6.580 6.547 X X 
  Tabel 6: Evolutie in het volume aan munten dat door de Vlaamse munt in omloop werd gebracht

182
 

In tegenstelling tot het Engelse muntwezen, dat in deze periode gekenmerkt wordt door een 

spectaculaire lineaire expansie, viel de productie van de voornaamste Vlaamse zilvermunt, de groot, 

vrijwel stil in de jaren 1352-53. De jaren met de grootste inflatie (1351-54) gaan aldus gepaard met 

een krimp in de output uit de Vlaamse munt. Deze vaststelling is onverzoenbaar met de logica van de 

Kwantitatieve Geldtheorie in zijn meest essentiële vorm (P M). Deze ruwe tabel kan evenwel 

geenszins een indicatie zijn voor de totale geldvoorraad die in de Vlaamse economie circuleerde. Niet 

iedereen was bereid om al zijn geld naar de muntmeesters te brengen voor hermunting, zeker niet 

indien er een fysieke devaluatie op til was (zoals in 1353). Oude (sterkere) munten functioneerden 

soms jarenlang als betrouwbaar onderpand bij transacties.183 Dit eerste, rudimentaire, onderzoek 

naar de mogelijke impact van de geldvoorraad op de consumptieprijzen roept meer vragen op dan 

het beantwoordt. Wat was het relatieve belang van de goudmunt in het muntwezen, die wel 

gekenmerkt wordt door een grote expansie in de periode 1348-1353? Welke is de termijn 

waarbinnen het effect van fluctuaties in de geldvoorraad op de consumptieprijzen zich manifesteert? 

In welke mate kon het stilvallen van de muntproductie in ’52 en 53’ de inflatoire werking dempen 

van de gestegen ratio aan edelmetaal per hoofd van de bevolking? Er is veel meer onderzoek nodig 

om dit verband, indien het al bestaat, op een objectieve manier te attesteren.  

Welke nu precies de economische machinaties waren die aan de gierende inflatie van de jaren 1351-

1355 ten grondslag lagen, het fenomeen vrat duidelijk aan de koopkracht van de Vlaamse 

arbeider.184 Slechts met even forse, vrijwel jaarlijkse, loonverhogingen, zou hij erin slagen het hoofd 

boven water te houden.  

Lonen 

Net als de studie naar veertiende-eeuwse prijzen gaat ook het onderzoek naar de lonen gebukt 

onder heuristieke schaarste. Historicus Van Werveke achtte looncurven voor de bestudeerde periode 

simpelweg “onmogelijk samen te stellen”.185 Dit volgt uit de aard van de bewaarde bronnen. Slechts 

rekeningen van grote instituties zijn bewaard. Indien er al melding gemaakt werd van betalingen aan 

arbeiders, was daarbij slechts het totale kostenplaatje van belang. Zo worden er tal van kostenposten 

vastgesteld voor ‘metselwerk’, ‘timmerwerk’, het ‘beslaan van paarden’ etcetera, zonder dat de lezer 

                                                           
181

 GAILLARD, V., Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
l’avènement de la maison Bourgogne (Gent 1856) 
182
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een zicht krijgt op het aantal werknemers noch op de duur van hun arbeid. Indien het reconstrueren 

van daglonen al moeilijk is, geldt dat des te meer voor het reconstrueren van de evolutie daarin. Dat 

vergt seriële loondata, die uiterst schaars zijn voor de bestudeerde periode.  

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de weinige gepubliceerde loondate enorme hiaten 

vertonen. Historici K. De Blonde-Cottenier, L. Van Damme-De Mey en W. Prevenier reconstrueerden 

de evolutie van daglonen van arbeiders op de domeinen van de Gentse arbeiden van Sint-Pieters en 

Sint-Baafs.186 Seriële loongegevens ontbraken, waardoor de onderzoekers lonen uit veraf gelegen 

plaatsen en uit vergelijkbare beroepen moesten combineren om tot een aanvaardbare 

chronologische reeks te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel nr. 6: Daglonen in d. groten Vlaams van ambachtslui tewerkgesteld door de Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-

Baafs.
189

  

Het schema verraadt onmiddellijk de grote hiaten in het bronnenmateriaal. Voor de jaren 1348-1351 

ontbreekt elk gegeven, waardoor de loonevolutie in deze cruciale jaren niet kan worden 

gereconstrueerd. Daarenboven zijn er binnen de data grote geografische verschillen. De daglonen 

van het jaar 1347 slaan op werken uitgevoerd aan de hoeve van Wattrelos bij Roubaix, terwijl de rest 

slaat op werken uitgevoerd in Gent zelf. Gelet op de verschillen tussen rurale en urbane lonen is de 

representativiteit van de gegevens voor het jaar daardoor ’47 onzeker. Bekijken we nu de twee 

meest representatieve loongegevens, namelijk die van de diender-metsers en de timmerlui in de 

periode 51-54, en we stellen een bescheiden looninflatie vast van zo’n 25 % over een tijdspanne van 

vier jaar. Dit was ruim onvoldoende om tegemoet te komen aan de stijging van de levensduurte in 

deze periode.   
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 R47 (W) R51 R52 R53 R54 R58 

Meester metser 2 d. 3 d. 1/3   4 d.  

Diender metser 4/5 d. 1 d. 2/3  
1 d. 4/5 

 2 d. 2 d.  

Plaesteraers 2/3 d. 2 d.    5 d. 

Timmerlui  3 d. 2 d. 1/3 3 d. 1/3 4 d. 6 d. 

Veldarbeiders 1/2 d. 187   5/6 d.188   

Zager 2 d.    3 d. 3 d.  
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In een baanbrekend werk over de koopkracht van bouwvakkers in Engeland en Vlaanderen belicht 

historicus J. Munro de door ons bestudeerde periode, maar geeft daarbij helaas slechts vijfjarige 

gemiddelden. Hiertoe gebruikte hij loondata uit de Brugse stadsrekeningen en berekende hij de 

koopkracht daarvan op basis van een ‘Phelps-Brown-Hopkins’-index190, samengesteld met de 

consumptieprijzen uit de Acta Capitularia Sancta Donatiensis. J. Munro komt tot de conclusie dat de 

koopkracht van de bouwvakkers (zowel voor meesters als gezellen) in de periode ‘51-’55 een flinke 

duik genomen had. Hun reële verloning had een duik van maar liefst 31 % genomen ten opzichte van 

het vorige vijf-jarige gemiddelde. J. Munro verbond hieraan de polemieke conclusie dat de rol van 

arbeidsproductiviteit in het bepalen van de reële lonen verwaarloosbaar is.191 Helaas liet Munro na 

om de nominale loondata waarop hij zijn vijfjarige gemiddelden baseert te publiceren, waardoor het 

gissen is naar de loonevolutie binnen de door ons bestudeerde periode 1348-1355. Onderzoek van 

de gebruikte bron, de Brugse stadsrekeningen, leverde ons geen representatieve data op gezien 

daarin slechts totale uitgaven per werf worden vermeld.192 Het overzichtswerk over de 

bouwindustrie van historicus Sosson193 leverde evenmin representatieve data op, gezien de 

loonseries die daarin worden weergegeven niet de bestudeerde periode bestrijken. In het kader van 

zijn werk over de economische en sociale gevolgen van de Pest in de Nederlanden, deed historicus 

W. Blockmans een analoog onderzoek naar de lonen van bouwvakkers in de Gentse stadsrekeningen. 

Ondanks de vele hiaten slaagde W. Blockmans er in om een vergelijking te maken tussen de jaren 

1351 en 1353-54. Hij stelde daarin vast dat het loon van meester-metsers in deze periode met 26 % 

was toegenomen, terwijl dat van ongeschoolde arbeiders ongewijzigd gebleven was. W. Blockmans 

merkte nog op dat de stijging van het loon voor de meesters de devaluatie van de zilvermunt 

oversteeg, waardoor er kan gesproken worden van authentieke, zij het bescheiden, looninflatie.194 

De vraag dringt zich evenwel op in hoeverre het gehanteerde ‘staal’ van de werkende 

beroepsbevolking, namelijk urbane bouwvakkers in overheidsdienst, representatief is voor ‘de 

Vlaamde arbeider’. Conclusies uit één bepaalde professionele groep extrapoleren is een heikele 

onderneming, gezien de loonevolutie sterk varieerde per beroepsgroep. Zeker arbeid in de 

bouwsector lijkt daartoe weinig representatief. De sterfte had immers gezorgd voor een overaanbod 

aan leegstaande panden, terwijl belangrijke bouwwerven door de terugval in renten niet konden 

worden afgewerkt.195 Om algemene tendenzen in de loonevolutie te ontwaren zijn veel meer 

loongegevens nodig, als het even kan zowel van rurale als urbane arbeid, en zowel voor publieke als 

private tewerkstelling.  

Eigen onderzoek van de beschikbare stads- en baljuwrekeningen noopt alvast tot enkele conclusies. 

Vooreerst blijkt er amper beweging te zitten in het loon van publieke functionarissen. Een baljuw in 

Gent verdiende in 1364 nog steeds evenveel als twaalf jaar daarvoor. Ook zijn minder vereerde (en 
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vergoede) medewerkers de ‘Sergeant’ en de ‘Portier en wachtere up den castiel te Ghend’ dienden 

het al die tijd met hetzelfde bedrag te rooien.196 Ook in Brugge bleven de lonen stabiel, zowel voor 

het stadsbestuur, het administratief personeel als de lagere categoriën stadsarbeiders. Zo bleven de 

zittinggelden voor schepenen, het jaarsalaris van de klerk die de rekeningen opmaakte 

(‘tresorierscepe’), de weeklonen van de ‘hoofdmannen’ en de ‘scaerwetters’ die de poorten 

bewaakten, en zelfs de vergoedingen voor burgers die hielpen bij brandbestrijding, stabiel tussen 

1348 en 1355.197 Ook in rurale publiekrechtelijke instellingen zoals de Blankenbergse Watering bleef 

de bezoldiging van de uitvoerende mandaten statisch tot 1364.198 De publieke sector lijkt dus 

gekenmerkt te worden door een extreem inflexibele verloningssysteem, waarbij blijkbaar uitgegaan 

werd van een soort ‘honorarium’-logica.199 

Rest nog de vraag naar de private tewerkstelling en, indien mogelijk, de plattelandsarbeid. De 

loondata die E. Thoen publiceerde voor landbouwarbeiders op de hoeven van de Gentse Sint-

Pietersabdij liggen chronologisch te ver uiteen om relevantie te vertonen voor het onderzoek.200 De 

rekeningen van het Brugse Sint-Janshospitaal vermelden ook loonkosten voor de arbeiders op hun 

hoeven (de ‘mesnieden’). De uitgavenpost voor “mesnieden huere” in de rekeningen van het Sint-

Janshospitaal vertoont opnieuw een merkwaardig stabiliteit:  

 

Grafiek nr 4: totale loonmassa voor ‘mesnieden’ tewerk gesteld op de hoeven van het Brugse Sint-Janshospitaal in lb gr. 

torn, zoals vermeld in de hospitaalrekeningen.  

Helaas wordt in deze uitgavenpost slechts de totale loonkosten vermeld die in het boekjaar zijn 

uitgegeven, zonder dat er enige details over het personeelsbestand worden weergegeven. Hierdoor 

kan deze bron moeilijk als een objectieve maatstaf beschouwd worden voor de reconstructie van 

plattelandslonen. Daarenboven merkte T. Mertens op dat de hospitaalrekeningen de neiging 

vertonen om bijkomende personeelskosten apart te noteren. Zo werd bij het oogsten en dorsen 

beroep gedaan op vreemde arbeidskrachten, die dan meestal per prestatie werden vergoed. Voor de 

grote hoven van het hospitaal, bijvoorbeeld het Hof Scueringe 1354-55 f° te Zuienkerke, kon die losse 
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tewerkstelling via dagloners oplopen tot zo’n zestig procent van de tewerkstelling.201 De kleine daling 

van de uitgavenpost in de boekjaren 1351 en 1352 kan daarom ook te wijten zijn aan een daling in 

het aandeel vast personeel ten voordele van dagloners, wat de bron nog minder betrouwbaar maakt 

om de loonevolutie te reconstrueren.  

De waarschuwing van Van Werveke dat loonreeksen “onmogelijk samen te stellen zijn”202 leek 

bewaarheid te worden, tot het Brugse OCMW-archief ons een bron openbaarde die qua detail onze 

stoutste dromen zou overtreffen: de rekeningen van de Blankenbergse wateringen.203 Ondanks de 

enorme analystische mogelijkheden die deze bron biedt werd ze tot op heden in de literatuur over 

de Zwarte Dood amper besproken.204 Op de jaren 1352 tot 54 na zijn de rolrekeningen voor de ganse 

bestudeerde periode bewaard. De diepgang van de bron is werkelijk verbluffend. Per trimester 

vermeldde de klerk nauwgezet de identiteit van elke werknemer, zijn concrete jobinhoud, het 

dagloon waarvoor hij werkte, het aantal dagen dat hij gewerkt had en het totale loon dat hij had 

ontvangen. Het geheel laat toe een prosopografisch onderzoek te voeren, en zodoende de sterfte 

van de Zwarte Dood in kaart te brengen, maar ook om de evolutie van het personeelsbestand en de 

individuele lonen onder de loep te nemen. Stof genoeg dus om er een integrale micro-studie aan te 

wijden.    

Als de grootste van alle wateringen in het graafschap Vlaanderen beschikte de Blankenbergse 

watering over een uitgebreid personeelskader.205 Daartoe behoorden ‘temmerlieden’, ‘antweerkers’ 

en ‘zaghers’ die in vast dienstverband werkten. Voor het ruwere werk konden zij rekenen op de hulp 

van tal van ‘spadelieden’, dagloners die de ruwe mankracht leverden en die gerekruteerd werden 

onder de lokale boerenbevolking. Medio veertiende eeuw bestond het vaste kader uit gemiddeld 11 

‘temmerlieden’, 4 ‘antweerkers’. Het feit dat de jaarrekeningen per kwartaal werden opgesteld 

maakt dat de chronologie van de Zwarte Dood glashelder kan worden gereconstureerd. De derde 

kwartaalrekening van het boekjaar 1350, die begon op 23 november 1349, suggereert dat de 

epidemie lelijk had huisgehouden onder de collega’s van de watering. 206 Slechts vier van de elf 

timmerlieden verschenen die dag op het appel. Ze stonden er alleen, zonder de vertrouwde vier 

‘antweerkers’. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van het personeelsbestand 

gevisualiseerd.  
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vijfjarige gemiddelden werden daardoor opgemaakt. SOENS, T., De spade in de dijk. Waterbeheer en rurale 
samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580) (Gent 2009) 
205

 De Blankenbergse Watering werd ook wel de ‘grote’ watering genoemd, want het was de grootste watering 
tussen Ijzer en Westerschelde. Het territorium besloeg in de late middeleeuwen ongeveer 17.100 hectare. 
SOENS T., Spade in de dijk, 115 
206

 De rekeningen werden telkens opgemaakt op pasen en bevatten de data voor de onderscheiden uitgaven 
per kwartaal in het voorafgaande paas-jaar. Het derde kwartaal van de rekening van 1350 vangt aan op “Sinte 
clemens daghen inghaende ende svondaghen na grote vastenavond”, zijnde op 23 november 1349. 
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Grafiek nr. 5: evolutie van het personeelsbestand van de Blankenbergse Watering (1346-51). Blauw: ‘temmerlieden’, rood: 

‘Antweerkers’.
207

  

De drastische terugval in het personeelsbestand in R50 Q3 suggereert dat in het vorige kwartaal, dat 

de pestmaanden augustus tot oktober 1349 omvat, maar liefst 70 % van het personeel zou zijn 

overleden. Diepgaander prosopografisch onderzoek leert evenwel dat het zo’n vaart niet liep. Het 

onderstaande schema, dat de aanwezigheid visualiseert van de medewerkers die vanaf Pasen 1348 

‘vast’208 in dienst waren, maakt één en ander duidelijk:  

                                                           
207

 Bron: BRUGGE, O.C.M.W.-archief, Archief Sint-Janshospitaal, Fonds Watering van Blankenberge, A karton 3: 
rolrekeningen 
208

 Als criterium werd gehanteerd arbeidsprestaties in minstens vijf van de zes kwartalen voorafgaande aan het 
toeslaan van de Zwarte Dood in R50:3  
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Tabel nr. 8: Overzicht van aanwezigheid van de vaste werknemers van de Blankenbergse Wateringen, waarbij (t)= 

temmerman; (h.) = handwerker; (z) = zager.  

We merken dat de timmerlui Clais Colin en Hanneken f. Clais, die op 23 november 1349 niet op het 

appel waren verschenen, op Pasen 1350 toch opnieuw kwamen opdagen. Hetzelfde geldt voor de 

handwerker Gilles Witvoet, die in de rekening van zijn terugkeer (R51:1) al dan niet toevallig 

‘Gilleken’ wordt genoemd. De tol van de Zwarte Dood beslaat daardoor in R50 Q 3 ‘slechts’ 47 %. Dit 

lijkt te bevestigen dat de sterfte in de rurale gebieden minstens even erg was als in de steden, en 

mogelijk nog erger, al kan niet uitgesloten worden dat een enkeling om andere reden was afgehaakt.  

De terugkeer van Clais Colin, Hanneken f. Clais en Gillis Witvoet in de lente van 1350 leidt ons tot de 

veronderstelling dat de enorme terugval in het personeelsbestand vanaf november 1349 niet louter 

een reflectie was van de massale sterfte van de Zwarte Dood. Hoewel de rekeningen van de 

wateringen in de bestudeerde periode wijzen op gezonde inkomsten209, kan er toch sprake geweest 

zijn van een acuut liquiditeitsgebrek, waardoor sommige vaste personeelsleden moesten worden 

afgedankt. De Watering draaide op financiële bijdragen van de eigenaars van de gronden binnen 

haar afwateringsgebied. Net zoals het geval is bij stadsrekeningen en grafelijke ‘brieven’ werd de 

inkomstenzijde van de rekeningen opgemaakt op basis van de bedragen die in theorie aan de 

watering verschuldigd waren. Een tekort aan cash bij de grondeigenaren kon evenwel geleid hebben 

tot een cascade aan achterstallige inkomsten. Een dergelijk scenario wordt gesuggereerd door de 

rekeningen van het Brugse Sint-Janshospitaal, die de allergrootste grondbezitter was binnen de 

Blankenbergse Watering. In de jaarrekening van het Sint-Janshospitaal worden de bedragen die het 

jaarlijks als ‘geschot’ aan elke watering uitkeert nauwkeurig bijgehouden. De onderstaande grafiek 

toont dat het hospitaal in de jaren na de Zwarte Dood bij herhaling in gebreke gebleven was:  

 

Grafiek nr. 5: evolutie in jaarlijkse betalingen van het Brugse Sint-Janshospitaal aan de Blankenbergse Watering in lb gr. 

torn., zoals vermeld in de rekeningen van het hospitaal.
210

 

We bemerken de totale afwezigheid van contributies in de boekjaren 1350 en ‘52 en een magere 

bijdrage in 1351. De hoge kosten van de boekjaren ’53, ’54 en ’55 reflecteren wellicht voor een stuk 

de betaling van de achterstallige tekorten uit de jaren ’50, ’51 en ’52. Het lijkt ons daarom plausibel 

dat de Blankenbergse watering in 1349 en 1350 in financieel noodweer verkeerde en simpelweg niet 
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 1349-1350: 7469 lb par.; 1350-51: 6205 lb. par. 
210

 BRUGGE, O.C.M.W.-archief, Archief Sint-Janshospitaal, rekeningen 1348-55. 
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de fondsen had om haar oude personeelsbestand aan te houden. Weinig verwonderlijk blijkt uit de 

rekeningen dan ook dat het personeelsmateriaal zich slechts mondjesmaat herstelde en dat de 

eerste bijkomende aanwervingen vooral uit goedkopere ‘antweerkers’ bestonden:  

 

Grafiek nr. 6: Evolutie van het permanente personeelsbestand van de Blankenbergse Wateringen, waarbij blauw = 

timmerlieden en rood = handwerklieden, zoals vermeld in de rekeningen.
211

  

De spectaculaire aangroei van het personeelsbestand vanaf Pasen 1354 (R55 Q1) heeft daarenboven 

niets te maken met een algemeen socio-economisch herstel, maar wel met een acute nood aan meer 

personeel. Op 19 september brak de zee in een stormvloed door de dijken en was het alle hens aan 

dek om de gaten te dichten.212 De nood dwong de watering tot een massale aanwerving van 

‘spadelieden’, boeren die verplicht konden worden opgeroepen en daarvoor in ruil een kleine 

vergoeding kregen. Om de extra kosten op te brengen besliste de algemene vergadering van de 

watering, de ‘Keure’, om de bijdrage die de grondeigenaren per gemet aan de instelling verschuldigd 

waren gevoelig te verhogen. Het ‘geschot’ sprong van 1,2 d gr. Vl voor de Zwarte Dood naar 3 d in 

1353 en even zelfs naar 4 d in 1354.213   

Bekijken we nu de belangrijkste informatie die deze rijke bron voor ons onderzoek ontsluit, de 

loonevolutie. De onderstaande grafiek geeft de jaarlijkse gemiddelden weer van de maximale 

daglonen voor timmermannen (t.), handwerklieden (h.), zagers met hun gezellen (z.) en ‘spadelieden’ 

(s.) uitgedrukt in schellingen ‘payement’.214   

                                                           
211

 De eindafrekeningen voor de jaren 1351, 52 en 53 ontbreken, maar er zijn wel twee fragmenten (F) bewaard 
met gegevens van zes kwartalen die wellicht op 1352 slaan. 
212

 De rekening van 1355 bevat kostenposten die aanwijzingen geven van de grote nood: ‘coste ghedaen in die 
weke naest Sint Baves dach van der groten noot van der vloet van der zee van XLI man werkende over den dach 
ende nacht aan 4 groten per dag en nacht." 
213

 De evolutie van het ‘geschot’ werd door T. SOENS in kaart gebracht in een grafiek. Het sprong van 1,2 d gr. 
Vl voor de Zwarte Dood naar 3 d in 1353 en even zelfs 4 d in 1354. SOENS, T., Spade in de dijk, grafiek 3.1. p. 
116 
214

 De klerk hanteerde een rekenmethode van 3 “s” voor 1 “gten”, wat neerkomt op schellingen van de 

rekenmunt ‘payement’.  

0

5

10

15

20

25

30

R51 T 3 F Q1 F Q2 F Q3 F Q4 F Q5 F Q6 R55 Q1 R55 Q2 R55 Q3



50 
 

 

Grafiek nr. 7: maximale daglonen van meester timmerlieden, handwerkers, zagers met hun gezellen en spadelieden in de 

rekeningen van de Blankenbergse wateringen in s. ‘payement’, waarbij T = timmerman, H = handwerker, Z : zager met 

gezellen en S = delver. 

De eerste en meest opvallende vaststelling is ongetwijfeld de stabiliteit van de lonen in de periode 

1344 – 1352. Ondanks de ineenstorting van het personeelsbestand door de Zwarte Dood in R50 

bleven de lonen nog minstens anderhalf jaar stabiel. Pas in het ongedateerde fragment (F) van de 

rekening, dat gesitueerd wordt binnen de periode 1352-1354, komt er een stevige opwaartse 

correctie. De timmerlui verkregen meteen meer dan een verdubbeling van hun loon, om dan het jaar 

daarna te stabiliseren op een verhoging van 40 %. Ook de zagers, die van hun dagloon ook hun 

gezellen dienden te betalen, landden op een loonverhoging van 40 %. Dezelfde chronologie 

bemerken we ook bij de handwerklieden en de spadelieden. Opvallend is dat de loonsverhoging het 

hoogst was bij de ongeschoolde arbeiders, de spadelieden en handwerkers. Hun loon werd tegen 

1355 verdubbeld. Dit spreekt de wijdverspreide stelling tegen dat het voornamelijk hooggeschoolde 

arbeiders waren die erin slaagde hun loon op te krikken, zoals onder meer door Blockmans afgeleid 

werd uit de loonevolutie van stedelijke bouwvakkers.215 Welke nu de onderliggende motivatie was 

van die collectieve loonsverhogingen kan mogelijks verklaard worden door de tabel te vergelijken 

met de evolutie in het personeelsbestand. De loonsverhoging die werd doorgevoerd in fragment (F) 

gaat niet gepaard met een uitbreiding van het personeelskader. Het lijkt er dan ook op dat de 

loonsverhoging in de periode 1352-54 eerder een tegemoetkoming was aan de gestegen 

levensduurte dan een poging om nieuw volk naar de watering te lokken. Voor het herstel van het 

personeelsbestand was het wachten tot de nood letterlijk zodanig hoog werd dat de grondeigenaren 

niet anders konden dan daarvoor de nodige fondsen vrij te maken (in R55).  

Om tot objectieve conclusies te komen voor de loonevolutie van ‘de Vlaamse arbeider’ is nog meer 

materiaal nodig.  Dat is geen evidentie, gelet op het gebrek aan seriële loondata in de bronnen. Een 

zoektocht door de inventaris216 van het fonds van de Sint-Baafsabdij, bewaard in het Gentse 

Rijksarchief, leverde ons toch nog zo’n zeldzame onbesproken bron op: de rekeningen van de 

‘proosdij’ van Wulfsdonk.217 De proosdij was een filiaal van het Gentse Sint-Baafsklooster dat was 

                                                           
215

 BLOCKMANS, W., ‘The social and economic effects’, 849 
216

 GYSSELING, M., Inventaris van het archief van Sint-Baafs en bisdom Gent tot eind 1801 (Algemeen 
Rijksarchief Brussel 1997-2004) 
217

 GENT, Rijksarchief, Fonds Sint Baafs, Proosdij van Wulfsdonk, K rol 18 (?-24.06.1343); K rol 38 (1.3.49 tot 
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opgericht om de bos- en turfgronden van het klooster in de regio te exploiteren.  De bron is minder 

diepgaand dan de rekening van de Blankenbergse watering, maar laat toch toe om de loonevolutie 

van het personeel te reconstrueren. Per onderscheiden beroepsgroep zijn er loondata bekend voor 

de jaren 1343, 1349-1352 en 1353-1354. De loonevolutie die hierbij aan het licht komt loopt 

opvallend parallel met die van de Blankenbergse Watering. Het jaarloon van de vaste ‘bedienden’ 

van de proosdij, de landmeter en de klerk, blijven stabiel over de ganse periode. Ook de lonen van 

ongeschoolde arbeider bleven opvallend lang stabiel. De “kost van een last torven te bringhene” 

bleef gelijk op 10 s en ging pas in 1353 naar 11 s. De kost om 100 “voeder torvene te delvene” ging 

van 23 s. in 1348 naar 24 s. in het jaar 1349, en bleef daarna stabiel tot 1353. Pas in de rekening van 

het jaar 1353-54 wordt wél een loon-hausse aangetroffen. In drie trappen krijgen de turfdelvers een 

loonsverhoging, eerst van 28 s. naar 33 s., om dan in 1354 te landen op 44 s. De loongegevens uit de 

Proosdij van Moerbeke versterken aldus de drie conclusies die uit de rekening van de Blankenbergse 

Watering werden getrokken: er was in de eerste jaren na de Zwarte Dood geen sprake van 

looninflatie in Vlaanderen, ook niet op het platteland; pas vanaf 1353 werden (aanzienlijke) 

loonstijgingen toegestaan, allicht om tegemoet te komen aan de gestegen levensduurte; die 

‘correcties’ betroffen vooral de handenarbeid en gingen volledig voorbij aan het administratief 

personeel.  

De merkwaardige stabiliteit van de lonen in de jaren 1349-1352 is in flagrante tegenspraak met het 

‘Postan-Abel-Duby’-model, dat uitgaat van onmiddellijke en forse looninflatie. Van de spectaculaire 

looninflatie beschreven in de werken van M. Villani en G. Li Muisit wordt geen spoor teruggevonden. 

De ‘wage stickiness’ lijkt in deze eerste fase duidelijk de bovenhand te halen boven het 

veronderstelde inflatoire effect van de ‘schaarste’ aan arbeid. Dit kan te wijten zijn aan institutionele 

factoren eigen aan de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld aan de gewoonte om arbeidscontracten voor een 

duur van enkele jaren af te sluiten. De rekeningen van de Blankenbergse Wateringen en van de 

Proosdij van Wulfsdonk  grafiek illustreren echter een grote uniformiteit in het tempo en de schaal 

van de loonevolutie van de onderscheiden werknemers: stabiliteit tot en met 1351, verhoging niet 

voor 1352. Er lijkt daardoor eerder sprake geweest te zijn van collectieve loonafspraken tussen 

werknemer en werkgever, al waren er wel onderlinge verschillen naar anciënniteit. Behalve de ‘wage 

stickiness’, speelde bij de stabiliteit van de lonen mogelijks nog een andere economiche dynamiek. 

Misschien hadden de Vlaamse werkgevers in die eerste jaren simpelweg niet de fondsen om 

belangrijke loonsverhogingen toe te kennen, laat staan om via extra loon bijkomend personeel aan te 

trekken. Zo’n scenario lijkt met name voor de Blankenbergse watering zeer plausibel. Het is goed 

mogelijk dat de economische vraag naar arbeid niet op peil gehouden kon worden bij gebrek aan 

kapitaalkracht aan werkgeverszijde. Deze laatste hypothese wordt volledig genegeerd in het 

klassieke Postan-Abel-Duby-model. Deze auteurs leiden uit de nominale daling van het aantal 

arbeiders na de pest als het ware per se een schaarste aan arbeid af, in de veronderstelling dat de 

vraag daarnaar gelijk gebleven was. De financiële perikelen bij grootgrondbezitters, die wij in het 

volgende hoofdstuk bespreken, laten evenwel ook ruimte voor een gans andere stelling, namelijk dat 

niet alleen het aanbod aan arbeid was gekrompen na de Zwarte Dood, maar ook de vraag, en 

daardoor in wezen de integrale arbeidsmarkt.   

 

Grootgrondbezit 
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In een decreet van 9 oktober 1348 jammerden de Florentijnse notabelen dat “de rijken arm werden 

en de armen rijk”.218 De Engelse ‘Statute of Labourers’ (1349) vermeldt in haar hoofding de 

“geweldige problemen” bij de werkgevers van het rijk. Het leek wel of de Zwarte Dood het 

maatschappelijke einde had ingeluid voor de kapitaalkrachtigen der aarde. Deze klaagzangen zijn 

evenwel eerder literaire hyperbolen ingegeven door een elitaire angst voor sociale mobiliteit. De 

‘inheritance boom’ die op de Zwarte Dood volgde vergrootte immers nog de gapende kloof tussen 

rijk en arm. Een have-not die zijn ouders verloor kreeg in het beste geval wat brol als erfenis, en in 

het slechtste geval een berg schulden.219 Bij de vermogende klasse werd het grondbezit daarentegen 

geconcentreerd in minder handen, waardoor zij op de keper beschouwd rijker uit het drama 

tevoorschijn kwamen.  

Toch wordt in de literatuur vrijwel unaniem het standpunt gehuldigd dat de grondbezittende klasse 

na de Zwarte Dood zware tijden tegemoet ging. Thorold Rogers betoogde al in 1866 dat de effecten 

van de calamiteit verwoestend waren voor het grootgrondbezit.220 Boosdoener was de gewijzigde 

land-labour-ratio en de daaruit volgende wijziging in de functionele inkomensdistributie. Teneinde 

ook hier theorie van praktijk te onderscheiden, wordt in dit hoofdstuk gepoogd om een reconstructie 

te maken van de impact van de Zwarte Dood op de financiën van het grootgrondbezit in Vlaanderen. 

Helaas werd het onderzoek daartoe opnieuw belemmerd door heuristieke schaarste. Medio 

veertiende eeuw beheerden de Vlaamse grootgrondbezitters hun uitgestrekte gronden vrijwel 

volledig via tijdpacht, waarbij zij hun landerijen versnipperden over vele kleine hoeven. Hierdoor zijn 

er wel veel pachtbrieven bewaard, maar amper tot geen rekeningen. De studie van die 

pachtcontracten leent zich minder tot een onderzoek op korte termijn, gezien de pachtcontracten 

meestal voor een periode van negen jaar werden afgesloten. Onderzoek van pachtcontracten uit het 

Brugse Vrije door T. Soens221, L. Vervaet222 en T. Mertens223 toonde aan dat er in deze regio géén 

nominale terugval was van de pachtprijzen, wat opnieuw in radicale tegenspraak is met het ‘Postan-

Abel-Duby’-model. L. Vervaet vond zelfs sporen terug van een stijging van de pachtprijzen. Wanneer 

evenwel de ‘reële waarde’ van de pachtprijs wordt berekend, uitgedrukt in liters graan, blijken de 

pachtprijzen wel aanzienlijk in waarde te dalen in de eerste twee decennia na de Zwarte Dood. De 

gemiddelde reële pachtprijs valt terug van 620 liter tarwe per hectare in 1330-40, tot 400 in 1350 en 

300 in 1360.224 De combinatie van de nominale stabiliteit van de pachtprijs en de als maar stijgende 

graanprijzen speelde dus sterk in het voordeel van de pachter, maar betekende tegelijk een 

aanzienlijk inkomstenverlies voor de grondbezittende klasse.   
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 zoals weergeven in FALSINI, A., ‘Firenze dopo il 1348: le conseguenze della pesta nera’, Archivio Storico 
Italiano 129 (1971) 449 
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 “L’Héritage des pestifères ne procura guère de mieux-être aux survivants pauvres. Un drap, un lit, quelques 
harder… voilà ce qu’un indigent avait pu laisser à un indigent. Les avantages de la concentration des héritages 
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 MERTENS, T., ‘De laat-middeleeuwse landbouweconomie in enkele gemeenten van het Brugse platteland’, 
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 SOENS, T., Spade in de Dijk, 138-9 (Figuur 3.9.: Reële pachtprijsevolutie in het Brugse Vrije (liter tarwe per 
hectare, tienjaarlijkse gemiddelden)  
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Maar hoe zat het met die zeldzame grootgrondbezitters die wel nog zelf produceerden en 

verkochten? Rekeningen die getuigen van directe exploitatie zijn uiterst zeldzaam. Een succescolle 

overlevering van middeleeuwse rekeningen vergt het bestaan van een archiverende instanties die in 

staat is om documenten gebundeld te bewaren over de eeuwen heen. Hiertoe waren slechts de 

allerbelangrijkste grootgrondbezitters in staat, en zelfs bij hen bracht de heuristiekoefening een 

schrijnende bronnenlacune aan het licht. De algemene rekeningen de Sint-Pietersabdij, de Sint-

Baafsabdij en de Duinenabdij, de drie “mastodonten”225 onder het Vlaamse grootgrondbezit, zijn 

voor de bestudeerde periode niet bewaard.226 Het is zoeken naar flarden informatie in een 

onmetelijke heuristieke woestijn. Eén van die flarden die ons toch bereikte, was de rolrekening van 

de proosdij van Wulfsdonk, die hoger in het kader van de loonstudie al werden besproken. Deze 

proosdij was een belangrijke economische pijler van de Gents Sint-Baafsabdij, want ze beheerde 

medio veertiende eeuw maar liefst 1.317 hectare aan bosgronden en turfgronden.227 De rekeningen 

tonen een bedrijf dat, ondanks de zware demografische crisis in de nazomer van 1349, in blakende 

gezondheid verkeert:  

 

Grafiek nr. 9: Inkomsten en uitgaven van de Proosdij van Wulfsdonk (1343-1353) in lb par.
228
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 VERVAET, L., Goederenbeheer, 15 
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dach van maerte int jaer neghene ende viertich durende toten eersten daghe van maerte int jaer vijftich”; 1350: 
“Beghinnende up den eersten dach van maerte int jaer vijftich durende toten eersten daghe van maerte int jaer 
een ende vijftich”; 1351: “Beghinnende up den eersten dach van maerte int jaer een ende vijftich durende toten 
eersten daghe van maerte durende toter octaven van sente Janne int jaer twee ende vijftich.”; 1353: 
“Rekeninghe vanden jare 53 beghinnende octave van Sente Janne baptiste int selve jaer van din ende toter 
octaven van sente baptist viere en vuftich.”  
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De groei van de totale inkomsten wekt verbazing en suggereert dat er zich evenmin in het Waasland 

een terugval van de pachtprijzen manifesteerde. Wanneer we de rekeningen nauwkeuriger bekijken, 

bemerken we evenwel dat de stabiliteit van de inkomsten niet aan stabiele pachtinkomsten te wijten 

is, maar wel aan een fundamentele omslag in de bedrijfsvoering. De inkomsten van de boekjaren 

1343 en 1348 waren nog vrijwel uitsluitend samengesteld uit de inkomsten van tien verpachtingen. 

Op de rekening van 1349 zijn de pachtinkomsten van Gillise vander Pale, Janne Tacke, Janne Storme 

en ‘dien van Sente Lijsbetten’ definitief weggevallen, wat erop kan wijzen dat deze vier pachters aan 

de Zwarte Dood gestorven zijn (mortaliteitsratio van 40 %). Opvallend is dat de weggevallen pachters 

niet werden vervangen en de totale pachtinkomsten daardoor een flinke duik maakten. Om het 

inkomstenverlies te dekken ging de proosdij naarstig op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. 

De rekening van 1349 vermeldt vier nieuwe inkomstenposten229, gehaald uit houtwinning en het 

invoeren van een tol op een dam in Moerbeke, die samen maar liefst 107 lb. par opbrachten. Het 

boekjaar 1350 kent een algemene achteruitgang, ondanks het behoud van alle inkomstenposten uit 

het voorgaande jaar en het aanboren van nog een bijkomende inkomstenbron, het rooien van hout 

uit het ‘eigen bos’.230 De proosdij blijkt ook zijn toevlucht genomen te hebben tot het opvoeren van 

de turfontginning in eigen beheer. Die steeg van 1.300 ‘voeder’ in 1343 naar 5.025 in 1351. Bij de 

reconversie van haar bedrijfsvoering kon de proosdij profiteren van een unieke economische 

combinatie: de prijzen van haar producten stegen in snel tempo, terwijl de lonen van haar personeel 

stabiel bleven. De omschakeling van verpachting naar directe exploitatie bleek de reddingsboei die 

de proosdij nodig had om het hoofd boven water te houden. Afsluitend aan de rekening van 1348-

1351 kwam evenwel nog een pijnlijke verrassing aan het licht: “van deze vors. ontfanghe so bleef 

men noch sculdich ende tachter dwelke ic overgheve 243 lb 10 s 7 d par.” Typerend voor rekeningen 

in de veertiende eeuw, werden ook hier de inkomstenposten ingevuld met de bedragen waarop men 

in theorie recht had. Als bedrijf dat leefde van de verkoop van grondstoffen (turf en hout) was de 

proosdij bovendien een buitenbeentje. Het gros van het grootgrondbezit in Vlaanderen was gericht 

op de landbouw, een economische sector waarin zowel de output als de marktprijzen uiterst volatiel 

waren. De goedbewaarde rekeningen van het Brugse Sint-Janshospitaal kunnen een beeld geven 

over hoe het die klassieke grootgrondbezitters is vergaan.  

Het Brugse OCMW-archief bezit twee bronnen die van onschatbare waarde zijn voor de sociaal-

economische geschiedenis van de veertiende eeuw: de rekeningen van het Sint-Janshospitaal en van 

het hospitaal van de Potterie. Als case-study kozen wij voor de rekeningen van het Sint-Janshospitaal. 

Deze instelling is immers met voorsprong de belangrijkste op vlak van omzet en grondbezit, 

waardoor het een representatievere casus vormt om de financiële impact van de Zwarte Dood op het 

grootgrondbezit te schetsen. Bovendien kan de onderzoeker daarbij terugvallen op een ruim 

historiografisch kader. Mede door de toegankelijkheid van de rekening, die uitzonderlijk231 de 

werkelijke inkomsten vermeldt, konden de economische structuren van het Brugse Sint-Janshospitaal 
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 “van den nieuwen roden ende vanden dondershaert” (6 lb); “van houte inden bosch vander lijchthouwe ende 
den houwe te heekskine”(65 lb); “Van Jurdane Rime ten Damme bouf van Moerbeke” (36 lb). 
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 “van houte huten heyginen bossche” (36 lb). 
231

 Veel socio-economische documenten vermelden de inkomsten waar de instelling theoretisch recht op heeft. 
Of die bedragen werkelijk geïnd werden is vaak niet te achterhalen, gezien de rekeningen doorgaans afgesloten 
worden met één globale rubriek ‘achterstallen’. In die restrubriek wordt louter een totaalbedrag vermeld, 
zonder nader informatie over de concrete inkomstenposten die niet werden voldaan. Een voorbeeld hiervan 
zijn de inkomsten uit erfrente in de Brugse stadsrekeningen.  
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immers op ruime academische aandacht rekenen.232 Deze publicaties zijn onmisbaar voor een 

correcte interpretatie van de rekeningen, gezien zij de lezer op tal van boekhoudkundige 

eigenaardigheden wijzen. De financiële impact van de Zwarte Dood is daarbij evenwel opvallend 

onderbelicht gebleven. In haar baanbrekende artikel uit 1980 over de Zwarte Dood te Brugge 

bespreekt G. Marechal de evolutie van de cijnsinkomsten en de inkomsten uit de hoeven in directe 

exploitatie in het licht van de pest. Gezien de focus van dit artikel op demografie lag, waren daarbij 

evenwel enkel de inkomsten voor het boekjaar 1350 (Pasen 1349 tot Pasen 1350) van belang. In haar 

recente doctoraat over het goederenbeheer van het Sint-Janshospitaal bespreekt L. Vervaet enkele 

mogelijke gevolgen van de Zwarte Dood voor het vermogensbeheer van de instelling. Het doctoraat 

zelf betreft evenwel een studie op de longue durée die drie eeuwen bespant (1275-1575). Een 

algemeen overzicht van de financiën van het hospitaal voor de turbulente periode 1348-55 werd tot 

op heden niet gepubliceerd. Ons onderzoek bracht bepaalde inzichten aan het licht die ons ertoe 

brachten ook aan het Sint-Janshospitaal een micro-studie te wijden. 

Een eerste opvallende vaststelling is de relatieve stabiliteit van de inkomsten uit ‘landcheins’ in de 

periode 1348-1351233: 

      

 Grafiek nr. 10: Cijnsinkomsten uit ‘landcheins’ van het Sint-Janshospitaal in lb gr. torn. voor de jaren 1348-51, zoals 

vermeld in de hospitaalrekeningen.  

We bemerken de evidente terugval in het boekjaar 1350, die wellicht te wijten is aan de chaos van de 

Zwarte Dood. Er moesten immers tal van erfenissen beslecht worden aleer de cijns opnieuw 

fatsoenlijk geïnd kon worden. Slechts voor één geografische omschrijving, de ‘West-tafle’ (de dorpen 

in de polders tussen Brugge en Oostende), zijn de inkomsten vrijwel ineen geklapt. Nog opvallender 

is de spectaculaire rebound die al in het boekjaar 1351 wordt ingezet. De inkomsten van alle ‘taflen’ 

overtreffen zelfs die van het boekjaar 1348. Dergelijke cijfers suggereren prima facie dat er geen 

sprake was van een ‘rentencrisis’ voor het grootgrondbezit in Vlaanderen, waardoor deze cijfers in 

radicale tegenspraak zijn met het ‘Postan-Abel-Duby’-model. Was er dan in Vlaanderen geen omslag 
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 MERTENS, T., ‘De laat-middeleeuwse landbouweconomie’; HIMPENS, G., ‘Het Sint-Janshospitaal te Brugge 
en zijn landbouwbedrijf rond 1350’; NICHOLAS, D., ‘Economic Reorientation and Social Change’, 20; G. 
MARECHAL, ‘Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen van zijn bestaan’, Studia Historica Gandensia (1976) 
210. L. VERVAET, Goederenbeheer  
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 Helaas zijn de data voor de boekjaren erna niet bruikbaar, want er wordt een ander boekingsmechanisme 
gehanteerd: in de rekening van 1352 per individuele cijnsplichtige, en die van 1353 tot 55 per parochie.   
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in de ‘land-labour-ratio’ en evenmin in de functionele inkomstendistributie? Een grondiger lezing van 

de rekening leert evenwel dat de fikse inkomsten van het boekjaar 1351 niet het resultaat waren van 

economisch herstel, maar van een beslissing van het hospitaal om rigoureus jacht te maken op 

wanbetalers. De ontvanger spaarde kosten nog moeite om via de bevoegde schepenbanken de 

onteigening te vorderen van panden of erven waarvoor de cijns niet kon worden opgebracht. Zo 

stuurde ontvanger Gillis de Buc een gemeentelijke deurwaarder naar Bruggeling Poeter Capelle om 

binnen de twintig dagen zijn achterstallige cijns van (ocharme) 10 s. par. op te hoesten, op risico van 

verbeurdverklaring van zijn woning aan de Vlamincbrughe.234 De jacht op wanbetalers zorgde voor 

een spectaculaire terugval van de achterstallen die aan het hospitaal verschuldigd waren:  

Grafiek nr. 11:  Evolutie van de achterstallige inkomsten van het Brugse Sint-Janshospitaal in lb gr. torn. 

De nieuwe ontvanger-broeder (bursier) Gillis De Buc, die eind 1349 de fakkel overnam van de wellicht 

aan de Zwarte Dood overleden Wouter Zueringhe, bleek radicaal komaf te maken met de laissez-

faire houding van zijn voorganger. Voortaan was voor caritas slechts plaats intra muros. Een hardere 

opstelling was eigenlijk onvermijdelijk, want de monetaire inflatie na de pest deed de 

werkingskosten van het hospitaal de pan uit swingen. Eerder werd al opgemerkt dat het hospitaal 

zélf tot twee maal toe in gebreke gebleven was om bijdragen te betalen aan de Blankenbergse 

watering, en daarbij ging het in tegenstelling tot de onfortuinlijke Poeter Capelle wél om forse 

bedragen. Vanaf boekjaar 1351 diende het hospitaal daarenboven de forse verliezen235 bij te passen 

van het filiaal te Maldegem. De volgende grafiek, die de evolutie in totale uitgaven visualiseert, toont 

de enorme financiële uitdaging waarvoor ontvanger Gillis de Buc zich geplaatst zag:    
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 BRUGGE, O.C.M.W-archief Brugge, Fonds Sint-Janshospitaal, charter nr. 587 (1349) 
235

 1351: 142 lb; 1352: lb; 1353: 87 lb. 
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Grafiek nr. 12: evolutie van de totale uitgaven van het Brugse Sint-Janshospitaal in lb gr. torn. (1348-1354), zoals vermeld in 

de hospitaalrekeningen.  

De grafiek maakt treffend duidelijk dat de gierende inflatie van begin de jaren 1351-54 de uitgaven 

van het Sint-Janshopsitaal de hoogte in joeg, een evolutie die wellicht representatief is voor de 

uitgaven van andere big spenders zoals de grote abdijen en de kanselarij van de graaf van 

Vlaanderen. De totale uitgaven voor 1353 (6.299 lb.) lagen maar liefst een derde hoger dan in 1348 

(4254 lb.). De uitdaging voor Gillis de Buc bestond er dus niet alleen in de inkomsten te stabiliseren 

na de chaos van de Zwarte Dood, maar ook in het drastisch opkrikken daarvan om aan de gestegen 

kosten het hoofd te kunnen bieden.  

Behalve een niets-ontziende jacht op achterstallige cijnsplichtigen, tot de allerkleinste garnaal, 

rekende Gillis de Buc daarvoor op een dubbele meevaller. Vooreerst had de horror van de Zwarte 

Dood de gelovige kudde aangezet tot enige reflectie over het eigen zielenheil en dat van hun 

overleden familieleden. Giften stroomden massaal binnen, waarvan zowel de rekeningen als de 

verzameling charters van het hospitaal getuigen. Soms ging het daarbij om relatief kleine bedragen, 

zoals de gift van Marie Heenen die op kerstavond 1349 een eeuwige rente van 30 s. par aan het 

hospitaal schonk om ad perpetuum een lamp te laten branden in het koor van de kapel.236 Er werden 

echter ook bedragen aangetroffen die voor particuliere schenkers ronduit astronomisch waren. In de 

rekening van 1350 werd een testament van een zekere Gillis van Roosebeke opgenomen, ter waarde 

van maar liefst 120 lb par.237 In datzelfde jaar bracht de intrede van tien nieuwe broeders en zusters, 

die hun aan de pest bezweken voorgangers vervingen, veel geld aan in het laatje. Sinds 10 juni 1236 

had het Sint-janshospitaal het recht op de erfenissen van haar personeelsleden.238 Daardoor 

brachten nieuwe broeders en zusters bij hun intreden hun voltallige bezit in als ‘offerande’. De 

intrede van broeder Boudolf alleen al leverde een offerande op van 52 lb par. Het totaal aan 

inkomsten van testamenten, offeranden en ‘aelmoesenen’ voor het boekjaar 1350 bereikte een 

aanzienlijke 350 lb par.  

Deze opstoot van donaties was natuurlijk slechts éénmalig en vormde geen basis voor een stabiele 

verhoging van de inkomsten. Van minder christelijk allooi is het dankbare gebruik dat het hospitaal 

maakte van de misoogst die in de winter van 1351 tot een hausse in de graanprijzen had geleid. De 
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 OCMW-archief Brugge, fonds Sint-Janshospitaal, charters nr. 588 
237

 St. Janshosp. Rek 51, rubriek “van testamenten ende van aelmoesenen” 
238

 GILLIODTS-VAN SEVEREN, L., Les coutumes de la ville de Bruges, (Brussel 1874-75) t. I, 194-95 
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inkomsten uit de hoeven van het hospitaal, die in het pestjaar door de chaos (precies in de 

oogstmaanden) nog een enorme duik nam, schoot omhoog:   

 

Grafiek nr. 11: Totale inkomsten uit de exploitatie van de hoeven van het Sint-Janshospitaal in lb gr. torn, na aftrek van 

kosten, voor de jaren 1348-55, zoals vermeld in de hospitaalrekeningen. 

Het opmerkelijke herstel van de inkomsten in boekjaar 1351 is dus deels te wijten aan bad year 

marketing, een tactiek die het hospitaal in het jaar van de grote Europese hongersnood (1316) ook al 

enorme winsten opleverde. De ‘slag’ van het Sint-Donaaskapittel  toont aan dat in 1351 de graanprijs 

met 40 % de lucht in schoot. De duurzame doorzetting van het herstel in de boekjaren 1353 en 1354 

kan het gevolg zijn van de enorme stijging van de prijzen van kaas en boter, die in grote 

hoeveelheden werden geproduceerd op de polderhoeven van het hospitaal. In navolging van de 

Proosdij van Wulfsdonk besliste het hospitaal tegelijk om de productie aan ‘turf’ en ‘hout’ in de 

bossen en moeren die zij in bezit hield gevoelig op te drijven. Gedreven door de inflatie ging de 

opbrengst van de verkoop van deze grondstoffen fors de hoogte in: van 161 lb par. in de rekening 

van 1350 tot een behoorlijke 680 lb par. in 1355. 

De combinatie van al maar stijgende marktprijzen en stabiele lonen maakten van de vroege jaren 

vijftig eigenlijk een soort Golden Fifties voor kapitaalkrachtige ondernemers. Er waren ideale 

marktcondities om via productie in eigen beheer maximale winst na te streven. Toch stellen we vast 

dat het hospitaal precies in die jaren een aanzienlijk deel van zijn hoeven in eigen beheer ging 

verpachten. In het pestjaar 1349 werd het hof van Oedelem verpacht. De hoeves van Wenduine, 

Eeklo en Aartrijke volgen in 1351.239 Deze verpachtingsgolf, die in 1368 zijn beslag krijgt met de 

verpachting van de hoeven Ten Briele in Sint-Michiels en Donk in Maldegem, vormt een 

scharniermoment in het goederenbeheer van het hospitaal dat L. Vervaet benoemt als de “fase van 

de definitieve verpachting”.240 Het Sint-Janshospitaal volgde daarmee met enige vertraging een 

economische evolutie die zich bij de andere grootgrondbezitters al eerder had voltrokken.241 In een 

context van marktprijzen die jaar na jaar de lucht in schoten verbaast het dat daarbij nog steeds 

gekozen werd voor de klassieke pachttermijn van negen tot tien jaar. Zo moet de effectieve 

koopkracht die het hospitaal verwierf door de verpachting van het hof van Oedelem in 1349 al snel 
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 Oedelem: BRUGGE, O.C.M.W.-archief, Archief Sint-Janshopsitaal, Oorkonden, nr. 578, 1349; Wenduine, 
Eeklo en  Aartrijke: Archief Sint-Janshospitaal, D.3, 1351; zoals vermeld in VERVAET, L., Goederenbeheer, 123 
240

 VERVAET, L., Goederenbeheer, 123 
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 MERTENS, T., ‘De laat-middeleeuwse landbouweconomie’, 38 
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geërodeerd zijn door de inflatie. L. Vervaet is dan ook van mening dat de beslissing om over te 

schakelen op verpachting niet zozeer ingegeven was door financieel-economisch motieven, maar 

daarentegen het gevolg was van een organisatorische noodzaak. De Zwarte Dood had gaten geslagen 

in het personeelsbestand en het was moeilijk om geschikte vervangers te vinden. Het hospitaal had 

een gebrek aan gekwalificeerd personeel dat voldoende kennis in huis had om grote hoeven 

rechtstreeks uit te baten, waardoor verpachting onvermijdelijk werd.242 Dit is een zeer plausibele 

piste, te meer daar een mogelijk personeelstekort in de vroege jaren vijftig ook uit de rekeningen van 

de Blankenbergse Wateringen kan worden afgeleid. De beslissing bleek financieel dan weer geen 

voltreffer. Pachtcontracten van tien jaar laten niet toe om in te spelen op inflatie. Al snel werden de 

pachten in reële termen (liter graan) onvermijdelijk goedkoper.  

Door deze combinatie van volatiele meevallers en betere organisatie slaagde ontvanger Gillis de Buc 

erin om de inkomsten gevoelig op te krikken. Het bereiken van een structureel gezonde balans bleek 

desalniettemin op korte termijn onhaalbaar. Pas in 1355 knoopte het hospitaal opnieuw duurzaam 

aan met gezonde financiën. 

     

Grafiek nr. 12:  Jaarlijkse eindsaldi van het Sint-Janshospitaal te Brugge (1349-1355) in lb gr. torn, zoals vermeld in de 

hospitaalrekeneingen. 

Bij het lezen van deze balans moet enige voorzichtigheid aan de dag gelegd worden. In haar 

doctoraat waarschuwt L. Vervaet ervoor dat de balans niet per se een waarheidsgetrouw beeld geeft 

van de financiële situatie van het hospitaal. De rekening werd immers niet zozeer voor eigen gebruik 

opgesteld, maar wel omdat de financiën van het hospitaal jaarlijks gecontroleerd dienden te worden 

door de schepenbank. Dit bracht de bursiers in de verleiding om waar mogelijk te streven naar een 

fictief evenwicht, onder meer door niet dringende betalingen uit te stellen naar het volgende 

boekjaar.243 Ondanks mogelijk opsmukwerk toont de grafiek helder aan dat de Zwarte Dood op korte 

termijn een ware ravage aanrichtte in de financiën van het hospitaal. Het zware tekort van 967 lb par 

in het boekjaar 1350 is vrijwel geheel te wijten aan de contractie van de inkomsten. De totale 

inkomsten van het hospitaal krompen dat jaar met 20 % (van 4207 lb tot 3433 lb). Ondanks het op 

zich spectaculaire herstel van de inkomsten, die vanaf 1351 de inkomsten van voor de epidemie zelfs 

zouden overtreffen, slaagde het hospitaal er in de jaren 1349-1354 niet in om structureel uit de 
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kosten te raken. Het positieve saldo van 1352 is zoals gezegd een outlyer die te herleiden is tot de 

bad-year-marketing het jaar ervoor. De negatieve saldi in de boekjaren 1351, 1353 en 1354 zijn in 

essentie te herleiden tot de impact van de sterke monetaire inflatie die in die periode Vlaanderen (en 

Europa) teisterde. De kosten voor levensmiddelen alleen al namen de helft in van de totale uitgaven 

van het hostpitaal.244 Aan inkomstenzijde zorgde de inflatie er weliswaar voor dat de inkomsten van 

haar eigen producten (graan, boter, kaas, turf, hout) omhoog gingen, maar dit woog niet op tegen de 

gestegen kosten en de graduele ontwaarding van de inkomsten uit hoevepacht en landcijns.  

Hier komen we bij de fundamentele conclusie van dit hoofdstuk: de financiële impact van de Zwarte 

Dood op het grootgrondbezit hangt af van de manier waarop dit werd geëxploiteerd. Nominaal 

bepaalde inkomsten, zoals cijns en verpachting, bleven weliswaar stabiel, maar verdampten in reële 

termen zienderogen door de gierende inflatie van de vroege jaren vijftig. Grootgrondbezitters die 

aan directe exploitatie deden, zoals de Proosdij van Wulfsdonk, konden daarentegen hun 

overschotten commercialiseren aan voorheen ondenkbare prijzen, terwijl hun loonkosten door het 

fenomeen van wage-stickiness binnen de perken bleven. De ondernemer won, de investeerder 

verloor. Medio veertiende-eeuw waren er evenwel weinig onderdemers over. De grote meerderheid 

van de Vlaamse grootgrondbezitters, of die nu tot de klassieke adel behoorden dan wel tot het 

stedelijke patriciaat, gaf zijn gronden uit in termijnpacht en zag zijn reële inkomsten daardoor sterk 

terugvallen.  

De Graaf  

Het onderzoek naar de financiële impact van de Zwarte Dood op de grafelijke financiën werd in 

extreme mate bemoeilijkt door heuristieke schaarste. Pas sinds het installeren van de rekenkamer in 

Rijsel in 1385 zijn de reeksen aan grafelijke rekeningen intact bewaard. Van de vroegere periode 

hebben ons wederom slechts fragmenten bereikt. De rekeningen van Lodewijk van Maele zijn met de 

oprichting van de rekenkamer in het Rijsel beland en werden na de Belgische onafhankelijkheid 

verdeeld over de ‘Archives Départementales du Nord’ te Lille en het Brusselse Algemene Rijksarchief, 

dat op zijn beurt talloze stukken overmaakte aan het Gentse filiaal.245 Deze fragmentatie bemoeilijkt 

in aanzienlijke mate het onderzoek. Gelukkig maakten enkel nijvere archivarissen 

overzichtscatalogussen die het kluwen min of meer overzichtelijk maken. Voor de economische 

geschiedenis van de door ons bestudeerde periode is vooral de inventaris246 van H. Nelis van belang, 

die een overzicht bevat van de rekeningen op rol die het ARA vanuit Rijsel heeft ontvangen.  

De zoektocht door de archieven leverde ons enkele bronnen op die op het eerste gezicht zeer 

veelbelovend waren, maar bij nadere inspectie weinig vruchtbaar bleken voor het onderzoek. De 

grafelijke rekeningen uit het Gentse Rijksarchief betreffen ‘reninghellen’247 voor kleine domeinen, die 
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 Gemiddeld ging in deze periode 40 tot 55% van de vaste uitgaven naar levensmiddelen. Ibid., 44 (figuur 5: 
procentuele samenstelling)  
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 AUGUSTIJN, B. en PALMBOOM, E., Bronnen voor de agrarische geschiedenis, Deel 1, 515 
246

 NELIS, H., Chambre des comptes de Flandre et de Brabant. Inventaire des comptes en rouleaux (ARA Brussel 
1992) 
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 “Boek waarin de ontvangsten en de uitgaven der domeinen worden verantwoord”: VERWIJS E. en VERDAM, 
J. Middelnederlandsch woordenboek (Den Haag 1907), dl. VI, 1275 
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daarenboven niet in een chronologische serie voorhanden zijn.248 Een zoektocht door de inventaris 

van het Algemeen Rijksarchief te Brussel leverde meer op: drie ‘Gros briefs de Flandre’249 met een 

overzicht van belastinginkomsten van het ‘grafelijke domein’ in Vlaanderen voor de jaren 1348, 1351 

en 1354. Deze ‘brieven’ zijn eindverslagen van de ‘redeninghen’, jaarlijkse controles van de diverse 

reninghellen die door de vele regionale ontvangers werden opgemaakt. De brieven zijn 

onderverdeeld in rubrieken per stad en ambacht, met bijkomende onderverdelingen volgens de 

inkomstenbron (cijns, spijker, tollen etc.).250 Helaas zijn de drie ‘brieven’ onderling zo weinig 

consistent dat een chronologische reconstructie van de grafelijke financiën niet mogelijk was. 

Vooreerst zijn ze niet opgesteld volgens een uniforme indeling en methode. De ‘brieven’ van 1348251 

en 1354252 zijn in het Latijn opgesteld, die van 1351253 in het Frans. Slechts die laatste vermeldt de 

effectieve ontvangsten voor aftrek van de kosten (“tout che paiiet”). De Latijnse versies, die veel 

uitgebreider zijn, vermelden slechts de theoretische belastinginkomsten (onder de enigszins 

misleidende naam “totum hoc datum”) in een uniform formaat dat identiek is voor de brieven van 

1348 en 1354. Op deze standaardformulieren werden bij het afsluiten van de redeninghe dan 

bijkomende gegevens genoteerd: kosten die voor de inning gemaakt werden, de achterstallige 

belastingen die in de jaren voorafgaand werden opgebouwd of voldaan werden, en het geheel dat na 

verrekening van dit alles nog verschuldigd is (totum quod debet comiti). Hierdoor krijgt de lezer geen 

beeld van de effectief geïnde belastingen, noch per omschrijving, noch voor het graafschap in het 

algemeen. De oefening werd helemaal onmogelijk nadat bleek dat er voor aanzienlijke 

belastingsomschrijvingen geen concrete cijfers waren ingevuld. Voor fiscale omschrijvingen die op 

het moment van de ‘redeninghe’ geen achterstallen hadden werden immers geen annotaties 

gemaakt. De klerk volstond dan met de laconieke formule ‘totum hoc solvit’. De vele lacunes kunnen 

daarenboven ook te wijten zijn aan politieke factoren. In 1348 was de toen piepjonge (18 j.) graaf 

volop bezig met de consolidering van zijn machtspositie. Aanzienlijke delen van het graafschap, 

waaronder de steden Brugge en Gent, ontsnapten nog steeds aan zijn gezag. De graaf stond in 1348 

kortom politiek nog te zwak om overal in het graafschap zijn heerlijke rechten op te eisen. Pas na de 

val van het revolutionaire bewind van de Gentse wevers in de ‘Goede Disendach’ op 13 januari 1349 

kon Lodewijk van Maele zijn macht over het ganse graafschap asserteren en zijn aandacht richten op 

de inning van de vele achterstallige belastingen. Door dit alles kon slechts voor één inkomstenpost 

een volledig chronologisch overzicht gegeven worden, namelijk voor de belastinginkomsten uit de 

‘spijker’ van Diksmuide (Dixmuda ex spicar), waarbij dan nog rekening gehouden moet worden met 

de andere methode die in de Franstalige brief van 1351 werd gehanteerd:  
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 BRUSSEL, Rijksarchief, Rekenkamer, dubbels graafschap Vlaanderen, II. Reninghellen, 32: Reninghelle van 
Jehan Roeland voor Josse de le Wostine 1346 (fragment van rol); 33. Reninghelle van Jehan Paschin voor 
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 “Le lundi après les octaves saint pierre et saint pol l’an mil ccc et chinquante un”. Auteur: Giestard de le 
Wostine 
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 Totum hoc datum Debens comiti 

1348 46 lb 13 s 4 d 135 lb 5 s 2 d 

1351 153 lb 2 s 6 d 10 lb 11 s 6 d 

1354 46 lb 13 s 4 d 120 lb 16 s 4 d 
Tabel nr 7: Grafelijke inkomsten uit de spijker van Diksmuide in de Gros Briefs de Flandre (1348-1354) in lb. par. 

Ondanks de vele vragen en onduidelijkheden bij de interpretatie van deze bronnen, kan er wel één 

duidelijke en belangrijke vaststelling uit worden afgeleid. De belastingstarieven bleven van 1348 tot 

1354 stabiel. Dit was niet enkel het geval voor de spijker van Diksmuide, maar voor vrijwel alle 

posten. Zo zijn bijvoorbeeld alle verschuldigde bedragen voor de dorpen van de fiscale omschrijving 

‘Brugis ex brevibus camere’ identiek. Het ging daarbij om forse sommen. Zo werd van een bescheiden 

polderdorp als Slijpe (Clippis) 137 lb par verwacht en van Middelkerke (Testrep) 109 lb par. Wij 

benadrukken ‘verwacht’, want de afwezigheid van de vorige graaf had veel dorpen, ambachten en 

steden er blijkbaar toe verleid om simpelweg de betalingen te staken. Het spreekt voor zich dat, eens 

de uiteindelijke afrekening kwam, veel fiscale omschrijvingen het verschuldigde bedrag onmogelijk 

konden opbrengen. Zo beklaagde de schepenbank van Veurne-ambacht zich in 1352 erover dat zij de 

achterstallige belastingen onmogelijk konden inzamelen, waarna de grafelijke kanselarij instemde 

met een minnelijke schikking.254  

Een heldere reconstructie van de grafelijke financiën vergt een overzicht van inkomsten én uitgaven, 

wat niet voorhanden is. Toch lijken er ons voldoende argumenten aanwezig om te besluiten dat graaf 

Lodewijk in de jaren na de Zwarte Dood in permanent financieel noodweer verkeerde. Niet enkel de 

vele historische achterstallen, waarvan de volledige aflossing wellicht wishfull thinking was, 

ondergroeven de grafelijke financiën. Ook de nominale vastheid van de inkomsten over de periode 

1348-1354 heeft een belangrijke impact. De tarieven werden niet aangepast aan de sterke inflatie die 

zich in deze periode had gemanifesteerd en evenmin aan de devaluatie van de Vlaamse zilvermunt (-

7 %) die de graaf in 1353 had verordonneerd. De grafelijke financiën leden in deze periode dus aan 

een dubbele kwaal. Voor zover de nominaal bepaalde inkomsten al werden geïnd, verloren ze 

stelselmatig aan reële waarde door de inflatie.  

De steden 

De stadsrekeningen van Gent en Brugge behoren tot de meest kleurrijke bronnen voor de studie van 

de late middeleeuwen. Elk jaar werd onder auspiciën van de schepenbank een lijvig boek opgemaakt 

met een beschrijving van alle inkomsten en uitgaven. De aandacht voor detail die de tresoriers 

daarbij aan de dag legden tart elke verbeelding. Zo lezen we in de Brugse rekening voor het fiscale 

jaar 1347-48 dat een zekere Coppin die Scaerpe en zijn compaan Hendrik Van Hondscote acht 

schellingen ontvingen om “een doden man die bedronken was te aelne uter fonteine vor Sint 

Salvators”. De volgende annotatie leert dat een zekere Pieter Steenkin zestien schellingen ontving 

“vanden fonteine scone te makene daer die man in bedronken was”.255 We kunnen alleen maar 

wegdromen bij de gedachte aan de schat aan informatie die de ontbrekende rekening voor het 

pestjaar 1349 ons had kunnen verschaffen. Het dagelijkse werk bij het opruimen van de lijken, het 

aanleggen van de kerkhoven, het beheren van de processies van de flaggelanten, al deze facetten 
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zouden in detail consulteerbaar zijn. De presentatie van de stadsrekening was een hoogtepunt in het 

politieke jaar, dat met veel aplomb door herauten in de straten werd aangekondigd. Eens de pest 

toesloeg stopten de tresoriers van Gent en Brugge met hun belangrijke werk. Onkostennota’s 

raakten verloren en klerken namen hun kennis mee in het graf. Voor de overlevenden was het 

behelpen. Een frappant voorbeeld hiervan vormen twee folio’s in het register van de Gentse 

schepenen van de keure, het ‘boek van den blivene’. In normale jaren is de stadsrekening een uit de 

kluiten gewassen boek, geschreven in een zeer verzorgd handschrift en netjes ingebonden in een 

dikke perkamenten kaft. In de herfst van 1349 kwam het Gentse bestuur niet verder dan twee 

velletjes met een ruwe schets van de inkomsten, die in het ‘boek van den blivene’ werd ingevoegd.256 

De afwezigheid van de stadsrekeningen van het pestjaar 1349 was ongetwijfeld de meest 

frustrerende heuristieke teleurstelling van dit onderzoek. Vandaag moeten wij ons troosten met de 

gedachte dat het precies die afwezigheid is die de meest sprekende getuigenis vormt van de 

ontreddering die de Zwarte Dood in dat annus horribilis veroorzaakte.      

De vroegst bewaarde rekening van na de Zwarte Dood is de Brugse rekening opgemaakt in januari 

1351.257 Als onderzoekscasus kozen wij voor Brugge, omdat deze rekening nog niet werd uitgegeven 

en omdat ze dichter aansluit bij de Zwarte Dood dan de Gentse rekeningen, die pas het jaar daarop 

opnieuw in normale vorm zouden verschijnen. De laatste Brugse rekening van voor de Zwarte Dood 

(januari 1347 tot januari 1348) schetst het beeld van een stadsgemeenschap die financieel in zwaar 

weer verkeerde. De tresoriers Bernard Piem en Wouter Hont presenteerden op 29 januari 1348 een 

rekening die maar liefst 18.768 lb. par. in het rood ging. De eerste balans die na de Zwarte Dood 

werd opgemaakt was verbazend minder catostrofaal. De tresoriers Wouter Hont en Pieter 

Hoedemaker presenteerden een tekort van ‘slechts’ 5.094 lb par, dat helaas wel bovenop een 

historische schuld van 25.832 lb par kwam. De totale schuld (30.926 lb) liep in dat boekjaar op tot 56 

% van de totale inkomsten van dat jaar (54.452 lb par). Maar er was beterschap op komst. Het jaar 

daarop werd een rekening gepresenteerd die amper een symbolische 82 lb in de min ging, terwijl in 

1352 de rekening voor het eerst met gezonde winst werd afgesloten (+ 7.309 lb). De financiële 

situatie in onze grote steden lijkt dus een pak rooskleuriger geweest te zijn dan de klassieke theorie 

zou suggereren. Prima facie gaat men bij een bevolkingsdaling immers uit van een evenredige 

terugval in de inkomsten. Minder stadsvolk betekent immers minder belastingplichtigen én minder 

consumenten. Vooral dat laatste aspect is van primordiaal belang voor het stedelijke budget. Van alle 

inkomstenposten van de stad Brugge zijn er slechts twee echt onmisbaar te noemen: de wekelijkse 

verpachting van de assizen op de verkoop van wijn en van bier. In het jaar 1353 bijvoorbeeld 

genereerden ze samen maar liefst 74 % van de totale inkomsten.258 De inkomsten uit ‘ervelike 

renten’ en ‘lijfrenten’, die golden als de obligaties van de late middeleeuwen, maakten in dat jaar 

maar een verwaarloosbare 1,5 % van de inkomsten uit. Wanneer nu naar de evolutie van deze 

inkomsten gekeken wordt, valt op hoe stabiel ze gebleven zijn na de doortocht van de Zwarte Dood:  
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 GENT, Stadsarchief, Schepenen van de keure (boek van den blivene), 361: jaarregisters 1339- , reeks 301 
folios XCV en XCVI: “Dit ziin de ontfanghere vander stede goede de pachter de pachte ende de hostelliers vande 
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 De rekening loopt van “17 laumaent 1349 toten 26 ste dach van laumaent 1350” 
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 Wijnassize: 24.677 lb; Bierassize: 16.198; Totale inkomsten: 55.536 lb. 
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Grafiek nr. 13: Weekinkomsten van de verpachting van de assize op wijn en bier (minima en maxima) in lb gr. torn. in de 

Brugse stadsrekeningen, 1347-55, zoals vermeld in de stadsrekeningen.  

De stabiliteit van de deze inkomsten wekt inderdaad verbazing. Volgens H. Van Werveke betekende 

een stabiliteit van de indirecte belasting niets minder dan de de stabiliteit van de consumptie, en dus 

ook van de bevolking. De sterfte in de stad Brugge werd evenwel afdoende aangetoond. Het dunkt 

ons dat de stabiliteit van de inkomsten uit bier, en de relatieve progressie van inkomsten uit wijn, 

enkel verklaard kunnen worden door opnieuw te verwijzen naar de grote inflatie in deze periode. 

Indien we de aankoopgegevens van bier en wijn van het Brugse Sint-Janshospitaal bij de hand 

nemen, bemerken we een evolutie die opmerkelijk parallel loopt aan die van de opbrengsten van de 

assize: 

 

Grafiek nr. 14: Totale uitgaven voor bier en wijn in lb gr. torn. in het Brugse Sint-Janshospitaal (1348-55), zoals vemeld in de 

hopsitaalrekeningen. 

De correlatie tussen beide grafieken is frappant. De eerste prijspiek van 1350 weerspiegelt zich in 

een stijging van de inkomsten uit assize, nota bene vlak na het wegvallen van een belangrijk deel van 

de bevolking door de Zwarte Dood. Dat de prijzen van wijn door het dak gingen in 1350 wordt 

bevestigd door enkele Gentse ‘Voorgeboden’. Op 6 januari 1350 vaardigde het Gentse stadsbestuur 
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een maximumprijs uit voor de verkoop van wijn.259 Op 13 juli diende dat opnieuw te worden 

herhaald, gekoppeld aan een verplichting tot verkoop.260 De terugval van de inkomsten uit de 

wijnassize in 1351 wordt opnieuw weerspiegeld door een een analoge terugval in de uitgaven van 

het Sint-Janshospitaal, wat erop wijst dat de prijs van wijn was gezakt. In de jaren ’52, ‘53 en ’54, die 

de kernjaren betreffen van de tweede inflatiegolf, kennen zowel de inkomsten uit de wijnassize als 

de uitgaven voor wijn in de hospitaalrekening een nieuwe piek. Het synchrone verloop tussen beide 

variabelen is onmiskenbaar en levert ons inziens dan ook het sluitende bewijs dat schommelingen in 

de assize in eerste instantie een reflectie betreffen van schommelingen in de marktprijs. Deze stelling 

ondergraaft volledig de demografische gevolgen die Van Werveke aan de schijnbare ‘stabiliteit’ van 

de assize verbindt. De fluctuaties in assize zijn immers maar een gedempte afspeigeling van een veel 

geprononceerder fluctuaties in de marktprijs. Achter de relatieve ‘stabiliteit’ van de wijnassize kan 

dus wel degelijk een fel geslonken consumptie schuil gaan.   

De sterke inflatie die in het jaar 1352 opstak deed de balans van tresorier Wouter Hond vanaf de 

rekening van januari 1353 als een deus ex machina weer in positieve richting overhellen. Helaas is 

over het fiscale mechanisme van de assize weinig geweten, gezien de tresoriers enkel geïnteresseerd 

waren in de opbrengst daarvan. Bestond de belastingvoet uit een nominaal bedrag, verschuldigd per 

verkochte maateenheid, dan wel uit een percentage (bijvoorbeeld een ‘tiend’) van het financiële 

bedrag dat de verkoper voor zijn waar ontving? H. Pirenne meende dat de assize een uiterst flexibele 

belasting betrof waarvan het tarief makkelijk aangepast kon worden naar de financiële noden van de 

stad.261 H. Van Werveke ging daarentegen uit van stabiele nominale tarieven, een argumentatie die 

hij steunt op de enige bewaarde fiscale bron, een Gentse lijst met indirecte belastingtarieven van 

1335. In die lijst wordt een nominaal tarief bepaald per verkochte maateenheid, zowel voor retail- als 

bulkverkoop, telkens te betalen door de handelaar. Hoewel er geen latere bronnen bewaard zijn, 

besluit Van Werveke toch dat “het tarief van de pachten in de veertiende eeuw weinig veranderd 

is”.262 Dit is ons inziens een voorbarige conclusie. Achter ‘stabiele’ inkomsten kan immers een lagere 

consumptie aan een hoger tarief schuil gaan. Zeker gelet op het primordiale belang van de bier- en 

wijnassize voor de algehele stadsfinanciën lijkt het ons ondenkbaar dat de schepenbank de stijgende 

winsten van wijnhandelaars niet zou afromen. Ook een systeem gebaseerd op nominale tarieven kan 

immers vrij simpel aangepast worden. Dat daar geen bronnen van bekend zijn is dan ook eerder een 

absence of evidence dan een evidence of absence. Bekijken we nu de evolutie van de totale 

inkomsten en uitgaven in de bestudeerde periode en we zien de Brugse financiën na de Zwarte Dood 

elk jaar gezonder worden. 
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 6 januari 1350: “Vort dat niemen den Rijnschen stoep wijns dierre en vercoepe dan III gr. torn., ende de 
stoep wijns van sente Jans dierre dan III wijnmans, up L lb.” ed. DE PAUW, N., De voorgeboden der stad Gent in 
de XIVe eeuw (1337-1382) (Gent 1985), 45 
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d’histoire économique et sociale (Brussel 1927) 182 
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Grafiek nr. 15: evolutie van de totale inkomsten en uitgaven van de stad Brugge in lb gr. torn., 1347-1355, zoals vermeld in 

de stadsrekeningen. 

Dezelfde s-curve die zowel de inflatiegraad als de inkomsten uit de assize van bier en wijn kenmerkt, 

weerspiegelt zich ook in de totale ontvangsten. Wij schuiven dan ook de enigszins morbide stelling 

naar voor dat de Brugse stadskas ironisch genoeg werd ‘gered’ door de komst van de Zwarte Dood. 

De sterke inflatie die zich daarna manifesteerde maakte niet alleen een stabiliteit van de inkomsten 

uit assize mogelijk, maar resuleerde zelfs in een substantiële verhoging daarvan vanaf R1352-53, en 

dit ondanks het wegvallen van een flink deel van de stedelijke bevolking. Gelukkig voor de stedelijke 

financiën had deze inflatie geen enkele weerslag op de ambtenarenlonen. Van de allerhoogste 

functionarissen in de stedelijke administratie tot de nachtwakers op straat, de lonen bleven stabiel. 

De Zwarte Dood verloste de stad daarenboven in één klap van vele onkosten. Zo waren er minder 

‘pensioenen’ voor politiek personeel en dienden er minder wezengelden en lijfrentes uitbetaald te 

worden. Dit alles zorgde ervoor dat Brugge vanaf de rekening van januari 1353 opnieuw kon 

aanknopen met een duurzaam positief saldo.  

CONCLUSIE 

Tussen de onderling vaak onverzoenbare economische theorieën en de historische praktijk gaapt een 

brede kloof. Daarom lieten wij in dit werk het woord aan de naakte bron eerder dan te vertrouwen 

op historiografische voorspellingen. Meer dan eens werden wij daarbij geconfronteerd met gegevens 

die ronduit vloekten met ons verwachtingspatroon. De loondata vertonen geen spoor van de hausse 

die in de literaire en legislatieve bronnen wordt gehekeld. De salarissen van overheidspersoneel 

blijven statisch doorheen de ganse bestudeerde periode. Ook de lonen in de privé-sector bleven de 

eerste jaren merkwaardig stabiel. Zo hadden de vaklui aan de Blankenbergse Watering en de 

turfdelvers van de Proosdij van Wulfsdonk jaren geduld nodig aleer een extra duit in het zakje te 

zien. Als er al looninflatie was, dan kwam ze met vertraging, en hinkte ze ver achterop bij de stijging 

van de levensduurte. Het uitblijven van loonsverhogingen is enerzijds te wijten aan de 

maatschappelijke context waarbinnen de werknemer-werkgever-relatie zich in de late 

middeleeuwen afspeelde. Die liet niet toe dat de prijszetting van arbeid op de arbeidsmarkt, het 

‘loon’, zich volkomen vrij ontwikkelde volgens de wet van vraag en aanbod. De voorspelde 

‘schaarste’ aan arbeid vertaalde zich daarom niet onmiddellijk in hogere lonen. Mogelijks was er zelfs 

niet zozeer een ‘schaarste’ aan arbeid na de Zwarte Dood, maar contracteerde de integrale 

arbeidsmarkt daarentegen als gevolg van een terugval van kapitaalkracht aan werkgeverszijde. De 
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terugval in reële inkomsten uit renten en pacht maakte dat veel belangrijke werkgevers simpelweg 

de fondsen ontbeerden om hun oude personeelsbestand aan te houden, wat een bijkomende 

verklaring kan vormen voor het gebrek aan significante looninflatie in de periode 1349-1355. 

Verrassend waren dan weer de omnipresente indicaties van een gierende inflatie die alle goederen 

leek te treffen. De eerste opstoot daarvan, in het boekjaar 1350, was voorspeld en is logisch te 

verklaren door de vele ‘supply-shocks’ na de Pest. De tweede, veel zwaardere golf, de hausse van de 

jaren 1351-54, tart daarentegen de logica van het realistische verklaringsmodel verdedigd door 

medievistische kleppers als Abel, Duby en Postan. De voorspelde deflatie door overproductie na de 

‘chaos’ van 1349-50 bleek, voor Vlaanderen althans, fictief te zijn. Precies doordat de inflatie zowel 

voedingsproducten, ambachtsgoederen als ruwe materialen trof, lijkt het ons plausibel dat de prijzen 

door éénzelfde monetaire dynamiek de hoogte in werden gestuwd. Die dynamiek kan daarenboven 

niet verklaard worden door het relatief bescheiden gemorrel aan de munt door graaf Lodewijk van 

Maele. In welke mate de kwantitatieve geldtheorie een antwoord kan bieden op dit opvallende 

fenomeen zal verder onderzoek moeten uitwijzen, waarbij eveneens het volume van de muntoutput 

in rekening moet worden gebracht. 

Welke nu de onderliggende verklaring is voor de opvallende inflatie in de vroege jaren vijftig, de 

dynamiek had verstrekkende gevolgen voor alle economische actoren. Vooreerst deed het de 

koopkracht verschrompelen van de loonarbeider. Terwijl hij zijn ‘winkelkarretje’ almaar duurder zag 

worden zat hij zelf gevangen in een sociaal korset dat zijn loon kunstmatig stabiel hield. Pas nà 1352 

kon de arbeider dromen van een bescheiden aanpassing van zijn loon aan de gestegen levensduurte. 

Grootgrondbezitters die hun inkomsten voornamelijk haalden uit nominaal bepaalde renten, cijnzen, 

en pachten kregen na de doortocht van Zwarte Dood zware klappen. Voor zover deze inkomsten al 

stabiel bleven, verloren ze in de jaren daarop stelselmatig aan waarde door de sterke inflatie. Een 

belangrijke grootgrondbezitter als de Duinenabdij, die haar uitgestrekte bezittingen voornamelijk in 

erfpacht uitbaatte263, zag haar koopkracht wellicht tot de helft terugvallen in de periode 1348-1355. 

Grootgrondbezitters die hun gronden beheerden in tijdpacht (meestal met een termijn van negen tot 

tien jaar) konden meer flexibiliteit aan de dag leggen, maar toch onvoldoende om in te spelen op de 

snel veranderende tijden. Nog erger was het gesteld met personen die zich zwaar ingelaten hadden 

met de toenmalige obligatiemarkt, de erf- en lijfrenten. Belangrijke economische entiteiten als 

hospitalen en stadsbesturen schreven zulke renten uit om grote infrastructuurprojecten te 

financieren. De vele particulieren die daarop intekenden kochten de renten op voor een aanzienlijk 

éénmalig aanzienlijk bedrag en rekenden erop dat de jaarlijkse ‘rente’ dat bedrag uiteindelijk zou 

overtreffen. Wat een veilige belegging was in stabiele tijden, bleek in een tijdperk van gierende 

inflatie te resulteren in een steeds schralere return on investment.  

In schril contrast hiermee, ontwaakten producenten en handelaren in een tijdperk van ongekende 

mogelijkheden. Terwijl de loonkosten door een maatschappelijk carcan in toom gehouden werden, 

konden zij hun oogsten en producten verkopen aan voorheen ondenkbare prijzen. Kapitaalkrachtige 

entiteiten met mogelijkheden tot directe exploitatie, zoals de proosdij van Wulfsdonk met haar 

belangrijke turf- en houtwinning, beleefden door de inflatie een ‘industriële lente’. Ook de vele 

kleine pachtboeren op het platteland, die in de woorden van E. Thoen een ‘commerciële 
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overlevingseconomie’264 bedreven, ging het voor de wind. In tegenstelling tot de stedeling was hun 

koopkracht beschut tegen de monetaire inflatie doordat ze (voor een stuk) in hun eigen 

levensonderhoud voorzagen. Eventuele overschotten konden de kleine boeren tegen almaar 

stijgende prijzen verkopen, terwijl hun nominaal bepaalde pachtprijs zich van de inflatie niets 

aantrok. Bij de heronderhandeling van een afgelopen pachtcontract verkeerden de kleine boeren 

door de gewijzigde land-labour-ratio in een veel betere onderhandelingspositie dan hun 

voorgangers. De Grootgrondbezitters hadden de pachters niet langer voor het uitkiezen en waren 

bereid water in de wijn te doen om toch maar verzekerd te zijn van een stabiel inkomen. In nominale 

termen stegen de nieuwe pachtprijzen weliswaar nog, maar in reële termen (liters graan) werden ze 

goedkoper dan ooit tevoren. Ook voor stedelijke middengroepen als meester-drapiers, 

schoenmakers, koperslagers en andere zelfstandige neringdoeners moeten de stijgende prijzen en 

stagnerende lonen in theorie koopkrachtverbetering hebben aangekondigd.           

Het laat zich raden dat de machtigen der aarde niet onverdeeld gelukkig waren met de economische 

omwentelingen die de Zwarte Dood had ontketend. Een groot deel van de Europese elite leefde van 

nominale kapitaalopbrengsten en verarmde daardoor stelselmatig vanaf 1350. In zo’n financiële 

context waren extra loonuitgaven, hoe bescheiden ook, een ergernis die de elite tot extreme 

politieke standpunten zou verleiden. De machtige abdijen en adellijke grootgrondbezitters hadden er 

alle belang bij om de klok terug te draaien. Als voornaamste stakeholders van de politieke macht in 

Europa drongen zij bij hun vorsten aan op kordate actie. De politieke reactie die daarvan het gevolg 

was, wordt besproken in het volgende luik.  
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De elitaire en klerikale mentaliteit 

De zeldzame middeleeuwse bejaarde leefde in een maatschappelijke realiteit die grosso modo 

dezelfde was als deze waarin hij als boreling het licht had gezien. Evolutie bestond, maar kenmerkte 

zich door een trein der traagheid die door het individu zelf amper werd opgemerkt. Een kernaspect 

van die maatschappelijke realiteit was de oude idee van een onveranderlijke en door god 

gesanctioneerde sociale orde, onderverdeeld in laboratores, bellatores en oratores.265 Vier eeuwen 

nadat Adalbert van Laon dit idee had gelanceerd bleef de gedachte aan sociale mobiliteit bij de 

vertegenwoordigers van de oude bellatores, het adellijke grootgrondbezit, onverdraagbaar. De 

economische omwentelingen die zich na de Zwarte Dood zo onverwacht en ingrijpend 

manifesteerden betekenden een radicale inbreuk op dit paradigma van de stabiele middeleeuwse 

orde. Zo verschillend was de nieuwe wereld, dat het voor de tijdgenoot amper te vatten was dat aan 

de oude definitief een einde was gekomen. Hoewel het principe van vraag en aanbod al sinds 

Diogenes bekend was, ontbeerde de middeleeuwer het economische besef om de logica, de 

onvermijdelijkheid en de duurzaamheid van de nieuwe krachtverhoudingen in de economie te 

herkennen. De bellatores gingen er dan ook voetstoots van uit dat de sterke inflatie en de schaarste 

aan gewillige arbeidskrachten een vorm van tijdelijke chaos waren die snel gevolgd zou worden door 

een terugkeer van de oude orde.266 Van die chaos maakte de kleine man op een flagrante manier 

misbruik, zo klonk in koor. En aan misbruik moest de vorst, als hoeder van die christelijke orde, paal 

en perk stellen.  

De versterkte onderhandelingspositie van de plattelandsbevolking werkte de grootgrondbezitters 

mateloos op de heupen. Opvallend veel pachters en seizoenarbeiders weigerden een 

contractverlenging, in de veelal terechte overtuiging dat groenere weiden voor het grijpen lagen. Het 

vrijwillig inwisselen van je werkgever of pachtheer voor één die betere voorwaarden bood was 

voorheen compleet ondenkbaar, en dit zowel vanuit sociaal als economisch oogpunt. Het 

grootgrondbezit zette daarom alles in het werk om de professionele mobiliteit van de arbeider te 

fnuiken en elke kreet om hogere loon de kop in te drukken. Enig begrip voor hun materiële aspiraties 

was daarbij onbestaande. De contemporaine lekenliteratuur legt een verbazingwekkend gebrek aan 

empathie met de kleine man aan de dag. Zo verkondigde de Engelse edelman J. Gower in zijn Mirour 

de l’homme (1376) dat de boerenbevolking door God en natuur was voorbestemd om de adel te 

dienen. Zij moesten het land bewerken met hard labeur en de opbrengst daarvan aan de adel 

schenken, ‘zoals God het had voorzien’.267 Volgens de gangbare elitaire mentaliteit diende het volk 

dus hard te werken, aan een loon dat liefst niet te veel boven het subsistentie-niveau uitsteeg.268 

Deze mentaliteit vertaalde zich in een oprechte elitaire verwachting dat de staat orde op zaken zou 
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stellen. Volgens de politieke denkbeelden van Heinrich von Langenstein, professor filosofie aan de 

Sorbonne, was het een kerntaak van de overheid om zelf de arbeidsvoorwaarden van arbeiders te 

bepalen. Mensen die leefden van handenarbeid konden immers onmogelijk zelf de waarde van hun 

arbeid inschatten. Hebzucht, domheid en ‘het Kwade’ zouden het in het arbeidersverstand 

onvermijdelijk halen van de ratio. Contractuele vrijheid voor arbeiders zou daardoor leiden tot een 

situatie waarbij de rijken armer werden en de armen nog armer.269  

Ook de kerk, dé hoeder van de maatschappelijke orde, zat verveeld met alle nieuwlichterij. Klachten 

over moreel verval waren legio. De plastische beschrijvingen van hedonistisch gedrag in Giovanni 

Boccacio’s Decamerone zijn welbekend.270 Matteo Villani, als Florentijns koopman nochtans geen 

pilaarbijter, wijdde een gans hoofdstuk van zijn Cronica aan “hoe de mensen slechter geworden 

waren als voorheen”.271 Agnelo di Tura uit Siena beschreef hoe iedereen zich overgaf aan een orgie 

van drank, seks en dobbelspel, “zelfs monniken, nonnen en priesters”.272 Dit hedonisme zou zowel 

een manier zijn om de post-traumatische stress door te spoelen als een opportunistische reactie op 

gestegen koopkracht. Door de ‘inheritance boom’ na de Zwarte Dood hadden sommige overlevenden 

immers onverwacht grote sommen ontvangen. Dit zou bij het minder verantwoordelijke deel van de 

bevolking een ‘fatalistic yet hedonistic spending spree’273 in gang gezet hebben, met alle gevolgen 

van dien voor het zielenheil van de betrokkenen. Academisch onderzoek naar mogelijk zedelijk verval 

in Vlaanderen werd tot op heden niet gevoerd. Een nauwkeurige lezing van de Gentse voorgeboden 

laat evenwel toe te besluiten dat de Zwarte Dood ook in Vlaanderen voor lossere zeden had gezorgd, 

en dan hebben we het niet over de publieke zelfverminking van de ‘cruusbroeders’274. Op 13 

december 1349 vond het stadsbestuur het nodig om, voor het eerst, een sluitingsuur in te stellen 

voor ‘taveernen’. Voortaan mocht niemand nog drinken op café na het luiden van de laatste klok.275 

Een voorgebod van 28 december verbiedt uitbaters van taveernen om hun ‘knechten’ in te zetten 

voor het afleveren van alcohol bij particulieren.276 Op 6 januari 1350 werd het aan ‘leedige wijven’ 

verboden om ’s avonds rond te hangen rond op het plein voor de halle of bij het spijker, wellicht de 

contemporaine equivalenten van het moderne citadelpark. De onfortuinlijke lichtekooi die betrapt 

werd door de ‘rebouden ende sine gesellen’277 zou haar overkleed verbeurd zien.278 Op 4 april werd 
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het nodig geacht om het schenken van wijn in café’s te verbieden vòòr zonsopgang, opnieuw een 

indicatie dat er de klonk rond werd geconsumeerd. En wat dan te denken van het verbod van 14 juni 

dat “gheen ledich wijf te velde en sitte binnen den vesten, up hare eene hoire”.279 Speelde hier een 

probleem mee van verkrachting van vrouwen die hun gevoeg deden in de niet-bebouwde stukken 

van de stad? In een periode van enkele maanden tijd werden aldus vijf voorgeboden uitgevaardigd 

om de diverse vleselijke lusten van de Gentenaar in te tomen. Een dergelijke legislatieve intensiteit 

wordt nergens anders in de voorgeboden aangetroffen. De timing ervan, net na de Zwarte Dood, lijkt 

ons geen toeval, maar daarentegen een objectieve bevestiging van het geweeklaag over zedelijke 

verval in contemporaine literaire bronnen. Wat die ‘leedige wijven’ betreft, valt overigens niet uit te 

sluiten dat het een knagende honger was, eerder dan bandeloosheid, die hen de nachtelijke stegen 

in dreef. De sterke inflatie had vele arme families in de armoede geduwd, waardoor vele vrouwen 

mogelijks werden gedwongen tot minder eerbare overlevingsstrategieën. Het adagio ‘zuerst das 

fressen und dann die moral’280 is een historische wetmatigheid van het menselijke gedrag.  

Niet alleen de plotse opstoot van hedonisme was voor de kerk een bron van ergernis. Nog 

verontrustender was het perspectief dat de laboratores er in materieel opzicht significant op zouden 

vooruit gaan. De arbeider moest klein zijn en klein blijven. Daartoe had de kerk een zeer pertinente 

morele onderbouw aangereikt, gebaseerd op de assumptie dat het vlees van die kleine man zwak 

was. Daardoor zou hij elke verloning die boven het overlevingsniveau uitsteeg onvermijdelijk 

verkwisten aan drank en lichtekooien, hetgeen opnieuw een funeste uitwerking zou hebben op zijn 

zielenheil. Ledigheid, zo wist immers elkeen, was “het oorkussen des duivels.”281 Deze in se elitaire 

houding werd nog versterkt doordat de hiërarchische top van de kerk haast exclusief gerekruteerd 

werd uit de hoge adel, stuk voor stuk lieden die een allergie voor sociale mobiliteit met de paplepel 

hadden mee gekregen. Dat hiermee de abjecte armoede van de lagere klassen in feite werd 

bestendigd, was vanuit theologisch opzicht eerder een zegen dan een vloek. Een armoedig bestaan in 

het heden was immers de beste garantie om na de dood in de Heerlijkheid van de Heer te delen. 

Rijkdom werd gezien als de ‘Grote Afgod’ van de sterveling. Niet voor niets had de Messias 

verkondigd dat het makkelijker was voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan 

voor een rijke om het Koninkrijk Gods te betreden.282 Bovenop dit armoede-ideaal kwam de idee dat 

de mensheid moest zwoegen, ‘in sudore vultus’, als straf voor de zondeval. “Wie niet werkt, mag niet 

eten”, schreef Paulus aan de christenen van Thessaloniki.283 Dit geheel aan theologische opvattingen 

creëerde bij de clerus een mentaliteit waarbij klagen over een te laag loon, laat staan boter bij de vis 

eisen, gecatalogeerd werd als een verwerpelijke zonde.284 Weinig verwonderlijk zou de kerk hierdoor 

de vele wettelijke pogingen om de oude maatschappelijke orde te herstellen geen strobreed in de 
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weg leggen. Als de kerk al in het politieke debat tussen kwam, dan legde zij daarbij, in de woorden 

van C. Lis en H. Soly, een “agressiviteit zonder precedent ten aanzien van de arbeider”285 aan de dag.     

Dat het de elites niet enkel te doen was om het ‘herstel’ van de oude orde, maar ook op het fnuiken 

van elke ambitie tot sociale mobiliteit bij de laboratores, blijkt uit de golf aan ‘anti-pronkwetgeving’ 

die Europa in deze periode overspoelde. De elitaire verontwaardiging was groot bij het aanschouwen 

van taferelen waarbij men een ‘kleine man’, die voorheen moest scharrelen om te overleven, plots 

een roemer goede wijn zag drinken. Nog tergender waren scènes waarbij boerenkinkels hun wijven 

met zijden jurken versierden, geroofd uit de huizen van overleden edeldames. Prompt werd 

wetgeving uitgevaardigd om te verzekeren dat de lage klassen permanent aan hun inferieure status 

werden herinnerd. De doden waren nog niet begraven of de republiek Venetië achtte het nodig om 

verregaande wetgeving uit te vaardigen die de toegestane kledij per maatschappelijke stand 

afbakende.286 Firenze verbood in 1349 aan de popolo minuto om kledij en juwelen te dragen die 

boven hun stand waren.287 Dichter bij huis, in Henegouwen, verbood gravin Margareta in 1354 aan 

vrouwen uit de lage klassen om kant en zijde te dragen, terwijl ze hun mannen inpeperde dat het 

dragen van een baard hun geringe waardigheid ver te boven ging.288 Deze elitaire mindset is niet 

zonder historisch belang, omdat het de allergische reactie verklaart die elke kreet tot hoger loon bij 

de elites opriep. Zelfs indien een lucide vorst289 de eisen van de arbeiders al zou erkennen als de 

nieuwe economische logica, en niet louter zou afserveren als gierigheid en inhaligheid, bleef 

daarenboven de vaststelling onverkort overeind dat het fenomeen een funeste uitwerking had op de 

inkomsten uit grootgrondbezit. Gezien in deze periode de vorstelijke begroting voornamelijk werd 

opgemaakt uit de inkomsten van het ‘vorstelijke domein’, was looninflatie eveneens voor de vorst 

zelf schadelijk. Het Europese grootgrondbezit en de vorsten van de opkomende staten hadden 

daardoor een gezamenlijk economisch belang bij het inperken en terugdraaien van aanspraken op 

hoger loon, en aarzelden niet om dat doel na te streven met alle machtsmiddelen die zij tot hun 

beschikking hadden.  

Gelukkig voor de laboratores werd dit particuliere elitaire klassenbelang deels gecompenseerd door 

de plicht van de christelijke vorst om de ‘rechtvaardige prijs’290 te handhaven in het economische 

verkeer, onderdeel van zijn ruimere plichten als hoeder van de maatschappelijke orde. In deze visie 

betekende looninflatie een ‘ontwrichting’ van de maatschappelijke orde, die door de vorst moest 
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worden hersteld. Een christenvorst die zijn plicht als economisch herder ernstig nam bezat daarom 

tegelijk de intellectuele eerlijkheid om de consumptieprijzen aan te pakken en zo te verhinderen dat 

de koopkracht van de arbeiders nog verder werd uitgehold door de gierende inflatie.291 Helaas voor 

vele arbeiders bezat niet elke vorst deze inborst. Particuliere klassenbelangen met een streepje voor 

aan het hof slaagden er niet zelden in om de aandacht van de vorst louter op de lonen te fixeren. Zo 

valt op dat de wetgeving die gravin Margareta van Henegouwen in 1354 uitvaardigde vrijwel 

exclusief focust op het intomen van (stuk-)lonen, terwijl de consumptieprijzen overgelaten worden 

aan de dynamiek van de markt.292 Mogelijk speelden hier interne klassenbelangen mee. Het inperken 

van prijzen van graan was immers nefast voor de inkomsten van het kerkelijke en adellijke 

grootgrondbezit, die in Henegouwen nog steeds uitgestrekte hoeven in eigen beheer uitbaatten. 

Andere prinsen, zoals de koning van Aragon en de Seneschalk van Provence, waakten er dan weer 

over om zowel lonen als prijzen in gelijke mate te beknotten. Wanneer de economische wetgeving 

die Europa in deze periode overspoelde evenwel in zijn globaliteit wordt bekeken, ligt er toch een 

duidelijke focus op het bestrijden van de looninflatie. Dit mag verbazen, gezien ons economisch 

onderzoek slechts een bescheiden en vertraagde looninflatie aan het licht bracht, die qua tempo en 

intensiteit in het niet viel bij de veel sterkere inflatie van de consumptieprijzen. De focus op 

looninflatie, het ‘elitaire spook’ van de jaren vijftig, is ons inziens dan ook grotendeels irrationeel, 

namelijk een uiting van een dieperliggende elitaire angst voor sociale mobiliteit. De grens tussen 

angst en afkeer is daarbij soms moeilijk te trekken. Bij het lezen van sommige wetten, met name die 

van Engeland en Frankrijk, valt op hoe het elitaire wantrouwen ten opzichte van de ‘hebzuchtige’ 

laboratores in de semantiek daarvan is geslopen. Koning Eduard III en zijn Franse tegenhanger Jan II 

schilderen onwillige arbeiders in hun ordonnanties af als valide bedelaars, zwervers en ordinaire 

criminelen, in wat C. Lis en H. Soly een “retoriek van misbruik” noemen.293 

Het terugdringen van de roep om hoger loon kon in essentie op twee manieren. Een zachte, 

‘natuurlijke’, manier was het bestaande aanbod aan beschikbare arbeid maximaliseren en waar 

mogelijk verhogen. Dit kon via het aanzwengelen van immigratie of via het stimuleren van de 

arbeidsparticipatiegraad van de bevolking, onder meer door de talloze, veelal corporatieve, 

beperkingen op arbeid op te heffen. Dwangmatig op de lonen ingrijpen was natuurlijk ook een optie. 

Zo was de verleiding groot om arbeid artificieel te gaan ontwaarden via een wettelijke inperking van 

de lonen. Een nog ingrijpendere en, gelet op de relatief lage monetariseringsgraad294 in vele regio’s 

ook completere, dwangmaatregel was het uitschakelen van al die funeste concurrentie onder de 

werkgevers. Waarom niet simpelweg het naleven van bestaande arbeidscontracten ad perpetuam 

verplichten, aan de oude loonvoorwaarden welteverstaan? De stellige overtuiging dat de arbeider 

niet over zijn eigen arbeid kon beschikken295, en daardoor anderen niet het genot van zijn arbeid kon 

ontzeggen, was al eeuwenlang verankerd in de Europese elitaire mentaliteit. Het was de evidentie 

zelve geweest in de goeie ouwe tijd van het lijfeigenschap. Dat stelsel had in het Europa ten westen 
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van de Elbe evenwel al lang plaats geruimd voor een systeem van verpachting. Voortaan waren de 

kinkels vrij en ongebonden, althans de jure. Werkelijke vrijheid omvat ook socio-economische 

vrijheid, namelijk de vrijheid om je eigen werkgever te kiezen en daardoor een zeg te hebben in je 

eigen arbeidsvoorwaarden. Meer dan een eeuw na het uitdoven van het lijfeigenschap was dat nog 

steeds ondenkbaar voor de Europese elites. Nu zij niet langer extra-economische dwang konden 

aanwenden om de arbeider er fysiek toe verplichten zijn arbeid ter beschikking te stellen, werd 

gezocht naar andere opties. De juridisering en verambtelijking van de maatschappij in de veertiende 

eeuw, logisch gevolg van het steeds intensievere staatsvormingsproces, bood daartoe onverwachte 

en onverhoopte mogelijkheden. Voortaan kon de wet dienen als veilige haven voor het 

maatschappelijke status quo. Zoals de Zwarte Dood zelf als een vloedgolf over het continent rolde, 

baanden in de jaren daarop de wetgevende initiatieven zich een weg van het Middellandse 

Zeegebied tot Scandinavië.  Al in 1348, toen de pest er nog volop aan het woeden was en zijn brutale 

tocht door de Noordelijke delen van Europa nog moest aanvatten, kondigden de Provençaalse 

Staten-Generaal een omvattende socio-economische wet af om de oude orde te herstellen.296 Ook 

de vorsten van de grote West-Europese koninkrijken vielen als dominostenen voor de verleiding om, 

via de pen van hun juristen, de klok terug te draaien. Pedro IV ‘El Ceremonioso’ van Aragon, Edward 

III van Engeland en Afonso IV van Portugal volgden het voorbeeld van de ‘Groten’297 van de Provençe 

al in 1349.298 Frankrijk en Castilië talmden, wellicht wegens de bestuurlijke chaos na de plotse dood 

van hun vorsten Filips VI en Alfonso XI in het pestjaar, maar grepen in 1351 op hun beurt in.299 Dan 

bleek deze in historisch opzicht ongeziene wetgevingsgolf plots te botsen op de grenzen van het 

Heilige Roomse Rijk. Slechts enkele landsvorsten uit het Rijk vaardigden centrale wetgeving af. In 

1352 vaardigde Hertog Lodewijk von Wittelsbach van Tirol en Oberbayern omvattende 

arbeidswetgeving uit, gevolgd door zijn buur Hertog Albert II van Oostenrijk.300 Gravin Margareta van 

Henegouwen sloot in 1354 het rijtje.301 Ondanks de verwoestende werking van de Zwarte Dood in 

het Heilige Roomse Rijk, schrokken de gezalfde Keizer en het gros van de Duitse territoriale vorsten 

ervoor terug om in te grijpen, hoewel de belangrijkste steden van het rijk wel op eigen initiatief 
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wetgeving uitvaardigden.302 In het politiek sterk verbrokkelde H.R.R., met zijn talloze vrije steden, 

prinsbisdommen en vorstendommen, bleek social engeneering via centrale wetgeving geen 

aantrekkelijke, minstens geen haalbare, optie.  

Inhoudelijk draaiden de pogingen van de Europese elites om de oude economische orde te herstellen 

uit op een ratatouille van zeer divergente maatregelen die slechts één overkoepelende parallel 

hadden, namelijk dat ze gekenmerkt werden door éénzelfde doel: het verzekeren van een gestage 

aanvoer van goedkope en, minstens even belangrijk, dociele arbeidskrachten. De concrete manier 

om dit (in letterlijke zin) nobele doel te bereiken hing daarbij af van talloze factoren: de grootte van 

de bevolkingsterugval die het land had geteisterd, de graad van monetarisering van de 

arbeidsverhoudingen, de reikwijdte en de kracht van de arm van de vorst die het land bestierde, de 

klassenbelangen binnen het landsbestuur, de sterkte van markt-belemmerende structuren, etc… In 

dit luik werd ervoor gekozen om geen geografische indeling te hanteren, maar wel een louter 

materiële. Per onderscheiden maatregel zal daarbij worden belicht hoe de vork aan de steel zat in 

het graafschap Vlaanderen, dat tot nu toe volledig onderbelicht gebleven is in de internationale 

literatuur over dit onderwerp. Wat de Vlaamse casus betreft dient, horresco referens, opnieuw 

gewezen te worden op de extreme schaarste aan legislatieve bronnen voor de bestudeerde periode. 

Het feit dat het belangrijkste centrale orgaan, de vergadering van de graaf en zijn ‘Drie Leden’, geen 

centraal register bijhield is zonder twijfel het grootste euvel. De belangrijke besluiten die in dit 

orgaan werden genomen werden geacht gepubliceerd te worden in de lokale wetgeving van de 

talloze steden en kasselrijen van het graafschap. Daarvan heeft, op zijn beurt, slechts een miniscule 

fractie ons bereikt. In de inleiding van dit werk wezen wij er al op dat de afwezigheid van bewijs van 

een wetgevende ingreep, geen bewijs is van de historische afwezigheid daarvan. De schrijnende staat 

van het bronnenmateriaal maakt aldus elke historische conclusie over het graafschap Vlaanderen per 

definitie hypothetisch.   

Prijscontrole 

Als christelijk hoeder over de maatschappij was het de plicht van de vorst om op te treden indien er 

excessieve prijzen gevraagd werden. In die gevallen moest de vorst zelf de ‘juste prix’ opleggen aan 

de markt. De hyperinflatie van de jaren vijftig zorgden voor enorme prijsstijgingen die de 

loonarbeider tot wanhoop dreef en de economie ernstig ontregelde. Een relatief beperkte stijging in 

de prijs van essentiële goederen met een in-elastische vraag (graan, bier, kledij, brandstof), leidde al 

snel tot het ineenstorten van de markt van goederen en diensten met een elastischer vraag. Vooral 

voor de stedelijke economie, die zich richten op de vervaardiging van ambachtsgoederen en het 

leveren van niet essentiële diensten (stoven, notariaat, onderwijs etc.), dreigt daardoor een absolute 

stilstand. Parallel aan de graduele uitholling van de koopkracht weerklonk de roep om hogere lonen 

alsmaar luider. Behalve een moreel-religieuze plicht voor de vorst, was het nastreven van 

prijsstabiliteit daarom ook in politiek-sociaal opzicht een absolute must. Toch ging slechts een deel 

van de Europese vorsten de inflatie echt te lijf. In het eerste ambitieuze wetgevende initiatief, dat 
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van Provence, worden de prijzen van goederen en diensten op een welhaast Diocletiaanse manier 

minutieus vastgezet. Ook de Iberische koninkrijken vaardigden gedetailleerde maximumprijzen uit. 

De Engelse vorst Eduard III daarentegen leek louter geïnteresseerd in het beteugelen van de 

aspiraties van zijn laboratores, waarbij hij enigszins gemakkelijk leek te vergeten dat hun kreten voor 

hoger loon in feite niet meer waren dan een rechtvaardige vraag om aanpassing aan de gestegen 

levensduurte. In schril contrast met de draconische bepalingen voor de loontrekkenden, wordt in de 

Ordinance of Labourers (1349) slechts een bescheiden lippendienst bewezen aan de ‘juste prix’ op de 

consumentenmarkt. Bakkers, visboeren, slagers en andere handelaren moeten verkopen aan een 

“redelijke prijs”.303 Het was aan de baljuw om die redelijke prijs af te dwingen, maar dit was zonder 

duidelijke leidraad. Daarenboven werd op de prijzen van de producenten zelf niet ingegrepen, 

hoewel ook die uiteraard aan inflatie onderhevig waren. De Franse Koning Jan II maakte in zijn 

‘Grande Ordonnance’ van 1351 wel een indrukwekkende lijst op van maximumprijzen. Een blik op de 

producten op de lijst leert evenwel dat het vooral de bedoeling was om de prijzen van ambachtelijke 

eindproducten af te toppen. Diezelfde focus op vinden we ook terug in de Henegouwse wetgeving. In 

haar ordonnantie van 1354 kondigt gravin Margareta hoogdravend aan dat ze de “raisonnable fuer et 

loial pris” wenst te herstellen, nadat deze door “desvoyement” en “mutation de monnoie” was 

ontregeld. Net zoals in Frankrijk waren het daarbij opnieuw de producten van ambachtslui die daarbij 

in het vizier kwamen. De prijzen die schoenmakers, zadelmakers en andere neringdoeners voor hun 

afgewerkte waar mochten vragen werd tot op de denier vastgeprikt. Opvallend vaag blijven dan 

weer de bepalingen om de loial pris ook voor landbouwproducten te herstellen. Wat deze 

marktprijzen betreft beveelt de gravin dat slechts mag worden verkocht aan de “raisonnable fuer tel 

que li commun peuple s’en tiengne pour contents” 304, zonder er op enige wijze bij te verduidelijken 

hoeveel dat dan precies inhoudt. Burgers die zich bekocht voelen door te hoge marktprijzen staat het 

vrij om een klacht in te dienen bij de lokale baljuw, die dan naar eigen goeddunken kan beslissen om 

in te grijpen.  

In tegenstelling tot de Mediterraanse vorsten, die prijzen even rigoureus aanpakten als de lonen, 

bleek het enthousiasme voor het intomen van de prijsinflatie in de Noordelijke monarchieën zeer 

mager. Als er al pogingen ondernomen werden om de inflatie in te dijken werd daarbij louter 

gekeken naar de markt van de ambachtelijke producten. Wat was de motivatie om zulke 

onevenwichtige klemtonen in de prijscontrole te leggen? Mogelijks slaagden sommige 

belangengroepen erin om de bulkprijzen van landbouwproducten of ruwe materialen buiten schot te 

houden. Voor Engeland, waar het ‘House of Lords’ gedomineerd werd door adellijk grootgrondbezit, 

is zo’n scenario meer dan plausibel. De vorsten waren zich er evenwel ook van bewust dat het 

instellen van maximumprijzen risico’s inhield en dat het, in het slechtste geval, zelfs desastreus kon 

uitdraaien. Zo konden maximumprijzen het aanbod doen opdrogen, waardoor de prijsinflatie 

paradoxaal genoeg nog werd aangewakkerd. Interregionale handelaren werden geprikkeld om hun 

waren in andere streken te verkopen, terwijl lokale producenten hun voorraden achterhielden om ze 

te verpatsen op een veel winstgevender zwarte markt. Maximumprijzen konden slechts effectief zijn 

indien de overheid tegelijk bij machte was om fysiek beslag te leggen op de productie en om de 

producenten te dwingen om te verkopen aan de “raisonnable fuer”. Voor stedelijke producten, 

                                                           
303

 “Item, that butchers, fishmongers, hostelers, breweres, bakers, puters, and all other sellers of all manner of 
victual, shall be bound to sell the same victual for a reasonable price (…).” Ordinance of Labourers (1349), 
Statutes of the Realm, I, 308 
304

 DEVILLERS, L., Cartulaires, 411 



78 
 

gemaakt door ambachtslui in een vaste werkplek en binnen een strikt gereglementeerd 

corporatistisch bestel, was zulks doenbaar. Voor goederen die op het platteland waren geproduceerd 

of vanuit het buitenland werden geïmporteerd, was het daarentegen een bij voorbaat futiele en zelfs 

contraproductieve onderneming. De arm van de vorst was simpelweg te zwak om de macro-

economie fundamenteel bij te sturen.   

De terughoudendheid bij centrale overheden om in te grijpen op de marktprijs, werd in de steden 

ruimschoots gecompenseerd door de municipale instellingen. Controle op de ‘juste prix’ was 

omnipresent en ging zowel uit van het stadsbestuur als van corporatieve organisaties. In het 

theoretische luik werd reeds gewezen op het primordiale belang van stabiele graanprijzen voor de 

stedelijke economie. Gezien de kleinste verhoging van de graanprijs een negatieve weerslag had op 

de consumptie van stedelijke goederen en diensten was het intomen van de natuurlijke 

prijsvolatiliteit van graan een conditio sine qua non voor urbanisatie. De stedelijke overheden gingen 

zeer ver in het nastreven van die stabiliteit. Vooreerst werd gewaakt over voldoende aanbod. 

Buffering was een effectieve strategie, die door de Gentenaren niet toevallig in de jaren vijftig van de 

veertiende eeuw werd geperfectioneerd. Gealarmeerd door de prijsschokken na de Zwarte Dood 

gingen de Gentenaren hun ‘stapelrecht’ op graan, dat begin veertiende eeuw als een gewoonte was 

geboren, consolideren door ze te verankeren in stedelijke wetgeving.305 Dankzij hun reusachtige306 

permanente graanvoorraden beschikten de Gentenaren over een uitmundend instrument om de 

graanprijzen onder controle te houden. De marktprijs kon bijgestuurd worden via het regelen van het 

volume van verkoop uit de stapel en via het wijzigen van de twee indirecte belastingen daarop, het 

muddegeld en de zaemcoperie.307 Andere steden beschikten niet over een permanente buffer, maar 

wendden in tijden van schaarste publieke middelen aan om extra voorraden aan te slepen uit 

graanproducerende regio’s. Een dergelijke actieve bevoorradingspolitiek is bij uitstek stedelijk. 

Politieke manipulering van de bevoorrading op centraal niveau is daarentegen uiterst zeldzaam. 

Slechts in zeer extreme situaties werd zoiets overwogen, zoals toen de misoogst van 1351 de stad 

Gent met hongersnood bedreigde. Graaf Lodewijk van Maele schoot de stedelingen te hulp door de 

boeren uit het omliggende land te verplichten om elke twee weken een hoeveelheid graan op de 

stedelijke markt te koop aan te bieden.308 Hoewel de stedelijke overheid zeer veel aandacht aan de 
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graanbevoorrading besteedde, bleek ook voor hen het invoeren van maximumprijzen een brug te 

ver. Om het risico op een daling van het aanbod te vermijden, beperkte men effectieve prijsbepaling 

tot retail-prijzen op de stedelijke markt. Zo werd in Brugge de broodprijs dagelijks door het 

stadsbestuur bepaald en geafficheerd aan het belfort. In tijden van crisis werd een groot stuk van de 

prijsstijging van graan daardoor op kap van de bakker verhaald.309   

Van prijsbepaling op centraal niveau in Vlaanderen werd geen spoor terug gevonden. Mogelijks 

achtten de steden een dergelijke inmenging van het centrale gezag niet opportuun. Via de 

vergadering van de Drie Leden hadden Gent, Ieper en Brugge immers een praktisch vetorecht in het 

socio-economische beleid van de graaf. Een normatieve afwezigheid van de centrale instellingen was 

op dit punt evenmin dramatisch. Er zijn immers aanwijzingen dat de stedelijke bemoeienis met de 

consumptieprijzen veel verder ging dan louter het bepalen van de broodprijs. Zo bevatten de Gentse 

voorgeboden bijkomende voorbeelden van prijsbepaling op retail-niveau. Voorgeboden van 30 mei 

1338310 en 1 februari 1342311 bepalen een maximumprijs per ‘stoep Rijnschs Wijns’. Vlak na de pest 

gebeurde dit opnieuw, namelijk op 6 januari312 en 13 juli313 1350, wellicht als respons op de eerste 

hausse na de supply shocks in dat jaar. De evolutie in de prijs van wijn is door zijn uitzonderlijke 

belang in de stedelijke financiën wellicht een gegeven dat permanente politieke opvolging kreeg. 

Toch blijken ook minder belangrijke artikelen het voorwerp te hebben uitgemaakt van prijsbepaling. 

Een voorgebod van 1 januari 1361 bevat een bijzonder nauwkeurige lijst van maximumprijzen voor 

allerlei soorten wild en gevogelte, culinaire luxe-items die bezwaarlijk essentieel waren voor het 

voortbestaan van de stedelijke gemeenschap.314 Een blik op de stadsrekeningen leert dat de 

kleinhandel voor een zeer groot stuk georganiseerd werd vanuit publieke panden. Afgewerkt textiel 

werd vermarkt in de lakenhalle, onder auspiciën van de hallemeesters. Vlees werd verkocht in het 

vleeshuis, terwijl ook de verkopers van groenten, vis en fruit hun vaste stek hadden in openbare 

marktstallen. Elke verkoopsstand op de hallen en de pleinen was publiek bezit. Het recht om er te 

verkopen werd jaarlijks verpacht aan particulieren. De organisatorische verbondenheid die daardoor 

ontstond verschafte het stadsbestuur zowel de verantwoordelijkheid als de mogelijkheden om de 

verkoop in goede banen te leiden. Naast kwaliteitscontrole was daarbij ook het waken over de 

‘rechtvaardige’ prijs van belang. Hoe fragmentair het bronnenmateriaal ook is bewaard, er lijken ons 

voldoende elementen op tafel te liggen om te besluiten dat de stedelijke overheden in Vlaanderen 

uit eigen initiatief optraden om de ‘raissonable fuer’ op de stedelijke markt te handhaven. 

Daarenboven was het stadsbestuur niet de enige institutie die de markt controleerde. Ook de interne 
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prijscontrole door stedelijke corporatieve organisaties was van belang. Talloze meester-ambachters 

waren tegelijk producent én verkoper, denken we aan schoenmakers, brouwers etc… De gilden en 

ambachten waakten nauwlettend over de eerlijke concurrentie tussen hun leden, inclusief het 

verbod om onder de ‘juiste’ prijs te verkopen. Hoewel er geen bronnen beschikbaar zijn die dit 

attesteren voor de door ons bestudeerde periode, lijkt het daarom logisch dat zulke ambachten in de 

praktijk aan interne prijsbepaling en -controle deden. Ook bij afwezigheid van formele prijsafspraken 

in ambachtsreglementen en –keuren moet er daardoor een prijsstabiliserende werking zijn uitgegaan 

van de sterke sociale controle binnen die ambachten.  

De reden waarom Vlaanderen, in tegenstelling tot buurlanden als Henegouwen, Frankrijk en 

Engeland geen centraal prijs-beleid invoerde na de Zwarte Dood, lijkt ons dan ook te wijten aan de 

zelfregulerende kracht van de municipale instituties. Die maakten een grafelijke interventie enerzijds 

overbodig, en anderzijds politiek onhaalbaar. De steden zagen het als hun prerogatief om het 

economische verkeer in hun stad in goede banen te leiden en zouden daardoor wellicht elke 

grafelijke ambitie tot centrale interventie hebben geblokkeerd. Doordat de graaf geen belangrijke 

beslissingen kon doorvoeren zonder de toestemming van zijn ‘Drie Leden’, waren pogingen daartoe 

wellicht futiel.     

Loonbevriezing 

De relatieve terughoudendheid die de Europese vorsten aan de dag legden bij het reguleren van de 

consumptiemarkt bleek volledig afwezig wanneer het de arbeidsmarkt betrof. Vrijwel alle 

vorstendommen die na de Zwarte Dood economische wetgeving uitvaardigden bezweken voor de 

verleiding om de lonen simpelweg te ‘bevriezen’ op het niveau van voor de pest. Dit mordicus 

vasthouden aan het economische ‘status quo ante pestum’ vloekte met de nieuwe economische 

logica en vereiste daardoor een verreikende en sterke arm der wet, sterk genoeg om de ‘invisible 

hand’ van de economie in toom te houden. Over een dergelijke arm meende de Romeinse keizer 

Justinianus te beschikken, toen zijn Rijk in 542 werd getroffen door een even verwoestende 

pestepidemie. Met dezelfde urgente inflatieproblematiek geconfronteerd, verordonneerde hij dat 

werklui “niet meer mochten vragen dan wat voorheen de gewoonte was”315. Acht eeuwen later bleek 

het blind negeren van de nieuwe economische logica opnieuw een aantrekkelijke optie. Sommige 

vorsten legden daarbij een karikaturale rigiditeit aan de dag, zoals de Engelse Eduard III die met één 

pennentrek een algemene terugkeer naar het loonniveau van 1346 verordonneerde.316 Anderen 

toonden zich pragmatischer en betrokken de rurale en urbane elites, op wiens vraag de wetgeving 

meestal tot stand kwam, in het spel. Zo schoof Pedro IV van Aragon de hete aardappel door naar een 

commissie van notabelen die een ‘rechtvaardig loon’ moest vaststellen.317 Enkel de Franse koning 
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leek meteen te beseffen dat een lineaire terugkeer naar het oude loonniveau uitgesloten was, al was 

het maar omdat de koopkracht van de lonen in Frankrijk uitgehold waren door zowel de sterke 

inflatie als door zijn eigen gemorrel aan de zilvermunt. In zijn ‘Grande Ordonnance’ van 1351 gaf hij 

alle ‘laboureurs’ van Parijs en omstreken één en dezelfde collectieve opslag, geen sou meer, maar 

ook niet minder: “Et seront payez de leur salaire le tiers plus qu’ils n’avoient avant la mortalité de 

l’épidémie”.318 Ook bij het uitvaardigen van zijn nationale ordonnantie drie jaar later, legde koning 

Jan II meer redelijkheid aan de dag dan zijn verre neef Eduard III. Zich bewust van de verschillen in 

loon in de verschillende baronieën, steden en graafschappen van zijn rijk, delegeerde de koning het 

vaststellen van de lonen aan “les plus notables gens du clergié et de religion de leurs lieux, des nobles 

& des autres mieux renommez en preudomie et plus soussisans et cosnoissans en tels choses”. Enkele 

jaren na het débacle bij Crécy kende Jan II kende ongetwijfeld de interne grenzen aan zijn politieke 

macht.   

 

Het wettelijk fixeren van lonen op nationaal en interprofessioneel niveau was één zaak, het 

afdwingen daarvan tegen de economisch maalstroom en de menselijke natuur in een gans andere. 

Pedro IV van Aragon hoopte dat de vele zielenherders in zijn koninkrijk de bittere pil konden 

vergulden. Hij beval de priesters in zijn rijk bij wet om te preken tégen loonsverhogingen en om de 

arbeiders vanop de kansel aan de morele deugden van een armoedig bestaan te herinneren.319 Of dit 

veel zal hebben uitgemaakt valt te betwijfelen. De meeste monarchen leken er bij het opstellen van 

hun wetgeving al van uit te gaan dat de ‘inhaligheid’ van hun kinkels slechts met zware 

strafbepalingen in toom kon worden gehouden. In de meeste gevallen werden bij inbreuken zowel 

de arbeider als de werkgever bestraft aan een identieke strafmaat. Die beteugeling nam meestal de 

vorm aan van boetes, die in het logische geval van insolventie bij de beklaagde arbeider automatisch 

omgezet werden in lijfelijke straffen van allerlei aard. Enigszins cynisch maar toch pertinent, 

oordeelden de meeste Europese vorstendommen, op Engeland en Aragon na, dat het opsluiten van 

arbeiders in gevangenissen het tekort aan arbeid immers alleen maar nijpender zou maken. In 

Engeland protesteerden landeigenaren daarom expliciet tegen deze vorm van bestraffing.320 De 

economische onlogica van het opsluiten van schaarse arbeidskrachten indachtig, gingen sommige 

lokale gerechtsmandatarissen in Engeland op eigen houtje toch over tot geseling, wars van de 

bepalingen in de wet.321 Op het Europese continent bleken slechts de Aragonese gebieden van Pedro 

IV een eilandje van menselijkheid te vormen, te midden van een zee van fysieke gestrengheid. In 

Aragon kreeg de insolvente arbeider één dag gevangenis per sou die hij niet kon betalen, met een 

maximum van 20 dagen, terwijl zijn lotgenoot in Castilië 20, 40 tot 60 zweepslagen mocht ontvangen. 

In Aragon werd slechts één inbreuk met geseling bestraft, namelijk de botte weigering van een 

arbeider om enig werk te verrichten.322 Maar zelfs met een letterlijke stok achter de deur blijkt de 

naleving van de loonbevriezing in de meeste streken van Europa erg problematisch te zijn geweest. 

Het systeem stond of viel met de bereidheid van werkgevers om klacht in te dienen bij de overheid, 
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terwijl deze meestal maar al te blij waren dat ze überhaupt een arbeider op te kop konden tikken om 

hun rijpe oogst binnen te halen, al was het dan aan het dubbele loon. Soms was het protest van de 

werklieden zo hevig dat de vorst de ordonnantie na enkele jaren al opnieuw introk, zoals gebeurde in 

Aragon.323 In andere gewesten konden lokale politieke actoren, veelal steden, de centrale inmenging 

niet verkroppen en stierven de maatregelen een stille dood, zoals in de Provence.324 In Frankrijk 

botste de wetgeving, hoewel het een ‘Koninklijke’ ordonnantie betrof, op de grenzen van diens 

feitelijke politieke macht, die ophield te bestaan buiten het Île-de-France. Enkel in Engeland lijkt de 

afdwinging van de wetgeving dermate effectief te zijn geweest dat men er in slaagde om de 

looninflatie in toom te houden, zij het aan de hoge kost van veel sociale onrust.325 De reden waarom 

de Engelse wetgeving, anders dan zijn continentale tegenhangers, wel ingang vond is daarenboven 

niet zozeer te wijten aan de sterkte van de staat, maar aan bepaalde unieke kenmerken van de 

Engelse maatschappij die elders in Europa minder uitgesproken aanwezig waren. Doordat in 

Engeland niet louter het feodale en kerkelijke grootgrondbezit, maar ook de landelijke 

middengroepen belang hadden bij de afdwinging van het ‘Statute of Labourers’ kon deze succesvol 

zijn. Zo hadden in Engeland de ‘village elites’ een belangrijke rol behouden in het lokale bestuur en 

de rechtspraak. Deze plaatselijk verankerde, veelal niet adellijke, herenboeren hadden zelf te lijden 

onder schaarste aan arbeid en looninflatie, waardoor de wet voor hen een nuttig instrument vormde 

voor sociale controle en het behoud van hun maatschappelijke positie.326 Tot slot kwam de Engelse 

wetgeving niet volkomen uit de lucht gevallen. Al sinds de 13de eeuw werd ingegrepen om het 

aanbod aan arbeid aan een redelijke prijs te verzekeren, niet middels nationale wetgeving, maar met 

lokale besluiten (‘village bylaws’) waarin die lokale dorpselites ook al een voorname rol speelden.327    

 
In tegenstelling tot hun directe buren leken de arbeiders uit de Nederlanden de dans te ontspringen. 

Op maandag 7 juli 1354 werd de werkende bevolking van het graafschap Henegouwen evenwel 

wakker in een ander land. Hun gravin had net bij wet de afzonderlijke lonen vastgesteld voor vrijwel 

elk denkbaar beroep. Van de maistre-corduwannier tot de garchon a pied, geen enkele nering 

ontsnapte aan de aandacht van gravin Margareta. Zelfs de bezigheden van ongeletterde 

plattelandsvrouwen werden rigoureus ontleed en gevaloriseerd. Voortaan stonden op het wieden 

van onkruid en het melken van koeien aparte seizoensgebonden wedden. Even verderop, in het 

graafschap Vlaanderen, verroerde Margareta’s tegenhanger Lodewijk van Maele geen vin. Vanuit de 

kanselarij van de Graaf van Vlaanderen werd geen enkele poging ondernomen om in te grijpen op de 

arbeidsmarkt. Dit Vlaamse stilzwijgen is in vele opzichten een interessant historisch gegeven.  

Suggereert het dat er in Vlaanderen geen probleem was van looninflatie, dan wel dat het karwei in 

de praktijk al werd opgeknapt door andere instituties? Inderdaad stelden wij in onze studie van de 
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Vlaamse lonen vast dat deze merkwaardig stabiel bleven in de eerste jaren na de Zwarte Dood, al 

kwam daar vanaf 1352 verandering in. Mogelijks werd de loonvorming door de elite niet 

geproblematiseerd en stelde zich daarom geen politiek probleem.  

 

Helaas dient hier opnieuw vermeld dat het onderzoek in ernstige mate gehinderd wordt door 

heuristieke schaarste. Centrale wetgeving is zoals eerder gezegd totaal afwezig. Van de stedelijke 

legislatieve bronnen zijn slechts enkele flarden van de Gentse voorgeboden bewaard. Ook van de 

vele veertiende-eeuwse ambachtsreglementen, gebundeld in ‘gildenboeken’, zijn er slechts enkele 

bewaard. De afschaffing van de ambachten in de Franse periode zorgde voor een verdeling van de 

ambachtsarchieven onder particulieren, waardoor talloze stukken verdwenen zijn. Een nauwkeurige 

lezing van het materiaal dat wel beschikbaar is, toont een Vlaamse arbeider die, ondanks de 

afwezigheid van een grafelijke loonpolitiek, helemaal geen meester was over zijn eigen 

loonvoorwaarden. In de Vlaamse steden opereerde de loonvorming binnen een strak carcan van 

corporatieve en municipale afspraken. De ‘gezworenen’ van de ambachten namen in hun 

ambachtsreglementen soms vaste (stuk-)lonen op, die bindend waren voor alle leden van het 

ambacht. Eén van de weinige veertiende-eeuwse gildenboeken die intact bewaard zijn gebleven, dat 

van het Gentse scheerdersambacht,328 bevat een reglement van 1352 waarin op een zeer 

gedetailleerde manier alle stuklonen worden opgesomd die de scheerders voor hun werk mogen 

vragen.329 Dit document is een sprekend bewijs van de zelfregulerende werking van ambachten op de 

lonen van hun leden. Bovenop de corporatieve afspraken kwam de controle van het stadsbestuur. De 

ambachtsreglementen werden immers door het stadsbestuur, na overleg en indien nodig na 

amendering, gehomologeerd en overgenomen in stedelijke wetgeving.330 De gelijkenis met het 

moderne Belgische arbeidsrecht, dat gestoeld is op sociale akkoorden die bij Koninklijk Besluit 

worden gehomologeerd, is treffend. In Gent gebeurde dat door het invoegen331 van het 

ambachtsreglementen als ‘voorgebod’ in het register van de ‘schepenen van de Keure’, het 

zogenaamde ‘boek van den blivene’. Daarvan is gelukkig wél een aanzienlijke series332 bewaard, wat 

van het Gentse stadsarchief het rijkste van België maakt voor onderzoek naar het ambachtswezen in 

de veertiende eeuw. De ambachtsreglementen die her in der in het ‘boek van den blivene’ opduiken 

bevatten soms loonbepalingen, maar soms ook weer niet. Voornamelijk voor ambachten verbonden 

aan de textielindustrie, die elk een deel van een omvangrijke productieketen invulden, werden 
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loonafspraken gemaakt. W. Blockmans acht het daarbij typerend dat loonafspraken voor het 

weversambacht een zeldzaamheid zijn, terwijl er voor de afhankelijke ambachten in de 

textielindustrie (vollers, scheerders, ververs etc…) wél systematisch lonen werden afgesproken, en 

wijt dit gegeven aan de politieke dominantie van het weversambacht.333 Ambachten die maatwerk 

verrichten, zoals timmermannen of wagenwakers, namen geen lonen op in hun reglement. Het 

voordeel van het laten homologeren van een reglement mét (stuk-)loon lag in het feit dat de 

werknemer daardoor een gewaarborgd minimumloon had. Voornamelijk voor gezellen was dit van 

belang, want zij konden dit minimumloon laten afdwingen zowel door de gezworenen van het 

ambacht als door de stedelijke instanties. Anderzijds betekende het wel de onmogelijkheid om via 

eigen onderhandeling een hoger loon te bedingen. Eens een loon-norm gehomologeerd door het 

stadsbestuur, was de procedure om hem aan te passen immers zeer rigide. Indien een compromis 

over een hoger (stuk-) loon binnen het ambacht vaak nog wel mogelijk was, diende ook nog het 

stadsbestuur overtuigd te worden. Dit alles maakte de lonen van vollers, scheerders, ververs, etc… 

very sticky indeed. De overschrijving van een ambachtsreglement in de stedelijke wetgeving was 

immers niet zomaar een formaliteit. De schepenbank ging na of de voorwaarden die daarin werden 

opgesteld wel in lijn waren met het algemeen belang, de ‘gemene nutscepe’. Precies omwille van dit 

grote politieke belang in het officialiseren van de arbeidsvoorwaarden, voerden de ambachten 

doorheen de veertiende eeuw een felle concurrentiestrijd uit om vertegenwoordiging en macht 

binnen de schepenbank. De hevige concurrentie tussen ambachten in dezelfde productieketen, 

maakte dat het collectieve loonoverleg tussen ambachten en stadsbestuur niet zelden gespeend was 

van politique politicienne. In een spraakmakend artikel334 van 1993 illustreerden historici M. Boone 

en H. Brand hoe de koopkracht van de vollers hand in hand ging met hun prestaties op de politieke 

bühne. De zitjes in de Gentse schepenbank werden medio veertiende eeuw ingenomen door vier 

politieke blokken. De traditionele elite van de ‘poorterij’ had uiteraard een vaste stek. Ook de ‘kleine 

neringen’, een verzameling van de kleinere ambachten waarbij de schippers een dominante rol 

speelden, waren telkens verzekerd van deelname aan de macht. Om de rest van de politieke koek 

voerden de machtige gilden van de vollers en de wevers een gewelddadige strijd. In de 

‘revolutionaire’ periode onder leiding van Van Artevelde zwaaiden de wevers de plak. Hierdoor had 

het weversgild een zeg in de lonen van de vollers, die in onder-aanneming voor de hen werkten, en 

konden zij aldus eigen loonkost artificieel laag houden. Na een bitse veldslag op de vrijdagmarkt, op 

de ‘goede disendach’ van 13 januari 1349, slaagden de vollers erin om de macht van het 

weversambacht te breken en hun plaats in te nemen in de schepenbank. De wraak was zoet. Wevers 

dienden voortaan een speciale hoofdelijke belasting te betalen, het ‘weversgeld’. Zij mochten niet 

veranderen van beroep en waren onderworpen aan een rigoureus samenscholingsverbod.335 Via hun 

zeg in de schepenbank konden de vollers daarenboven hun eigen stukloon bepalen en opleggen aan 

hun werkgevers, de van de macht verstoten wevers. In het politieke wespennest Gent was het loon 
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van een ambachtsman dus niet alleen een reflectie van ‘objectieve’ economische parameters, zoals 

het marginale nut en de productiviteit van zijn arbeid, maar ook van de politieke macht die zijn 

ambacht uitoefende. Niet elk ambacht nam evenwel lonen op in zijn ambachtsreglement, waardoor 

een aanzienlijk deel van de loonarbeid nog steeds in ‘vrij’ loonoverleg gebeurde. Zo werden in de 

Gentse ambachtsreglementen van de ‘wijnschroeders’336 (1354), de ‘tin- en loodgieters’337 (1351) en 

de ‘wagenmakers’338 (1324) geen loonnormen aangetroffen. ‘Vrij’ is op zijn beurt relatief, want er 

werd respect verwacht voor de arbeidsvoorwaarden zoals die ‘van oude tiden ghecostumeerd’ 

waren.339 Werken onder het gewoonlijke loonniveau kon een klacht opleveren van een medebroeder 

in het ambacht, terwijl te hoge looneisen konden resulteren in klachten van afnemers. Zelfs bij 

ontstentenis van wettelijke gehomologeerde tarieven zaten de lonen van werklui dan ook stevig 

ingepakt in een sociale consensus. De schepenbank speelde een actieve rol in het toezicht hierop. Die 

bemoeienis pakte daarenboven niet altijd uit in het nadeel van de kleine man. Soms waren er 

conflicten onder de diverse geledingen van een ambacht, bijvoorbeeld tussen gezellen en meester, of 

tussen kooplui en ambachtslieden, in welk geval de schepenbank als bemiddelaar tussenkwam. In 

1358 beslechtte de schepenbank een conflict tussen het ambacht van de wolververs en de 

kooplieden van de halle en gaf het de wolververs een forse opslag.340 Met deze belangrijke rol voor 

het stadbestuur was Gent overigens geen unicum. Voor Brugge zijn helaas geen relevante bronnen 

bewaard voor de door ons bestudeerde periode, maar andere steden leveren wel aanzienlijk 

bronmateriaal op. De omvattende bronnenuitgave341 van H. Pirenne en G. Espinas, waarin alle 

Middeleeuwse charters en reglementen worden gebundeld die verband houden met de 

textielindustrie, bevatten tal van aanwijzingen over andere stedelijke centra. Zo werden de lonen van 

de vollers in Sint-Omaars sinds 1341 bepaald “par commune délibération des vieus et nouviaus 

eschevins”. Vlak na de Zwarte Dood beslisten die schepenen en ex-schepenen al om de vollers een 

loonsverhoging toe te kennen.342 Een Kortrijkse bron van 11 oktober 1348 attesteert dat de 

vollerslonen in die stad, net zoals in Gent, bepaald werden op voordracht van het vollersambacht en 

daarna gehomologeerd door het stadsbestuur.343 Een opvallende constante is dat de graaf in de 

loonvorming van de grote steden amper tussen kwam. Op deze algemene regel werd evenwel één 

merkwaardige uitzondering teruggevonden, die dan nog slaat op de grootste en machtigste van de 
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Drie Leden, Gent, én op het minst graafgezinde element daarvan, de heet geblakerde Gentse wevers. 

Op 10 oktober 1359 bevestigde Lodewijk van Maele een nieuw reglement van het weversambacht. 

Opnieuw uitzonderlijk is dat dit reglement gedetailleerde loonbepalingen bevat, per rang in het gild 

(leerknaap, gezel, meester) en per anciënniteit worden de lonen minutieus vastgezet.344 Mogelijks 

had het Gentse weversambacht zijn trots ingeslikt en de hulp ingeroepen van de graaf voor een 

eerlijke bemiddeling met het stadsbestuur, waarin op dat moment immers hun rivalen van het 

vollersambacht de plak zwaaiden. Een andere verklaring voor dit grafelijke fiat kan liggen in het feit 

dat het reglement een privilegie bevat dat zich tot buiten de autoriteit van het stadsbestuur uitstrekt, 

namelijk het verbod op weven in een straal van vijf mijl buiten de stad.  

 

In kleinere industriële centra, zoals de provinciestadjes Deinze en Oudenaarde, was loonbepaling niet 

alleen een zaak van de ambachten en het stadsbestuur, maar doorgaans ook van de graaf en zijn 

vertegenwoordiger op het terrein, de baljuw. Een ordonnantie uit 1365 met loonbepalingen voor de 

vollers van Deinze illustreert de institutionele mallemolen die de vollers moesten doorlopen om 

meer brood op de plank te krijgen. Een opslag vergde een akkoord binnen het ambacht, dat daarna 

geratificeerd moest worden door het stadsbestuur en de baljuw van Deinze en uiteindelijk ook nog 

door de graaf zelf.345 Dezelfde bron suggereert dat de graaf een grote rol speelde bij het tot stand 

komen van de lonen van de gehele plattelandsindustrie. De ordonnantie vermeldt immers dat ook de 

vollers uit andere steden en dorpen de graaf hadden verzocht “om hemlieden redenliken loon te 

stelne”.346 Grafelijke bemoeienis was uiteraard vanzelfsprekend in die steden en streken die tot het 

rechtstreekse ‘grafelijke domein’ van de graaf behoren. Toen Lodewijk van Maele in 1355 

Enguerrand d’Ambroise opvolgde als heer over Dendermonde, richtten de vollers van die stad een 

succesvolle petitie tot de graaf om hoger loon te bekomen. Uit de bewoordingen van de 

ordonnantie, waarin de graaf de vollers een fors opslag toekent, blijkt duidelijk dat zijn met hun 

“cleenen loon” harde tijden doormaakten en dat de graaf oor had voor hun verzuchtingen, 

“aensiende de aermoede van hemlieden.”347 De semantiek van deze bron is bijzonder interessant. Het 

stelt de graaf voor als een rechtvaardige christelijke prins die waakt over het welzijn van al zijn 

onderdanen, inclusief de nederige voller die zijn dagen sleet in een walm van urine en zweet. De 

troostende woorden van graaf Lodewijk staan haaks op die van de Franse en Engelse vorsten, die 

daarentegen geen geheim maken van hun misprijzen voor de laboratores. Toen de Engelse koning 

Eduard III in 1349 een terugkeer naar het loonniveau van 1346 verordonneerde, voegde hij daar 
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laconiek aan toe dat “if any man take more, he shall be committed to the next gaol”.348 Zijn Franse 

vijand Jan II noemde arbeiders die niet wilden werken aan de lage lonen “gourmans, frians ou 

faineantifs”.349 Graaf Lodewijk van Maele daarentegen toonde een luisterend oor voor verzuchtingen 

om hoger loon, “ute onser herlicheit om weldoen ende ute gracien”.350  

 

De reden waarom er in Vlaanderen geen centrale loonmatiging werd uitgevaardigd na de Zwarte 

Dood, lijkt ons dan ook te schuilen in de stabiliserende werking van de talloze municipale, 

corporatieve, grafelijke en sociale instituties waarbinnen de Vlaamse arbeidsmarkt opereerde. Die 

instituties hielden de lonen in een strak keurslijf, waardoor hyperinflatie zich onmogelijk kon 

manifesteren. Zeker lonen in industriële sectoren zoals de vollerij, de weverij en de wolververij 

werden ingekapseld in ambachtsreglementen, stedelijke voorgeboden en, voor kleinere centra, ook 

in grafelijke ordonnanties. Ambachtslui in kleinere neringen kenden een minder geformaliseerd loon, 

maar ook bij hen bestond een zekere mate van corporatieve loondiscipline. Deze karakteristieken 

van de Vlaamse arbeidsmarkt verklaren kortom waarom de lonen in de eerste jaren na de Zwarte 

Dood onderhevig waren aan ‘wage stickiness’. Tegelijk legden de Vlaamse elites de nodige 

pragmatiek aan de dag. Zij waren bereid om de lonen opwaarts aan te passen indien de gestegen 

levensduurte de koopkracht ervan te ver had uitgehold. Na enkele jaren van stilstand, begonnen de 

lonen vanaf 1352 toch te stijgen, wellicht als correctie op sterke inflatie in de jaren 1352-55.  

 

Een lectuur van de wetgeving die de Europese vorsten na de Zwarte Dood op hun arbeiders loslieten 

leert dat vooral de rurale arbeid als problematisch werd aanzien. In het economische luik van dit 

werk werd duidelijk dat het inderdaad op het platteland was dat de functionele inkomensdistributie 

zijn grootste omslag moet hebben gekend. Vooreerst waren er op het platteland veel grotere marges 

voor de verhoging van de arbeidsproductiviteit. Door de grote vraag naar nieuwe pachters daalde 

daarenboven de reële pachtprijs en maakten vele rurale loonarbeiders de stap naar het zelfstandige 

boerenbedrijf, waardoor het al geslonken reservoir aan loonarbeiders in de jaren na de pest nog 

verder afnam. Dit alles resulteerde in een opwaartse druk op de lonen die zijn gelijke in een urbane 

omgeving niet kende. Het is dan ook niet toevallig dat er in de Engelse ‘Ordinance of Labourers’ 

(1349) eerst en vooral geklaagd wordt over een “lack especially of ploughmen and such laborers”. 

Ook in Vlaanderen bleef de landbouw met voorsprong de grootste werkgever. Toch is er geen enkele 

legislatieve bron bewaard die ingrijpt op de kost en de beschikbaarheid van rurale loonarbeid, en dit 

noch vanuit de centrale grafelijke kanselarij, noch vanuit de schepenbanken van de kasselrijen. 

Mogelijk speelt hier de unieke organisatie mee van de Vlaamse landbouw. Luidens E. Thoen werd het 

gros van de landbouw in Binnen-Vlaanderen bedreven in een exploitatiemodel dat hij omschrijft als 

een ‘commerciële overlevingseconomie’. De kern van dat economische model bestond niet uit 

adellijke of kerkelijke latifundia, maar daarentegen uit talloze kleine, familiaal georganiseerde 

pachthoeven. Belangrijk voor dit hoofdstuk zijn de repercussies daarvan voor de aard van de 

arbeidsprestaties binnen de Vlaamse landbouw. Op de talloze kleine hoeven leverde de boer en zijn 

familie het gros van de arbeid. Slechts in de grotere hoeven werd dit aangevuld met seizoensarbeid. 

Het aandeel aan gemonetariseerde loonarbeid was in Vlaanderen daarom veel kleiner dan in pakweg 

Engeland, dat wél grote domeinlandbouw kende. Enkel in Kust-West-Vlaanderen bestond er een 

systeem gebaseerd op grootschalige commerciële landbouw, waarop landarbeiders uit verschillende 
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families in loondienst werkten. De rurale loonarbeid opereerde daarenboven in een context van 

sociale afhankelijkheid van werknemer ten opzichte van werkgever, die meestal een persoonlijke 

band onderhielden. Niet zelden was de loonarbeider een schuldenaar van de werkgever, of leverde 

hij zijn arbeid part-time om de kapitaalgoederen van zijn werkgever te kunnen gebruiken op zijn 

eigen gepachte lapje grond. Daar bovenop komt de dominante positie van grootgrondbezitters en 

herenboeren in de schepenbanken van de kasselrijen.351 Het economische ‘probleem’ van de rurale 

looninflatie was door dit alles veel minder erg in Vlaanderen dan in de grote West-Europese 

monarchiën, waar de gesalarieerde seizoensarbeid domineerde. De Vlaamse grootgrondbezitters 

hadden hun landerijen al lang uitbesteed in tijdpacht, waardoor zij veel minder geraakt werden door 

rurale looninflatie. De plattelandsarbeid werd daardoor niet geproblematiseerd door de Vlaamse 

elite, en werd daardoor evenmin een item op de nationale politieke agenda. Opnieuw dient hier 

evenwel gewezen te worden op het grote analytische gevaar dat door dit ganse hoofdstuk waart: het 

trekken van voorbarige conclusies uit de afwezigheid van een bron. Van de vele besluiten en 

ordonnanties van de schepenbanken van de landelijke kasserlijen heeft ons immers geen letter 

bereikt. Het valt niet uit te sluiten dat bijvoorbeeld de schepenbank van het Brugse Vrije, dat wel veel 

grote hoeven kende met loonarbeiders, op eigen initiatief maatregelen nam om rurale lonen in toom 

te houden.    

 

Arbeidsdwang   
 
Vòòr het toeslaan van de Zwarte Dood hadden de Europese elites een dubbel gevoel bij de vele 

leeglopers die zich in de kerkportalen verzamelden. Enerzijds was luiheid een verwerpelijke zonde, 

anderzijds konden een handvol stumperds in de straten best functioneel zijn. Immers, hoe kon men 

nog zijn zielenheil verdienen indien er geen armen waren om caritas op te beoefenen? De behoefte 

aan goedkope arbeid na de Zwarte Dood maakte kordaat een einde aan deze middeleeuwse 

dubbelmoraal. In Engeland was er volgens M. Ruben sprake van een algemene verharding van de 

maatschappelijke attitude tegenover armen en behoeftigen.352 De weinige filantropen die het land 

nog telde zouden weldra door hun eigen overheid op andere gedachten worden gebracht. Zowel 

koning Eduard III als het House of Lords oordeelden dat er voor luilakken geen plaats meer was in 

Albion. In de ‘Statute of Labourers’ van 1351 werd het geven van aalmoezen aan “sound beggars” 

voortaan bestraft met gevangenisstraf, “so that they may be compelled to labour for the necessaries 

of life”.353 Dezelfde verharding manifesteerde zich ook aan de overzijde van het kanaal. In zijn 

‘Grande Ordonnance’ van 1351 gaf de Franse koning Jan II aan de priesters van Parijs de niet mis te 

verstane opdracht om te preken tégen liefdadigheid voor “gens sains de corps et de membres”.354 

Voortaan zou caritas strikt gereserveerd worden voor ‘deserving poor’, in de mening van de goede355 
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koning enkel “gens aveugles, mehaignez & autres miserables personnes”. Voor deze prima facie 

onchristelijke opstelling beschikten de raadgevers van de koning daarenboven over theologische 

ruggensteun. In zijn ‘Raadgevingen aan de priesters’ had kerkvader Ambrosius van Milaan immers 

exact hetzelfde gedaan.356 Wanneer het er op aan kwam om alle werkonwilligen van het rijk op droog 

zaad te zetten, kwamen noodzakelijkerwijs ook de hospitalen in het vizier van de wet. Middeleeuwse 

hospitalen vervulden immers een sociale rol die veel verder ging dan het curatieve. Ze stonden ook 

open voor pelgrims en rondzwervende daklozen of ‘passanten’. In zijn ‘Grande Ordonnance’ van 

1351 werd het verbod op caritas voor de “gens sains de corps et de membres” daarom expliciet 

uitgebreid naar hospitalen en kloosters.357 In de wetgeving die Jan II in 1354 voor gans Frankrijk zou 

uitvaardigen, werd beslist dat hospitalen maximaal één overnachting mochten aanbieden aan valide 

personen.358 De ratio hierachter was duidelijk: via het toedienen van een acute hongerprikkel wilde 

men zwervers dwingen om een reguliere betrekking te aanvaarden.  

 

In Vlaanderen werden geen bronnen aangetroffen die blijk geven van een verharding van de 

mentaliteit rond armoede na de Zwarte Dood. Voor wetgeving of reglementen die de toegang tot 

hulp inperkten tot ‘deserving poor’ is het wachten tot de vijftiende eeuw.359 Ook het Vlaamse 

hospitaalwezen functioneerde in de Middeleeuwen nochtans voor wie ziek én wie arm was. In 

theorie was iedereen welkom in de hospitalen van Vlaanderen, al waren de beschikbare plaatsen 

nooit voldoende om alle armen bed en brood te geven. Alleen voor leprozen werd een aparte 

opvang voorzien, die dan nog meer met quarantaine dan met verzorging te maken had.360 Wel waren 

er al van bij het begin mechanismen ingebouwd om ‘misbruik’ door valide personen te vermijden. Zo 

was de gastvrijheid voor valide ‘passanten’ (zwervers) en pelgrims in het Brugse Sint-Janshospitaal 

van meet af aan beperkt geweest tot één nacht.361 In plaats van de te verwachten aanscherping van 

de vrijgevigheid na de doortocht van de Zwarte Dood, kreeg Brugge in 1352 enigszins verrassend een 

bijkomend opvanghuis dat zich specifiek richtte op de opvang van zwervers, pelgrims en arme 

reizigers. Het verblijf-voor-één-nacht in een passantenhuis was evenwel geen pretje. Het rantsoen 

beperkte zich tot één maaltijd per dag, een dikke erwtensoep bereid met boter of olie waarvan de 

gezamenlijke voedingswaarde amper 250 calorieën haalde.362 Zo wie zo was de gezamenlijke 

opvangcapaciteit voor ‘passanten’ nooit toereikend om alle armoede in de stad te ledigen. Een 

aantekening in het Gentse ‘boek van den blivene’ van 25 oktober 1349 illustreert dat een verblijf in 

het ‘gasthuse’ voor vele armen zelfs een onbereikbare droom was. Hoewel een verblijf in theorie ook 
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openstond voor arme poorters, werden er veel de deur gewezen “omme dat zij niet ghegheven en 

consten also vele als men hem yesth”.363 Dit fragment is van historisch belang. Het wijst erop dat 

sommige hospitalen hun maximumcapaciteit liever opvulden met bijdragende poorters dan met 

armoezaaiers. Ook het andere mechanisme van armenzorg in Vlaanderen, de parochiaal 

georganiseerde ‘tafels van de heilige geest’, kenden een sterke controle op de rechthebbenden. 

Enkel de ‘deserving poor’ uit de eigen parochie, zoals weduwen en arbeidsongeschikten, konden op 

een minimale ondersteuning rekenen. De controle op de rechthebbenden ging zover dat zij ter 

identificatie loodjes of penningen kregen, zodat bij voedselbedelingen eventuele ‘free riders’ meteen 

uit de rij konden worden geplukt.364 Al deze beperkingen en controle op de armenzorg leiden ons tot 

de conclusie dat er in Vlaanderen anno 1349 allerminst een soort ‘sociale hangmat’ bestond, die zou 

kunnen functioneren als een alternatieve overlevingsstrategie voor valide werkonwilligen. Op private 

blijken van generositeit moesten arme validen ook al niet rekenen. Onderzoek naar donaties door 

burgers in Douai tonen aan dat er twintig tot veertig maal zoveel geld werd uitgegeven aan het 

organiseren van missen voor het zielenheil van overleden familieleden dan aan eigenlijke 

liefdadigheid voor de levenden.365 Auteurs als B. Van Bavel366, G. Marechal367, C.lis en H. Soly368 

menen dan ook dat het positieve Middeleeuwse beeld van armoede in Vlaanderen al veel eerder was 

vervangen door een negatiever beeld, waarin de arme zelf verantwoordelijk werd gesteld voor zijn 

armoede en zijn fysieke aanwezigheid in het straatbeeld werd problematiseerd. Deze 

mentaliteitswijziging zou een gradueel proces geweest zijn dat zich reeds in de dertiende eeuw had 

gemanifesteerd. Dat er in Vlaanderen geen verharding van het sociale beleid kan worden 

waargenomen na de Zwarte Dood, is dus mogelijks te wijten aan een al harde sociale realiteit in het 

graafschap.    

 

De logica achter de inperking van caritas in de Franse en Engelse wetgeving lag er dus in om valide 

werklozen te dwingen tot arbeid. Toen het Engelse House of Lords de rudimentaire ordonnantie van 

Eduard III omzette in parlementaire wetgeving, werd deze doelstelling expliciet benadrukt. Het 

‘Statute of Labourers’ van 1351 beschouwde ‘ledigheid’ als de directe oorzaak van alle kwalen in de 

samenleving en arbeid als de bevrijding daarvan.369 Die ‘ledigheid’ dient natuurlijk begrepen te 

worden binnen de context van de maatschappelijke driedeling van Adalbert van Laon. Enkel de 

laboratores waren door de Heer voortbestemd om te arbeiden, in sudore vultum. Diegenen die 
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bidden voor het zielenheil van de mensheid (de oratores of clerici) en zij die streden voor de 

christelijke maatschappij (de bellatores of adel) waren daar uiteraard van vrijgesteld. In vroeger 

tijden werden de laboratores aan hun christenplicht tot arbeid herinnerd door de preken van de 

dorpspastoor en, indien nodig, door de zweep van de knapen van de heer. Die tijden waren, door het 

verval van het lijfeigenschap, definitief vervlogen. Na de doortocht van de Zwarte Dood volstond het 

ethische keurslijf blijkbaar niet langer in de ogen van de Europese elite en ging men daarom op zoek 

naar manieren om de arbeidsplicht in de wetgeving zelf te verankeren. De Engelse ‘Ordinance’ en 

‘Statute of Labourers’ verplichtten arbeid voor elke valide persoon jonger dan 60.370 De Castiliaanse 

wetgeving maakte zelfs geen woorden vuil aan ouderen en beperkte zich tot het laconieke bevel dat 

“arbeid verplicht is vanaf 12 jaar”.371 Analoge bepalingen zijn opgenomen in de ordonnantie van 

Frankrijk372, terwijl ze ontbreken in Provence.373 De ‘plicht tot arbeid’ kwam er op neer dat een 

onvermogende werkloze die een job aangeboden kreeg aan de wettelijke voorwaarden, verplicht 

werd om daarop in te gaan. Werkgevers kregen dus in feite het recht om de arbeid van een werkloze 

op te eisen. Van groot belang hierbij was uiteraard hier het begrip ‘werkloos’ werd ingevuld. De 

commerciële revolutie van de twaalfde en dertiende eeuw ging gepaard met de opkomst van een 

‘steenrijk’ stedelijk patriciaat, een klasse van welvarende niet-adellijke renteniers waarvan het 

uiteraard niet de bedoeling was om ze gedwongen te activeren. De wetten van de Europese vorsten 

hanteerden daarom materiële onderscheidingscriteria in plaats van de oeroude driedeling. Het was 

de ledige werkman zelf die moest kunnen aantonen dat hij in zijn eigen levensonderhoud kon 

voorzien, aleer vrijgesteld te worden van de arbeidsplicht.374 De bewijslast was hoog en lag volledig 

bij de arbeider zelf. Plattelandsbewoners die zich behielpen met informele overlevingseconomie 

werden gemakshalve gelijkgesteld met werkschuwe luiaards. Met name het informele gebruik van 

gemene gronden werd als een nutteloze activiteit beschouwd. De grondbezittende klasse zag die 

traditionele overlevingsstrategieën als hinderlijk voor de ontwikkeling van de commerciële landbouw 

en streefde daarom een zeer restrictieve interpretatie na van wat als ‘nuttig werk’ kon worden 

beschouwd. Het ultieme doel was het incorporeren van al die vrije plattelanders in de officiële 

gesalarieerde arbeidsrelaties, die gepaard gingen met sociale onderwerping aan de werkgever.375  

 

Teneinde te verzekeren dat geen enkele onverlaat zich aan zijn christenplicht tot ‘nuttige’ arbeid 

onttrok, ontwikkelden de vorsten een simpel doch geraffineerd controlemechanisme. De werklieden 

die geen vaste betrekking hadden dienden zich in groep en met hun gereedschap aan te bieden op 

de markt en aldaar te blijven tot men hen in dienst had genomen voor de dag. Op deze wijze werd de 

ganse arbeidsmarkt fysiek gebundeld, hetgeen controle mogelijk maakte. Het ochtendlijke 

samentroepen van werkwillige dagloners op vaste plekken was een gekend fenomeen in de 

middeleeuwen. Nieuw was dat nu ook de werkonwilligen geacht werden zich aan te bieden, althans 
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in Frankrijk, Castilië en Engeland.376 In Vlaanderen werd geen algemene interprofessionele 

verplichting daartoe aangetroffen, ook niet op municipaal niveau. Toch stootten wij in ons onderzoek 

op twee bronnen die erop wijzen dat een verplichte lokalisering van de arbeidsbemiddeling ook in 

Vlaanderen een geïnstitutionaliseerd aspect was van de arbeidsmarkt, met name om werkloze 

gezellen aan meester-werkgevers te koppelen. In de keure van de Ieperse vollers van 1363 werd 

bepaald dat de ‘cnapen vulres’ voor de ochtendklok op de markt moeten staan en daar moeten 

blijven tot ze aangeworven waren voor de dag.377 Indien er ‘ledighe cnapen’ waren die niet op tijd op 

het appel verschenen, konden de gezworenen van het ambacht hen uit hun bed ranselen en bevelen 

naar de markt te gaan, op straf van een boete van 20 schellingen.378 Een tweede, indirecte, 

aanwijzing daarvan werd aangetroffen in het Gentse ‘boek van den blivene’. Dit boek, bewaard op 

het Gentse stadsarchief, bundelt de rechtspraak van de schepenen van de keure en geeft daardoor 

een unieke inkijk op het woelige sociale leven van het veertiende-eeuwse Gent. Het boek van 1353 

bevat een vonnis waarin een zekere Henrik Baghelard veroordeeld wordt tot het afleggen van een 

pelgrimstocht naar ‘Onze Lieve Vrouwe in de Ricondane’ te Aalst, “omme dat hij slouch ende zeere 

mesdeerde Janne Heymanne daer hij stond omme hem te verhurene ende te werkene te gane (…)”.379  

 

Het louter verplichten van arbeid was natuurlijk slechts een halve maatregel indien niet tegelijk de 

natuurlijke ‘luiheid’ van de arbeider in de uitvoering daarvan werd aangepakt. Recent historisch en 

economisch onderzoek toonde aan dat die vermeende luiheid niet louter een waanidee was, 

gecultiveerd door moraliserende dorpspastoors en gefrustreerde grootgrondbezitters, maar 

daarentegen een reële karaktertrek die de Middeleeuwse arbeider deelde met zijn lotgenoten in 

andere pre-industriële economieën. De pre-industriële arbeider verdeelt zijn arbeid immers volgens 

de ‘backward bending supply curve of labour’380, hetgeen er in lekentaal op neerkomt dat hij zijn tijd, 

eens het subsistentieniveau bereikt, liever besteedt aan dolce far niente dan aan het zwoegen voor 

enkele penningen extra. Vorsten die wilden dat ook de minder nijvere elementen van hun bevolking 

de hand aan de ploeg zouden slaan, dienden er daarom tegelijk voor te zorgen dat die inspanning 

lang genoeg zou worden volgehouden. Zoals te verwachten viel, bleek immers al snel na het 

bevriezen van de lonen dat de arbeiders een creatieve oplossing hadden gevonden om hun arbeid 
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alsnog op te waarderen: minder lang werken voor hetzelfde dagloon.381 Zulks leek althans het geval 

te zijn in Frankrijk, hetgeen de Franse Koning er in zijn tweede, nationale, ordonnantie (1354) toe 

noopte om de arbeidsplicht in de tijd te definiëren. Voortaan was arbeid verplicht van zonsopgang 

tot zonsondergang. Opnieuw een zonder meer draconische maatregel, te meer daar het werd 

verordonneerd “nonobstant coustumes ou usages de pays ou de lieux a ce contraires”.382  

 

Opnieuw lijkt de Vlaamse arbeider op miraculeuze wijze de dans te ontsnappen, gezien er geen 

centrale wetgeving bewaard is die verplichte werktijden invoert. Niets is echter minder waar indien 

ook de municipale en corporatieve bronnen uitgeplozen worden. Ten tijde van de Zwarte Dood was 

arbeidstijd al decennia een obsessie in de Vlaamse steden. De bekommernis om op tijd het werk aan 

te vatten had geleid tot een nieuwe rage die zich vanaf de late dertiende eeuw over het graafschap 

verspreidde: het inrichten van een ‘werkklocke’ in het belfort, die de arbeidsdag inluidde en 

uitluidde. De werkuren waren voortaan centraal aangestuurd én verplicht. De alleroudste bron die 

het bestaan van zo’n klok illustreert komt uit het Artesische textielcentrum Sint-Omaars.383 De 

oudste referentie voor de Vlaamse industriesteden is in een keure van 1309 voor de Ieperse 

wevers.384 Het fenomeen breidde zich gestaag uit in de veertiende eeuw, totdat zelfs een uit de 

kluiten gewassen dorp als Komen van zo’n ding was voorzien.385 Het is van belang om aan te stippen 

dat niet elk arbeidersbestaan gedirigeerd werd door het ritme van de klok. Het normatieve kader in 

Vlaanderen was immers niet vervat in stedelijke wetgeving die gold voor alle arbeiders, maar wel in 

reglementen voor specifieke ambachten. Het was vooral in de textielindustrie dat het respecteren 

van de werkklokken werd verplicht. Een nauwkeurige lezing van het Vlaamse bronnenmateriaal 

suggereert evenwel dat de klokken daarbij eerder een beschermende functie hadden voor de 

arbeider, dan dat het een middel was om werkschuwe gezellen te disciplineren. De keuren van de 

Ieperse wevers386 van 1309, de Gentse scheerders387 van 1352 en de Oudenaardse wevers388 van 

1359 bestraffen bijvoorbeeld het werken buiten de officiële arbeidstijd, zonder woorden vuil te 

maken aan werkverzuim binnen die uren. Wellicht speelt hier de bekommernis van ambachten om 

deloyale concurrentie onder de leden te vermijden, in de woorden van historicus P. Stabel het 
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“centrale adagio”389 van de ambachten. Zo was het voor een meester verleidelijk om, uit winstbejag, 

zijn gezellen de klok rond te laten produceren. In deze optiek moet ook een Gents voorgebod van 6 

december 1349 worden herbekeken. Na de Zwarte Dood kondigde het stadsbestuur af dat alle 

wevers die na de ‘goede disendach’ geëmigreerd waren terug moesten keren naar de stad. De 

wevers kregen daarbij te horen dat “elc wever mach beghinnen weven also tileke als hij wille ende 

also spade als hij wille afgaen sonder boete te verborne”.390 In zijn standaardwerk over tijd in het 

Middeleeuwse Europa interpreteerde de Franse mediëvist J. Le Goff deze bepaling in het licht van de 

schaarste aan arbeid na de Zwarte Dood en stelde dat de strijd om de klok voor de Vlaamse arbeider 

belangrijker was dan die om correcte verloning.391 De voorbeelden uit de ambachtskeuren wijzen er 

op dat de antipathie van de wevers tegen de klok paradoxaal genoeg ingegeven was doordat de klok 

hen verhinderde om door te werken wanneer zij dat wilden. Het lijkt er aldus op dat de Vlaamse 

ambachtslui niet al te veel leden aan een ingebakken gemakzucht, maar dat hun stachanovistische 

arbeidsethiek daarentegen door een klok moest worden ingetoomd. Dit is enigszins logisch, gezien zij 

zelfstandigen waren die per afgewerkt stuk werden betaald, waardoor een inperking van 

productietijd neerkwam op een inperking van inkomsten. W. Blockmans ziet in de wens om 

onbeperkt te kunnen produceren dan ook de voornaamste motivatie achter de herhaalde vragen tot 

afschaffing van de arbeidsklok.392 Inderdaad behartigden de Vlaamse ambachten vooral de belangen 

van de meesters en veel minder die van de dagloners die zij in hun ateliers tewerk stelden,393 een 

politiek die zij zover zouden drijven dat zij, in de woorden van D. Nicholas, uiteindelijk “hun eigen 

armen en rijken creëerden”.394 Een bron uit Ieper toont aan dat de arbeidsethiek veel minder 

aanwezig was bij de gezellen en leerjongens. Werkverzuim door deze dagloners werd streng bestraft. 

Volgens de keure van de Ieperse volders van 1363 riskeren garsoenen en cnapen die tijdens de 

werkuren hun werk laten liggen “14 nacht in de vanghenesse te ligghene”.395  

Hoewel de Vlaamse arbeider een wettelijke arbeidsdwang werd bespaard, bleken vooral de 

stedelijke werknemers al lang voor de Zwarte Dood hun vrijheid te hebben verloren. Werkloze 

gezellen-dagloners moesten verplicht verzamelen op centrale plaatsen in afwachting van werk. Eens 

aangeworven, werd het bestaan gedicteerd door de klok. Voor de gezel die met deze druk niet om 

kon was ‘je m’en foutisme’ geen aantrekkelijk alternatief. Te laat komen of de arbeid vroegtijdig 

staken resulteerde in zware boetes of een verblijf in de gevangenis. Het oppikken van een romantisch 

zwerversbestaan was al helemaal geen optie. De vele beperkingen op de armenzorg maakten van 

vrijwillige werkloosheid immers een ticketje enkel richting abjecte armoede. Indien ‘ledigheid’ in 

Vlaanderen door de elite niet werd geproblematiseerd, dan lag dat aan het feit dat er in de praktijk al 

een arbeidsdwang bestond. Een groot hiaat in onze beeldvorming over dit onderwerp is evenwel de 

situatie op het platteland. Door een compleet manco aan bronnen kan hierover niets zinnigs gezegd 

worden. Dat is betreurenswaardig, want de arbeidsplicht die koning Jan II van Frankrijk in 1354 

oplegde was bij uitstek gericht op rurale dagloners. 
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Het verbod op emigratie en professionele mobiliteit   

 
Een onwelkom neveneffect van al deze repressieve maatregelen, was dat het arbeiders op gedachten 

kon brengen om elders hun geluk elders te beproeven. Dit ‘stemmen met de voeten’ manifesteerde 

zich in vrijwel elk land dat zich liet verleiden tot draconische maatregelen.396 Een vooruitziend vorst 

nam daarom best tegelijk maatregelen om de mobiliteit van zijn laboratores te fnuiken. In zijn 

‘Tiroler Landesordnung’ van 1352 verbood hertog Lodewijk von Wittelsbach zijn rurale arbeiders om 

het Hertogdom te verlaten. Hiermee was de kous niet af. De hertog verplichtte ze zelfs om op het 

landgoed te blijven waar ze waren tewerkgesteld.397 Ook in Frankrijk rijpten de geesten in de richting 

van draconische interventie. In zijn ‘Grande Ordonnance’ van 1351 had koning Jan II zich nog 

tevreden gesteld met het verplicht maken van het uitdienen van termijncontracten.398 Drie jaar later 

beklaagde koning Jan II zich er evenwel over dat talloze arbeiders hun regio verlaten hadden voor 

gewesten waar zijn eerdere wetgeving dode letter was gebleven.399 De reactie was onvoorstelbaar 

hard. Net als de boeren van Tirol, werden de Franse kinkels wakker in een land vol onzichtbare 

Ijzeren Gordijnen. In zijn nationale ordonnantie van 1354 vaardigde koning Jan II een 

mobiliteitsverbod uit waarnaast het Auswanderungsverbot van Erich Honecker in het niets viel. Elke 

plattelander moest voortaan verplicht in het dorp blijven waar hij sedert Sint-Jan van dat jaar 

woonachtig was.400 Enkel herders en seizoenarbeiders in de wijnbouw mochten zich nog over de 

wegen begeven. De Franse en Tiroolse maatregelen raken de kern van een pan-Europese elitaire 

bekommernis. Het was er de vorsten niet alleen om te doen om de schaarse arbeidskrachten die hun 

rijk nog bezat binnen de grenzen te houden, maar ook om te verhinderen dat arbeiders zich aan een 

arbeidscontract zouden onttrekken door te migreren naar een ander gewest of stad. Het echte opzet 

was dus enorm verreikend, namelijk het “totaal uitschakelen van de professionele mobiliteit van de 

arbeider”401. Ook de Engelse arbeider ontsnapte niet aan deze internationale trend. Sinds het 

‘Statute of Labourers’ van 1351 riskeerden arbeiders die éénzijdig hun contract opzegden een verblijf 

in de gevangenis.402 De positie van het House of Lords verhardde nadat duidelijk werd dat de Engelse 

arbeider massaal op zoek ging naar groenere weiden. De Lords waren vrijwel exclusief gerekruteerd 

uit het adellijke en klerikale grootgrondbezit en daardoor niet zo tuk op avontuurlijk ingestelde 
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landarbeiders. In 1361 werd de wetgeving nogmaals aangescherpt. Voortaan werd aan de ‘bailiffs’ 

van het rijk opgedragen om iedere werkman die migreert terwijl hij nog onder contract lag aan te 

houden en op het voorhoofd te brandmerken met de F van ‘False’, opdat de goegemeente zou 

weten dat het om een ‘valse’ migrant ging.403 Dit was slechts een nieuwe stap in een lange evolutie 

waarbij de identiteit van een arbeider volledig gelijk geschakeld werd met zijn dienende rol in de 

maatschappij: ‘je bent wat je werkt’.404 

En dat was ‘maar’ Frankrijk en Engeland. Het probleem van de emigratie stelde zich nog veel 

nijpender in het toenmalige politieke lappendeken van Europa, Italië. Zo hadden de Florentijnen aan 

den lijve ondervonden wat er kon gebeuren indien men het te bont maakte. In een wet van 6 

augustus 1349, die ze de onhandige naam ‘contra laboratores’ hadden meegegeven, gingen de 

Florentijnen verder dan gelijk welk Europees koninkrijk in het negeren van de looneisen van hun 

plattelandsbevolking. De lonen werden bevroren op het punt van voor de pest, terwijl niets gedaan 

werd aan de gierende inflatie van de voedselprijzen. Tegelijk konden landarbeiders die zonder 

toestemming hun arbeid in de steek lieten zich verwachten aan een astronomische boete van 100 

lire, zowat het dubbele jaarinkomen van een rijke herenboer. Ter vergelijking, de boetes voor 

werkverzuim in Aragon en Castilië liepen op tot ‘slechts’ twee maanden loon, een habbekrats 

waartegen de Florentijnse boete monsterlijk afstak en in de feiten neerkwam op “levenslange 

verbanning”405. Geconfronteerd met een deze hardvochtige reactie, kon het niet anders dan dat de 

rurale onderklasse eens over de grenzen ging kijken. Hierbij werden zij, meer dan in de grote 

koninkrijken van het Noorden, geholpen door de politieke verbrokkeling van het Italiaanse 

schiereiland. De Noord-Italiaanse landarbeider hoefde maar een spreekwoordelijke heuvelkam over 

te steken en hij kwam in een andere staatkundige entiteit terecht, terwijl hij toch in de zelfde taal- en 

cultuurkring bleef, hetgeen emigratie voor hem een veel minder ingrijpende en vervreemdende 

ervaring maakte dan voor zijn Franse of Engelse tegenhanger. Vooral de bergachtige grensgebieden 

van Firenze ontvolkten in snel tempo. Een nog hardvochtiger emigratieverbod in 1355 versterkte 

slechts de malaise. Pas in 1364, een jaar na een nieuwe opstoot van de pest, gooide Firenze het roer 

om en verving het de wet ‘contra laboratores’ met een wet die ditmaal flemend ‘in favorem 

comitatorum’ (‘ten voordele van boeren’) werd genoemd. De gevluchte boeren, waarvan er veel 

vogelvrij waren verklaard, werden zeer vriendelijk uitgenodigd terug te keren. Er werd hen daarbij 6 

jaar lang vrijstelling van alle taksen en legerdienst in het vooruitzicht gesteld. Het lijkt erop dat de 

Florentijnen finaal tot het inzicht kwamen dat roeien tegen de krachten van de vrije (arbeids-)markt 

zinloos was.406 De Franse, Engelse, Tiroolse en Florentijnse voorbeelden illustreren dat de pogingen 

om de boerenbevolking in goedkope arbeidscontracten te dwingen onverwachte binnenlandse en 

buitenlandse migratiestromen hadden gegenereerd. Een geïsoleerde lezing van de ordonnanties van 

de Provence, Aragon en Castilië zou doen uitschijnen dat die gebieden geen graten zagen in het 

wegtrekken van hun werkvolk. Niets is minder waar. De beteugeling van emigratie was meestal een 
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improvisatorische reactie op een probleem dat pas was ontstaan door de loonbevriezingswetgeving 

zelf, waardoor men de anti-emigratiebepalingen slechts kan terugvinden in de latere 

opvolgwetgeving. Een ruimere periode dient dan ook in ogenschouw te worden genomen, alsook 

municipale en regionale legislatieve bronnen, om de schaal van de emigratie en de politieke reactie 

daarop in Europa ten volle te analyseren, hetgeen evenwel het bereik van deze masterthesis 

overschrijdt.  

Met zijn vele geschoolde arbeiders was ook Vlaanderen potentieel kwetsbaar voor emigratie. Er 

lagen immers kapers op de kust. Om zijn land te wapenen in de titanische strijd tegen Frankrijk deed 

de Eduard III er alles aan om Engeland om te vormen tot een industriële natie. In plaats van wol te 

exporteren en (Vlaams) textiel te exporteren zou het voortaan Engels textiel zijn dat de Europese 

markten zou overspoelen. De steeds hogere taxen op de export van wol waren maar één stap in die 

richting. Het aantrekken van overzeese kennis een andere. De Gentse wevers die waren gevlucht na 

de ineenstorting van het Van Artevelde-regime vonden met hun vaardigheden een warm welkom 

over het kanaal. Ook Frankrijk was een optie. In zijn ‘Grande Ordonnance’ had Jan II immers de 

Parijse arbeidsmarkt opengesteld voor gekwalificeerde buitenlanders. Hij nodigde elke meester, van 

gelijk welk ambacht, uit om zijn nering in Parijs op te nemen, op voorwaarde dat hij “oeuvre bonne et 

loyale” leverde.407 In eigen stad zaten de Vlaamse ambachtslui geklemd tussen hamer en aambeeld. 

Hamer was de sterke inflatie van de consumptieprijzen, aambeeld hun onwrikbare loon. Tegelijk 

kwam het de Vlaamse arbeider ter ore dat de Parijse ambachtslui in 1351 een collectieve opslag van 

één derde hadden gekregen, iets waar zij nog jaren op zouden moeten wachten. Loongegevens van 

timmerlui aan het Parijse hospitaal van Saint-Jacques tonen daarenboven aan dat men zich in Parijs 

van het wettelijke plafond niets aantrok en nog hogere lonen uitkeerde.408 De dreiging van een 

exodus van wevers en andere ambachtslieden naar het buitenland was dus reëel. De Gentse 

voorgeboden tonen zelfs dat die dreiging een oprechte bekommernis was geworden, niet enkel van 

het Gentse stadsbestuur, maar ook van de Graaf en zijn Drie Leden. Op zes december 1349 werden 

alle geëmigreerde wevers uit Gent naar de stad teruggeroepen om hun ambacht opnieuw op te 

nemen.409 Weerspannige wevers die weigerden aan dit bevel gehoor te geven werden daarbij 

bedreigd met een verbanning van 10 jaar ‘ute Vlaenderen’. Het opleggen van een nationale 

verbanning lag uiteraard buiten de macht van het Gentse stadsbestuur, waardoor wij er van uitgaan 

dat deze maatregel doorgesproken was in de vergadering van de graaf en zijn Drie Leden. Dit 

specifieke voorgebod kadert in de emigratie van talloze Gentse wevers na de nederlaag in de ‘goede 

disendach’ eerder dat jaar. Behalve prominente leden van het weversambacht, die de ‘republikeinse’ 

zaak van Van Artevelde hadden ondersteund, waren daarbij ook vele gewone a-politieke wevers 

vertrokken. De repressie van het nieuwe stadsbestuur, waarin de volders een belangrijke positie 

innamen, was immers hard. De speciale hoofdelijke belasting die elke wever, van meester tot gezel, 

moest betalen (het ‘wevergeld’) was voor velen de druppel die hen uit hun geliefde Gent verdreef. 

Toch valt de snelheid op waarmee de stad haar verloren weverszonen opnieuw aan de boezem 

drukte. W. Blockmans wijt deze politieke beslissing dan ook uitdrukkelijk aan het tekort aan 
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gekwalificeerde arbeid na de doortocht van de Zwarte Dood.410 Politieke argumenten gelden al 

helemaal niet voor de beslissing het jaar daarop om alle poorters die buiten de stad verblijven terug 

binnen de ‘poert’ te roepen. De uitgeweken poorters moesten binnen de twee weken naar de stad 

terugkeren ‘ende der binnen bliven te woenne buucvast ende hertvast met wiven ende met kindren 

diese hebben’, op straffe van verval van poorterschap411. Mogelijks heeft de angst voor een 

ontvolking van de stad de Gentse schepenbank tot deze actie geïnspireerd. Er bestaan immers 

historische parallellen van het terugroepen van poorters in andere steden. Ook in Nieuwpoort 

werden alle poorters opgeroepen om opnieuw in de stad te komen wonen.412 Het terugroepen van 

poorters was maar een eerste stap in het tegengaan van ontvolking. Op 6 januari 1350 werd in de 

Gentse voorgeboden een algemeen verbod op internationale emigratie uitgevaardigd: “vort dat 

niemen, edel no onedel, buten lande van Vlaendren en vare no en trecke, no te lande no te watre, diet 

dade men zoud nemen an siin lijf ende an siin goed.”413 Opnieuw menen wij dat het in casu gaat om 

een voorgebod waarin een besluit van de vergadering van de graaf en zijn Drie Leden wordt 

gepubliceerd. De stad Gent had extra muros enkel rechtsmacht over haar eigen poorters, waardoor 

het stadsbestuur juridisch incapabel was om “niemen, edel no onedel” te verbieden de landsgrenzen 

te overschrijven. Dit bondige voorgebod is ons inziens dan ook van een uitzonderlijk historisch 

belang, in die mate dat het ons verwondert waarom het in de historiografie over de Zwarte Dood in 

Vlaanderen nooit werd besproken. Het ‘boek van den blivene’ van het jaar 50 bevat daarenboven 

nog een emigratieverbod, waarbij expliciet vermeld wordt dat het een besluit betreft “over een 

ghedreghen bi Minen heer van Vlaenderen ende bi sinen drien steden van Vlaenderen”. Deze 

vergadering, die in de praktijk de hoogste politieke en legislatieve instelling vormde van het 

graafschap, had besloten een nationaal verbod uit te vaardigen om te “vare uten lande van 

Vlaenderen in hulpen van eenighen”.414 Werden hiermee huurlingen of edellieden beoogd, die in het 

kader de honderdjarige oorlog hun diensten aanboden aan de Franse en Engelse koningen? Het 

besluit kwam er op een moment waarop de vijandelijkheid tussen Frankrijk en Engeland voor vijf jaar 

de koelkast in gingen, waardoor een militair doelpubliek geen evidentie is.415 Bizar is ook dat 

uitzonderingen op het emigratieverbod konden worden toegestaan “beeden den coninghen wille 

ende constent van onsen prence ende van sinen drien steden”. Als dit effectief een militair 
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uitreisverbod betrof uitgevaardigd in het kader van een onderhandelde vrede tussen de Franse en 

Engelse koning, dan lijkt het vreemd dat de Franse koning en de Vlaamse graaf met zijn drie steden 

daar eenzijdig uitzonderingen op zouden kunnen toestaan. Wij zijn in deze voorzichtig, maar willen 

daarom niet uitsluiten dat het doel van dit besluit in werkelijkheid het verhinderen van 

(economische) emigratie betrof. Helaas zijn er na 1350 aanzienlijke hiaten in de bewaring van de 

voorgeboden, waardoor de verdere besluiten van de graaf en zijn drie leden voor ons verborgen 

blijven. Er zijn hiaten van 10 augustus 1350 tot 10 november 1353 en van 16 november 1353 tot 31 

augustus 1357. Op een ongedateerd fragment van 1358 wordt een evenwel opnieuw een nationaal 

emigratieverbod aangetroffen. De formulering ervan laat geen twijfel bestaan dat het oogmerk 

bestond uit het fnuiken van economische emigratie: (…) dat niemen vie hij es, edel of onedel, uten 

lande van Vlaendren en trechke bij enghenen engiene, uteghedaen die buten lands hare 

coepmanscepe te aiiene ende te volghene hebben, ende die ghesette pelegrimagen buten lands 

hebben te doene (…).416 Op kooplui en pelgrims na mocht niemand het land verlaten. We schrijven 

1358, negen jaar na de doortocht van de Zwarte Dood, en nog steeds toonden de autoriteiten zich 

bekommerd om een leegloop van het graafschap te vermijden. Mogelijks werden hier in het 

bijzonder meester-wevers geviseerd. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van ‘bij enghenen engiene’? 

Een ‘smalle machine’ lijkt de meest voor de hand liggende vertaling.417 Het woord ‘engiene’ werd ook 

gehanteerd voor belegeringswerktuigen als blijden en katapulten, maar dit lijkt ons in deze context 

vergezocht, want het zou de uitzondering voor handelaren en pelgrims overbodig maken. Het is 

daarom niet uitgesloten dat men hier apparaten uit de textielindustrie beoogt, wat van deze bron 

opnieuw een unieke getuigenis zou maken van de ‘war on talent’ die de opkomende industriële 

naties in dit tijdperk uitvochten. 

 

Immigratiepolitiek  

Wellicht de meest constructieve, en ontegensprekelijk de enige duurzame, manier om de lonen in 

toom te houden bestond uit het het aanmoedigen van grootschalige immigratie. Via het lokken van 

buitenlandse arbeidskrachten kon een gezonde mate van concurrentie onder de arbeiders worden 

hersteld en zouden de kreten om hoger loon vanzelf verstommen. Vooral steden en stadstaten 

beschikten daartoe over zeer bruikbare instrumenten. Zij beslisten immers over de modaliteiten voor 

het verwerven van burgerschap, die zij naar believen konden versoepelen om nieuw volk aan te 

trekken. Maar misschien nog wervender was de belofte van vrijstelling van belasting, die ook nu nog 

talloze ‘fiscale vluchtelingen’ tot migratie aanspoort. Het Italiaanse schiereiland leende zich het 

meest tot een constructieve immigratiepolitiek en daarentegen het minst tot onpopulaire 

dwangmaatregelen. Hoger bleek dat de republiek Firenze zichzelf een hak gezet had door haar 
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extreme hardvochtige opstelling tegenover de looneisen van haar plattelandsbevolking. In een 

gecentraliseerde eilandstaat als Engeland kon dit nog gewerkt hebben. In Toscane lagen evenwel 

overal andere stadstaten op vinkeslag om het malcontente Florentijnse boerenvolk met open armen 

te ontvangen. Hoewel de naburige stadstaten Siena, Orvieto en Pisa, initieel ook voor de verleiding 

bezweken om de lonen te bevriezen, kwamen ze snel tot inkeer.418 Orvieto koos al in 1348 voor de 

fiscale wortel in plaats van de stok, gevolgd door Siena in 1349. Buitenlandse arbeidskrachten die 

zich met hun gezin wensten te installeren op hun grondgebied kregen te Orvieto belastingvrijstelling, 

ongeacht het beroep dat ze wensten uit te oefenen.419 Siena was dat jaar al een stap verder gegaan, 

door een ‘Snel-Siennees-wet’ uit te vaardigen. Het Siennese burgerschap werd zonder enige 

voorwaarde aangeboden aan elke immigrant die zich in de stad of haar buitenwijken vestigde. Om de 

landbouwproductie terug op peil te krijgen werden in 1349 aan buitenlandse boeren leegstaande 

boerderijen aangeboden met op de koop toe vijf jaar volledige belastingvrijstelling.420 De door de 

Florentijnse stadsburgers uitgeperste boerenbevolking van de Chianti wist meteen waar naar toe. De 

bedoeling was duidelijk, het genereren van een muscle-drain van buitenlanders richting eigen 

grondgebied. In de immer volatiele politieke context van Noord-Italië was het zaak om de stadstaat 

zo snel mogelijk te herbevolken om zo economisch en militair opnieuw mee te tellen.  

De permanente machtscompetitie onder de Italiaanse stadstaten wordt nergens beter geïllustreerd 

dan door de titanenstrijd tussen de maritieme republieken van Genua en Venetië. De Venetiaanse 

casus vormt een gedroomd studieobject gezien het corpus aan legislatieve en diplomatieke bronnen 

vrijwel intact is bewaard. In het ‘Archivio di Stato di Venezia’ aan het idyllische Campo dei Friari 

kunnen zowel de beraadslagingen als de besluiten van de belangrijkste politieke instellingen van de 

republiek geraadpleegd worden. Toch is de Venetiaanse casus merkwaardig onderbelicht in de 

literatuur over de impact van de Zwarte Dood in de Italiaanse stadstaten.421 De ‘Verheven’ republiek 

Venetië trok na de doortocht van de Zwarte Dood resoluut de kaart van her-bevolking en volgde 

daartoe een driesporenbeleid. Net zoals in Vlaanderen werd er een emigratieverbod uitgevaardigd 

en kwam er een oproep tot terugkeer van geëmigreerde of gevluchte burgers.422 Net zoals voor de 

gevallen Gentse wevers, bood dit perspectieven voor Venetianen die uit de gratie van de republiek 
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waren gevallen. Eén van de eerste maatregelen van de Venetiaanse Senaat was immers een 

amnestieregeling voor alle “banditi” die door de magistratuur van de “Cinque della pace” verbannen 

waren. Zij konden met hun familie terug in Venetië wonen indien zij bereid waren twee jaar lang te 

zwoegen op de banken van de galeien.423 Uniek was dan weer het immigratiebeleid van de republiek. 

Slechts voor de fel geteisterde provincie Istrië werden daarbij alle poorten open gesteld. Elkeen die 

er zich met zijn familie vestigde werd er voor vijf jaar vrijgesteld van alle belastingen en verplichte 

diensten, wat een heuse migratiestroom op gang bracht vanuit Bohemen.424 Voor haar eigen 

hoofdstad waren enkel de Italiaanse burgers uit haar continentale bezittingen, de terraferma, goed 

genoeg. Dan nog was niet gelijk welke boerenkinkel welkom. De Serenissima was niet geïnteresseerd 

in een ongecontroleerde muscle-drain, maar stelde zich slechts tevreden met een selectieve brain-

drain. Er moest een politiek van economische immigratie worden uitgekiend die gericht was op de 

concrete noden van de arbeidsmarkt. Om die immigratiepolitiek uit te werken werd een commissie 

van vijf ‘savj’ (wijzen) opgericht. Zij kregen de opdracht om, via een stelsel van belastingvrijstellingen, 

immigranten uit de terraferma naar de stad te lokken.425 Op 17 juli 1348 publiceerde de senaat op 

voorstel van deze commissie een lijst van beroepen met acute rekruteringsproblemen. Iedereen die 

voldeed aan deze lijst, zowel meesters en gezellen, konden zich in de stad vestigen en aan de slag 

gaan. Opvallend was dat zij niet gelokt werden via belastingvrijstellingen, maar via vrijstelling van het 

hoge inschrijvingsgeld die de ambachten aanrekenden aan aspirant-leden. Die vrijstelling werd ook 

gegeven aan personen die reeds in Venetië woonden en die lid wilden worden van een ambacht.426 

Op 11 augustus 1348 stemde de Senaat daarenboven in met een nog verregaander voorstel: de 

ingeweken ambachtslui verkregen na twee jaar verblijf het Venetiaanse burgerrecht, inclusief het 

felbegeerde recht om te investeren in de lucratieve handelskonvooien naar de Levant.427 De 

maatregelen waren blijkbaar succesvol, want na 1355 werden ze niet meer verlengd.428 De 

Venetiaanse immigratiepolitiek is uniek binnen de Italiaanse context omdat ze niet werd gevoerd via 

fiscale vrijstellingen maar via het afschaffen van corporatieve belemmeringen op de toegang tot de 

arbeidsmarkt. Venetië had daartoe een prangende reden waar de beleidsmakers niet aan konden 

ontsnappen. De republiek was nog steeds verwikkeld in een bitse strijd met haar rivaal Genua en had 

daardoor elke denier nodig voor het uitrusten van de gewapende konvooien (de muda) die haar 

economische levensader vormden. Daardoor kon, in tegenstelling tot stadstaten als Orvieto, Sienna 

en Firenze, geen belastingkorting worden toegekend. Het fiscale leitmotiv achter het 

immigratiebeleid blijkt expliciet uit het senaatsbesluit die het Venetiaanse burgerrecht openstelt. 

Immigranten kregen de kans het burgerrecht te verwerven, niet louter na twee jaar verblijf, maar na 

twee jaar “waarin zij dezelfde belasting betaalden als de Venetianen”.429 Door geldgebrek diende één 
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van de heiligste huisjes van het ambachtsleven te sneuvelen, de hoge intredegelden die in de praktijk 

functioneerden als een verkapte numerus clausus.   

Ook in de export-georiënteerde economie van de Vlaamse textielsteden was het van belang om het 

productieapparaat aan de praat te houden. De Zwarte Dood had grote gaten geslagen in het 

arbeidersbestand, wat onvermijdelijk zijn weerslag had op de industriële output. Het is ons inziens 

tegen deze achtergrond dat de emigratieverboden uit het Gentse ‘boek van den blivene’ moeten 

worden begrepen. Maar zijn er in Vlaanderen ook bronnen die getuigen van een politiek om 

immigratie aan te zwengelen? Op het niveau van het graafschap werden daartoe geen aanwijzingen 

gevonden, hoewel de fragmentaire bewaring van deze bronnen in feite geen objectieve conclusie 

toelaat. De echte hefbomen voor economische immigratie lagen evenwel op stedelijk niveau. Daar 

kon geschoven worden met belastingtarieven, met de voorwaarden om poorter te worden en het 

poortersgeld dat daarvoor moest worden opgehoest, of naar Venetiaans voorbeeld met de 

intredegelden van de ambachten. Ook op deze vlakken vonden wij evenwel geen aanwijzingen van 

een immigratie-vriendelijke politiek terug, doch eerder in tegendeel. Veelzeggend is dat het Brugse 

stadsbestuur in de jaren na de epidemie besliste om het poortersgeld drastisch op te trekken. In het 

fiscale jaar 1347-48 was dit bedrag bepaald op een zeer bescheiden 3 s. 4 d. gr. torn In de eerste 

stadsrekening van na de pest, die van het fiscale jaar 1350-51, bleek dat aspirant poorters plots 3 lb 

gr. torn. moesten ophoesten. In het jaar 1353-54 werd dit bedrag nogmaals verdubbeld tot 6 lb gr. 

torn. Die standaardbedragen golden slechts voor Vlamingen. Buitenlanders dienden fors meer neer 

te tellen. Zo vermeldt de stadsrekening van het jaar 1353-54 dat de Florentijnen ‘Fransoys Johaen’ en 

‘Lotier de Cernier’ er respectievelijk 66 lb gr. torn. en 39 lb gr. torn. voor over hadden om Bruggeling 

te worden.430 Wellicht is deze beleidskeuze niet meer dan een platte belastingverhoging op kap van 

de vreemdeling en speelde er geen hogere politieke wiskunde mee. Indien het spijzen van de 

stadskas het voornaamste doel was, tonen de rekeningen aan dat dit zijn vruchten af wierp, zij het 

aan de prijs van een fel geslonken immigratie: 

 1347-48 1350-51 1351-52 1352-53 1353-54 1354-55 

Aantal  112 58 56 99 39 89 

Inkomsten 18 lb  129 lb 178 lb 396 lb 424 lb 534 lb 
Tabel … Totaal aantal nieuwe poorters en inkomsten uit poortergeld in lb gr. torn volgens de Brugse stadsrekeningen (1346-

1355)
431

 

Wanneer deze twee reeksen gecombineerd worden merken we duidelijk dat de beslissing om het 

poortersgeld te verhogen een negatieve impact had op de immigratie. De eerste verhoging, in het 

fiscale jaar 1350-51, zorgt meteen voor een halvering van het aantal nieuwe poorters, al kan ook een 

daling van het aantal kandidaten door de demografische terugval op het platteland niet worden 

uitgesloten. Ook de tweede verhoging laat zich voelen. In het fiscale jaar 1352-53 verwierven 

blijkbaar veel kandidaten nog snel het poorterschap, wellicht omdat de nakende verdubbeling van 

het poortersgeld al over de tongen ging. Het volgende jaar, waarin van aspirant-poorters een fikse 6 

lb gr. torn. werd geëist, zag een absoluut dieptepunt van amper 36 nieuwe poorters. Dit cijfer is 

zodanig laag dat het nooit de natuurlijke daling van de stedelijke bevolking kon compenseren, dat 

een onvermijdelijk gevolg was van het gekende ‘urban graveyard effect’. Het aantal nieuwe poorters 
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bleef in de hele bestudeerde periode vér onder het normale aantal van gemiddeld 143 per jaar (goed 

voor circa 643 personen), en zelfs dat aantal volstond amper om de natuurlijke mortaliteit te 

dekken.432  

Brugge was een internationale handelsstad met een zeer gediversifieerde professionele structuur. De 

stad was economisch niet afhankelijk van de export van haar eigen producten. Slechts 25 % van de 

Bruggelingen was te werk gesteld in de maakindustrie. Een daling in het arbeidersbestand was 

daarom voor de stad geen halszaak. Dat was in de twee grootste textielcentra van Vlaanderen, Gent 

en Ieper, wel even anders. In Gent bijvoorbeeld was de lakenindustrie op zichzelf al goed voor 60 % 

van de totale tewerkstelling.433 Ook in fiscaal opzicht was het belang van de lakenindustrie van 

levensbelang. Belastingen op de verkoop in de lakenhalle vormden een aanzienlijk deel van de totale 

inkomsten. Helaas geven de Gentse stadsrekeningen geen enkele informatie over de hoogte van het 

poortergeld, waardoor wij over het migratiebeleid van die stad geen enkele conclusie kunnen 

trekken.434 Het ganse Ieperse stadsarchief is dan weer verloren gegaan in het vuur van de Eerste 

Wereldoorlog. Er zijn ons evenwel fragmenten daarvan overgeleverd via de notities van de Ieperse 

genealoog Arthur Mergelynck. Diens handschriften zijn bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van 

Brussel en laten toe om de evolutie van het poortersgeld en het aantal nieuwe poorters ook voor 

Ieper te reconstrueren, zij het pas vanaf 1350. De gegevens, opgetekend uit de Ieperse “Registre 

Poorterie”435, leiden alvast tot enkele opmerkelijke vaststellingen. Een eerste is dat de Ieperlingen 

het poortersgeld tot 1356 ongewijzigd hielden op 40 s. par (2 lb par). Daarna is geen prijs meer 

bekend. Een tweede vaststelling is dat Ieper maar zeer weinig betalende kandidaten aantrok en 

daarentegen op grote schaal het poorterschap gratis uitdeelde:  

Grafiek nr. 16: Aantal personen die het Ieperse poorterschap verwierf (1350-55), onderverdeeld in betalende poorters en 

gratis toekenningen, volgens het Ieperse ‘registre poorterie’ 
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Wellicht behoorden de personen die gratis Ieperling werden tot de minder begoede klassen. Gezien 

het poorterschap een voorwaarde was om lid te worden van de ambachten, ligt het voor de hand dat 

een groot deel van die immigranten terecht kwam in de textielnijverheid, toen de ruggengraat van de 

Ieperse economie. De Ieperse politiek van gratis uitdeling van het poorterschap kan dan ook 

beschouwd worden als een bewuste poging om via immigratie het arbeidersbestand in de stad te 

herstellen. Daar waren goede redenen toe, want de totale lakenproductie had een fikse knauw 

gekregen door de mortaliteit van de Zwarte Dood. Rechtstreekse productiecijfers zijn helaas niet 

bekend, maar er bestaan wel indirecte aanwijzingen. Zo kocht het Ieperse stadsbestuur significant 

minder loden zegels aan voor de markering van geverfd laken in de lakenhalle:  

 

Grafiek nr. 17: Aankoop van loden zegels door het Ieperse stadsbestuur voor geverfd laken. Voor de jaren 1347-49 zijn er 

geen data.
436

  

Zo’n politiek van economische immigratie was in Brugge geheel afwezig. Daar ontmoedigde men 

zelfs immigratie door steeds hogere poortergelden in te stellen. Ook in Brugge kon het poorterschap 

gratis worden bekomen, maar dat geschiedde slechts uitzonderlijk. Enkel in het jaar net na de Zwarte 

Dood (stadsrekening 1350-51) werd een behoorlijk aantal van de ‘poorterscepen’ gratis toegekend 

(15 tegenover 43 betalend).437 Indien het Brugse poorterschap al gratis werd uitgereikt, dan was dit 

bijna altijd op voorspraak (‘bi gratiën’) van de graaf.438 Hoewel op dit punt meer onderzoek nodig is, 

lijkt het ons een valabele hypothese dat het migratiebeleid van de Vlaamse steden na de Zwarte 

Dood tenminste deels bepaald werd door de professionele en economische structuur daarvan. In 

steden die economisch en fiscaal afhankelijk waren van maakindustrie, was het zaak om zo snel 

mogelijk het productievolume te herstellen. Daarvoor waren arbeidsmigranten nodig, wat 

resulteerde in lage poortersgelden en, zo nodig, gratis toekenningen van het poorterschap op grote 

schaal. Steden met een meer gediversifieerde economie, hadden minder nood aan arbeidsmigratie 

en hanteerden daarom een restrictiever migratiebeleid.  

Terwijl er geen éénduidige lijn getrokken kan worden in de migratiepolitiek van ‘de’ Vlaamse stad, 

wijzen de beschikbare data toch op een relatief beperkte immigratie. In dit opzicht is het opvallend 

dat men in de literatuur voetstoots uitgaat van een sterke stadsmigratie en daar zelfs verregaande 

economische consequenties aan verbindt. Zo meent W. Blockmans dat de looninflatie in de steden 
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zich slechts met mate manifesteerde, gezien het tekort aan arbeid er al snel werd geneutraliseerd 

door immigratie vanuit het nog steeds overbevolkte platteland.439 In het demografische hoofdstuk 

van dit werk gaven wij reeds enkele indicaties die wijzen op een hoge tol van de Zwarte Dood op het 

platteland. Er is actueel geen enkel objectief argument voorhanden dat de stelling onderschrijft dat 

de sterfte in de steden erger zou zijn geweest dan op het platteland. Daarenboven lagen er op het 

platteland voor have-nots veel sterkere winsten in koopkracht in het verschiet, denken we 

bijvoorbeeld aan de sterke daling van de reële pachtprijs in de jaren vijftig. Niet toevallig stelde de 

Italiaanse economische historicus P. Malanima op basis van Engels en Italiaans bronnenmateriaal 

vast dat de lonen in de steden minder snel stegen dan deze op het platteland, wat had gezorgd voor 

een omslag in de ‘urban–rural wage-differential’.440 Gezien een perspectief op hoger loon de 

voornaamste pull-factor is voor stadsmigratie, weerklonk de lokroep van een stedelijk bestaan plots 

heel wat minder luid. Het mag dan ook niet verbazen dat het door ons geconsulteerde 

bronnenmaterieel daarentegen precies wijst op een vertraging van de immigratie na de doortocht 

van de Zwarte Dood. Bij dat bronnenmateriaal moet wel een kanttekening geplaatst worden. 

Migranten zouden enkel het poorterschap kopen indien zij daartoe een direct belang hadden, 

bijvoorbeeld omdat zij wilden toetreden tot een ambacht, dan wel genieten van de tolvrijheid en 

juridische bescherming die de stad bood.441 Veel arme migranten kwamen terecht in slecht betaalde 

jobs die niet corporatief waren georganiseerd en hadden dan ook geen enkele reden om het dure 

poortersgeld bijeen te schrapen. Voor deze outcasts van de stedelijke maatschappij was het 

poorterschap daarom, in de woorden van P. Stabel, een “nutteloze luxe”.442 Enkel geschoolde 

arbeiders of vermogende handelaren kochten het poorterschap aan. Hierdoor is het aantal nieuwe 

poorters eerder indicatief voor de economische aantrekkingskracht van de stad, dan voor de 

effectieve migratie. Voornamelijk voor Brugge, waar het poorterschap slechts zeer zelden gratis werd 

toegestaan, kon het werkelijke immigratiecijfer daardoor veel hoger gelegen hebben.  

 

Anti-corporatisme 

De plattelandsbewoner die zijn professionele geluk in de stad wenste te beproeven moest tal van 

corporatieve hinderpalen overwinnen. Buitenstaanders moesten eerst het poorterschap verwerven, 

en daarna een zwaar entreegeld ophoesten om het ambacht te kunnen betreden. Kinderen van 
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ambachtsleden konden daarentegen opklimmen tot meester voor een symbolische habbekrats. Alsof 

dit nog niet genoeg was, bleek ook de zoektocht naar een werkplek geen evidentie. Meesters konden 

in hun atelier immers slechts een beperkt aantal leerlingen te werk stellen. Logischerwijs hadden de 

eigen kinderen daarbij opnieuw voorrang. Al deze belemmeringen hadden tot duidelijk doel om de 

interne concurrentie onder de leden af te vlakken via een informeel systeem van numerus-clausus. Er 

zijn weinig Vlaamse arbeidsreglementen van voor de Zwarte Dood bewaard, al reikt het Gentse 

stadsarchief toch twee voorbeelden aan. Beiden zijn hoogst illustratief voor de beslotenheid van de 

ambachten in deze periode. In het mooi verluchte gildenboek van de Gentse ‘wagenmakers’ (1324) 

staat te lezen dat aspirant leerknapen 8 s. gr. en een kan wijn moeten schenken aan de deken en de 

gezworenen van het ambacht, aleer in de leer te mogen gaan.443 Om uiteindelijk als meester te 

worden opgenomen moet de aspirant nogmaals de beurs open trekken. Hij moet 5 lb gr. neertellen, 

een kan wijn én een zilveren schaal bewerkt met het wapen van de ambacht, waarvan vorm en 

omvang nauwkeurig worden beschreven.444 Voor kinderen van meesters ligt de lat véél lager, zij 

worden al voor 5 s. par. volwaardig in het gild opgenomen, al dan niet voorgeschoten door papa.445 

Het nepotisme binnen het gild van de wagenmakers strekt zich ook uit tot de invulling van de 

schaarse plaatsen voor leerjongens. Een wagenmaker kan slechts één leerjongen tegelijk opleiden, 

tenzij het om zijn eigen kinderen gaat. Gelijk hoeveel kinderen hij heeft, zij mogen allen bij hem in de 

leer en nadien ook nog als gezel blijven werken.446 Slechts af en toe zal er dus een plaats vrijgekomen 

zijn die door een externe werkkracht kon worden ingevuld. Deze discriminatie van niet-kinderen 

manifesteerde zich ook bij de Gentse goud- en zilversmeden. In hun reglement van 1338 wordt het 

entreegeld bepaald op twee zilveren marken. Kinderen van meesters worden al tot de club 

toegelaten voor 5 lb par.447 Deze combinatie van schaarse vacante leerplekken en zéér hoge 

entreegelden moeten in de praktijk onvermijdelijk externe sollicitaties afgeschrikt hebben, waardoor 

het ambachtswezen de facto een familie-business werd.448 Dit gold bij uitstek voor beroepen met een 

hoge toegevoegde waarde, zoals edelsmeden en wagenmakers. Of dit ook zo was in industriële 

sectoren die maatschappelijk in minder hoog in aanzien stonden, zoals het smerige en lastige karwei 

van de vollerij, kon niet achterhaald worden bij gebrek aan bewaarde bronnen uit de periode van 

voor de Zwarte Dood.  

Door de gaten die de Zwarte Dood in het arbeidersbestand sloeg kwam dit systeem van ‘eigen kind 

eerst’ in vele landen onvermijdelijk onder druk te staan. Hoger zagen we reeds dat de Venetiaanse 

senaat het radicale besluit nam om de entreegelden integraal af te schaffen. Het algemene belang 
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vereiste een snel herstel van de economische bedrijvigheid en daarvoor moest het particularisme van 

de ambachten wijken. Ook de Franse koning Jan II nam radicale maatregelen om de economie in zijn 

kroondomein terug op peil te brengen. In zijn ‘Grande Ordonnance’ van 1351 ging er tal van heilige 

ambachtshuisjes voor de bijl. Aan de interne personeelsbeperking die de ambachten aan hun leden 

oplegden werd paal en perk gesteld. Voortaan mochten meesters zo veel leerjongens te werk stellen 

als ze wilden, wat de deur op een kier zette voor proto-fabrieken.449 Tegelijk werd aan iedereen die 

een ambacht beheerste en die ‘oeuvre bonne et loyale’ leverde toegestaan om zich te vestigen in een 

stad naar keuze en er zijn nering op te nemen. Dit laatste was, in de woorden van historicus R. Vivier, 

“l’attaque la plus directe au monopole corporatif”.450 De hoge entreegelden voor buitenstaanders en 

de beperking op de leerplekken, die decennia lang als een comfortabele informele numerus-clausus 

hadden gewerkt, werden met één pennentrek bij het grof huisvuil gezet. Jan II nam de gelegenheid 

te baat om meteen ook de controlerende rol van de ambachten uit te hollen. Voortaan zouden de 

gezworenen van de ambachten niet langer zelf oordelen over inbreuken op de 

ambachtsreglementen, maar enkel nog functioneren als aanklager daarvan bij de stedelijke 

instanties.451 Interessant is dat Jan II dit alles besloot met een verwijzing naar het algemene belang: 

“Et ainsi est-il ordonné, tout pour le prouffit commun”. Dit was geen grootspraak, want de koning had 

als christelijke prins de taak om de ‘juste prix’ te bewaken, en die kon enkel hersteld worden als de 

markt afdoende werd bevoorraad. De vele corporatieve belemmeringen op de arbeidsparticipatie 

van buitenstaanders verhinderden dat het arbeidersbestand zich na de Zwarte Dood kon herstellen, 

waardoor er schaarste optrad op de consumentenmarkt en er een opwaartse druk kwam op de 

consumptieprijzen. De ambachten zelf bleken weinig enthousiast om de arbeidsmarkt te 

liberaliseren, want de individuele meesters hadden een financieel belang bij het in stand houden van 

artificiële schaarste voor hun producten.452  

Een dergelijke frontale aanval op de privileges van de ambachten was voor graaf Lodewijk van Maele 

ondenkbaar. De ambachten namen een prominente rol op binnen de stadsbesturen van de grote 

steden Ieper, Brugge en Gent, die op hun beurt als de ‘Drie Leden’ van Vlaanderen in letterlijke en 

figuurlijke zin de lakens uitdeelden in het graafschap. De Drie Leden zouden daarom onvermijdelijk 

hun veto stellen tegen elke poging tot inperking van de corporatieve privileges naar Frans voorbeeld. 

Ook in de binnenstedelijke context kon van het stadsbestuur terzake weinig heil worden verwacht. 

Hoewel sommige segmenten van de stedelijke samenleving wellicht oor hadden voor argumenten als 

consumentenbescherming en adequate marktbevoorrading, was een vrijmaking van de arbeidsmarkt 

een illusie zolang de ‘kleine neringen’ en de textielambachten de politieke bühne domineerden. Een 

lezing van de ambachtskeuren van na de Zwarte Dood leert dat er zelfs geen minieme scheuren 

kwamen in de corporatieve monopolies. In 1350 werden de oude gebruiken van het ambacht van de 

Gents droogscheerders gehomologeerd door het stadsbestuur. Kinderen mochten het ambacht gratis 

betreden, terwijl voor buitenstaanders 10 lb werd aangerekend. De Gentse tin- en loodgieters 

verkregen in 1351 een nieuw reglement, waarin het voor niet-zonen opnieuw sterk werd 

ontmoedigd om te solliciteren voor een stekje in het ambacht. Zij moesten voor hun intrede als 
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leerknaap 20 s. groten betalen en bij het intreden als meester nogmaals 36 lb 5 s par. Kinderen van 

een meester konden al voor amper 10 s par hun leertijd aanvangen en voor slechts 20 s par als 

meester worden opgenomen.453 Ook de ‘wijnschroeders’ houden in hun reglement van 1354 vast aan 

de familiale discriminatie, zij het in minder groteske vorm als de loodgieters. Kinderen van meesters 

worden er voor iets minder dan de helft van het bedrag toegelaten in het gild.454 Het reglement van 

de tin- en loodgieters bevat verder een interessante bepaling die inzicht geeft op de manier waarop 

het ambacht aankeek tegen meesters van buiten de stad. Een loodgieter van buitenaf die in Gent zijn 

nering wilde opnemen keek op tegen twee jaar waarin hij slechts als gezel mocht werken. Na die 

twee jaar mocht hij toetreden als meester, doch niet vooraleer hij het vrijwel onbetaalbare bedrag 

van 75 lb par aan het ambacht schonk.455 Ook in de keuze van het personeel voor de schaarse 

werkplekken was het al ‘eigen werkvolk eerst’ dat de klok sloeg. In de ‘costuymen’ van de 

droogscheerders werd het verboden voor meesters om in hun werkplek een “vremden man” aan het 

werk te stellen zolang er nog gildebroeders zonder werk zaten. Indien een buitenstaander al het 

geluk vond om een job te bemachtigen, dan mocht hij bovendien per direct opkrassen indien er een 

werkloze gildebroeder aanklopte.456  

Een opmerkelijke tendens in de ambachtsreglementen van na de Zwarte Dood is de interne 

productiebeperking die de ambachten aan hun leden oplegden. Een ambachtsreglement voor de 

Gentse wevers van 1353 beperkte het aantal weefgetouwen per meester tot twee, waarmee 

effectief verhinderd werd dat er zich proto-fabriekjes ontwikkelen.457 Zowel in de keure van de 

Gentse scheerders (1350)458 als in die van de Ieperse vollers (1363)459 werd het personeelsbestand 

binnen een werkplaats beperkt tot één meester en één garsoen. Interne beperkingen op de 
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 “Item so wat cnapen te desen vorseiden ambachte comen wille ende meester werden ende goet cnape es. Es 
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productie waren geen Vlaams unicum. In Firenze had de Arte della Lana, het overkoepelende 

ambacht van de textielnijverheid, in 1349 een maximumquotum opgelegd aan haar meesters. 

Niemand mocht meer dan 220 rollen textiel per jaar produceren. Schijnbaar waren de ambachten 

zich ervan bewust dat de geaggregeerde vraag na de Zwarte Dood was afgenomen en kwamen ze tot 

het drastische besluit om de ingekrimpte markt onder elkaar te verdelen.460 De pogingen van de 

Franse Koning Jan II om de markt open te breken en grootschaliger productie mogelijk te maken 

verkreeg geen weerklank in andere landen.  

Door hun grote macht in de stedelijke schepenbanken waren de Vlaamse ambachten er niet alleen in 

geslaagd om hun beslotenheid na de Zwarte Dood intact te houden, maar zelfs nog verder uit te 

bouwen. De diverse maatregelen tot afscherming van hun beroep betekende in de praktijk een 

ernstige rem op de intra-professionele mobiliteit binnen de Vlaamse stedelijke nijverheid. Doordat ze 

de professionele kansen voor immigranten herleidden tot laag betaalde hamburgerjobs betekenden 

ze eveneens een zware rem op de immigratie vanuit het platteland naar de stad. De gewoonte van 

Vlaamse ambachtslui om hun eigen kinderen te bevoordelen en externe sollicitanten af te schrikken 

bleek bijzonder hardnekkig. De eerste ernstige poging om de “corporatieve segregatie”461 van de 

arbeidsmarkt op te heffen kwam er pas in 1544, toen Karel V aan het weerbarstige Gent zijn 

‘Concessio Carolina’ oplegde. Enkele decennia later waren de hoge intredegelden al opnieuw in 

voege. Het zou uiteindelijk de komst van een autocratische Corsicaan vergen om de toegang tot de 

stedelijke beroepen eindelijk te liberaliseren.  
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Een Vlaams ‘enigma’? 
 
In de historiografie over de Zwarte Dood wordt Vlaanderen al decennia lang als een unicum 

beschouwd. Onder invloed van Van Werveke’s sceptische these, waarin hij tot het einde van zijn 

carrière koppig bleef volharden, gingen historici in binnen- en buitenland er van uit dat de Zwarte 

Dood slechts een marginale demografische impact had op het graafschap. Opeenvolgend onderzoek 

van P. Rogghé, G. Maréchal, W. Blockmans en J. Vandeburie zetten die assumptie op losse 

schroeven. Het historiografische debat is inmiddels al lang het stadium voorbij waarin gedebatteerd 

werd of de epidemie nu wel of niet had toegeslagen en centreert zich rond de vraag hoe hoog de 

mortaliteitsratio was. Afhankelijk van de auteur schommelt die tussen de 15 en 25 % van de 

bevolking. Wij durven ons niet wagen aan een dergelijke raming, gezien het fragmentaire 

beschikbare bronnenmateriaal dat simpelweg niet toelaat. In dit werk hopen wij wel een nieuwe 

historische kwestie te hebben geopend voor historisch debat, namelijk de hardnekkige assumptie dat 

de sterfte op het Vlaamse platteland minder erg was dan in de grote steden. De acta van het Brugse 

Sint-Donaaskapittel openbaarden een golf aan plattelandsparochies die plots “vacantem per 

mortem” kwamen te staan. Ook uit het personeelsbestand van de Blankenbergse wateringen en de 

renteboeken van de ‘Officië van den Brode en de Foraniteit’ van het Sint-Donaaskapittel, blijkt ons 

inziens duidelijk dat de Zwarte Dood wel degelijk lelijk had huisgehouden op het Vlaamse platteland.  

 

Indien het bestaan van een demografische impact al werd erkend, bleek dat veel minder het geval te 

zijn voor de economische, sociale en politiek gevolgen. In de werken van W. Blockmans, D. Nicholas, 

E. Thoen wordt het graafschap voorgesteld als een baken van economische en sociale stabiliteit, een 

in barnsteen gevatte vlieg waarin de gevestigde orde ongewijzigd bleef voortkabbelen. De Zwarte 

Dood had louter gezorgd voor wat administratieve ontreddering in het pestjaar, getuige het tijdelijk 

verwaarlozen van de Gentse en Brugse stadsrekeningen, evenals een in de tijd beperkte inflatie door 

supply shocks. Een echte, structurele, impact zou er pas gekomen zijn nadat de demografische 

recessie in de decennia daarop nog werd uitgediept door het uitbreken van zware echo-

epidemieën462 en een burgeroorlog463 die een verwoestende werking had op het platteland. In de 

door ons bestudeerde periode (1348-55), die overal in Europa gepaard ging met politieke, 

economische en sociale omwentelingen, waren de structuren van de Vlaamse samenleving evenwel 

ongewijzigd gebleven.  

 

Wanneer men de legislatieve en diplomatieke bronnen ter hand neemt, kan men zich inderdaad 

moeilijk van de indruk ontdoen dat de maatschappij koppig verder bleef draaien, zowel in de 

moeilijkste uren van de biologische storm als in de jaren waarin het psychologische en 

maatschappelijke trauma moest worden verwerkt. In onze consultatie van het Gentse ‘boek van den 

blivene’ werden wij getroffen door de plichtsbewustheid van de Gentse schepenen van de keure. 

Zelfs op het hoogtepunt van de epidemie, de maanden augustus en september van het annus 

horribilis 1349, toen flagellanten zich al geselend door de Gentse straten baanden en vrijwel elke 

familie getroffen werd door het plotse verlies van een vader, moeder, zoon of dochter, bleven zij 
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obstinaat verder werken en recht verschaffen aan de burger.464 Hoewel wij in de Gentse 

voorgeboden aanwijzingen vonden voor een opstoot van joie de vivre, om niet te zeggen van plat 

hedonisme, bleven chaos, rellen en opstanden uit. Ook de trage molen van de plattelandseconomie 

bleef onverstoorbaar draaien. De landbouwproductie stortte niet in elkaar en bleef de stedelingen 

trouw van voedsel voorzien. In tegenstelling tot Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië kende 

Vlaanderen geen verlaten dorpen of ‘Wüstungen’.465 De leeuwerik zong er hetzelfde lied, en de boer, 

hij ploegde voort.466 

 

Maatschappelijke en politieke continuïteit sluiten evenwel niet uit dat er zich onder de oppervlakte 

aanzienlijke economische krachten manifesteren. Hoe stil de literaire bronnen zijn in Vlaanderen, 

hoe sprekend de economische gegevens. Na de prijsinflatie van 1349-50, die het logisch gevolg was 

van bevoorradingsschokken en die daardoor als een tijdelijke kwaal werd beschouwd, bleef de 

verwachte prijscorrectie uit. De misoogst van 1351 dreef veel gezinnen over de rand van de armoede 

en vergde een uitzonderlijke grafelijke interventie om het platteland te dwingen om de steden van 

voldoende graan te voorzien. Het jaar daarop was de graanprijs eindelijk gedaald tot een normaal 

niveau, maar toen brak er een nieuwe inflatiegolf aan die deze van 1349-51 ver overtrof. Tot 

algemene consternatie schoten de consumptieprijzen de lucht in, met pieken van meer dan 25 % in 

1352 en nogmaals 20 % in 1353, terwijl er in de jaren 1354 en ’55 geen beduidende prijscorrectie in 

zicht was. De loontrekkenden zaten hierdoor in zeer nauwe schoentjes. Door wanhoop gedreven 

beklaagden de Dendermondse vollers zich in 1355 bij hun nieuwe heer, graaf Lodewijk van Maele, 

dat  zij “so crancken ende cleenen loon hadden (…)dat sij hem daerup niet onthouden mochten noch 

hare leiftocht hebben naer den dieren tiden die nu zijn.” Na de Zwarte Dood werd de loonarbeider 

wakker in een nieuwe, vijandelijke, economische realiteit. Waar hij vroeger een prijsstijging kon 

‘uitzweten’ in de wetenschap dat die een tijdelijk gevolg was van een bevoorradingsschok, bleken er 

aan deze nieuwe  ‘diere tiden’ maar geen eind te komen. De lonen van de Vlaamse arbeider, die zeer 

rigide waren door hun inkapseling in tal van reglementen, coustumen, keuren en voorgeboden, 

werden onhoudbaar. Na jaren van verarming werden de lonen vanaf 1352-53 eindelijk aanzienlijk 

opgewaardeerd.  

 

Hoe anders verging het de Vlaamse boerenkinkel. Vòòr de Zwarte Dood werd er op het platteland 

gebikkeld om het kleinste lapje grond als was het om de mooiste vrouw. Nu moesten de 

grootgrondbezitters zelf de boer op om een geschikte pachter te strikken, en dienden zij daarbij 

zowaar ook rekening gehouden te worden met zijn voorwaarden. Zelfs een eerbiedwaardige 

instelling als het Brugse Sint-Janshospitaal ging zijn oude, statige hoeven verpachten bij gebrek aan 

betaalbare arbeidskrachten. Door de gewijzigde land-labour-ratio lager er op het platteland dus 

ongekende mogelijkheden voor ambitieuze boeren zonder land. De pachtprijzen waren in nominale 

termen wel nog steeds even hoog, soms zelfs nog hoger dan voorheen, maar de gestegen prijzen van 

granen, melk, kaas, boter en wat nog al meer compenseerden dat ruimschoots. De rurale have not 

had een setje kaarten in de hand waar generaties voor hem alleen maar van konden dromen. Wie 

zou nu nog het gezonde en eerlijke plattelandsbestaan inruilen voor de loonslavernij in de stad?   
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Naast dood en verderf had de Zwarte Dood op het Europese platteland ook talloze zaden van hoop 

gezaaid. Die werden door de Europese elites brutaal de kiem in gesmoord. Een ongeziene politieke 

repressie ontrolde zich over het ganse continent, waarbij voor het eerst een nieuw wapen werd 

aangewend. Waar het hoi polloi voorheen werd kort gehouden door het zwaard van de heer, was het 

nu de beurt aan de niet minder scherpe pen van de ambtenaar. Het maakte de ontnuchtering er niet 

minder om. De plattelander werd bij wet verplicht om te zwoegen aan een veel te laag loon, van het 

krieken van de dag tot de avondschemering verlossing bracht. In de meest extreme gevallen werd hij 

daarbij aan zijn eigen kerktoren gebonden. Onder die toren was hij geboren, zou hij zwoegen voor 

zijn heer, en uiteindelijk zijn weke lijf een laatste rustplaats geven. In Frankrijk, Henegouwen en de 

Iberische koninkrijken werd de repressie ook uitgebreid naar de stedelijke ambachtslui. Ook voor hen 

werd arbeid verplicht en werden (stuk-)lonen aanzienlijk ingeperkt.  

De Europese elites stonden in permanent contact en waren op de hoogte van de politieke 

initiatieven in hun buurlanden. Er bevinden zich in de bronnen zelfs aanwijzingen van copy-cat-

gedrag. Zo werden er diplomatieke missies uitgestuurd teneinde te weten hoe naburige 

vorstendommen de crisis te lijf gingen.467 Enkele weken voor gravin Margareta van Henegouwen haar 

ambitieuze ordonnantie had uitgevaardigd (juli 1354) had zij nog met de Vlaamse graaf 

onderhandeld over een feodaal geschil.468 Het is niet ondenkbaar dat daarbij ook gediscussieerd 

werd over de sterke inflatie, het monetaire beleid469 in beide landen en over manieren om de oude 

economische orde te herstellen. Toch bleef de Vlaamse arbeider gespaard van de repressieve 

wetgeving die overal in West-Europa ingang had gevonden. Zowel graaf Lodewijk van Maele als de 

grote steden van het graafschap blonken uit in passiviteit. Verder dan het uitvaardigen van enkele 

emigratieverboden, het terugroepen van uitgeweken poorters en het uitvaardigen van 

maximumprijzen voor wijn kwam men niet. Op legislatief vlak vormde Vlaanderen dus wel degelijk 

een unicum binnen de West-Europese context. Hoe kan dit politieke enigma verklaard worden?  

Vooreerst viel het met de looninflatie in de jaren na de Zwarte Dood al bij al wel mee. In de Vlaamse 

steden was de loonvorming in extreme mate geïnstitutionaliseerd. De lonen in de belangrijke 

textielindustrie waren nauwgezet vastgesteld in ambachtskeuren die gehomologeerd waren door het 

stadsbestuur. Lonen en stuklonen in kleinere sectoren waren ingebed in gewoonten die sinds lange 

tijd ‘geuseerd’ waren. De sterke interne controle en peer pressure binnen die ambachten maakten 

dat werken boven of onder het gebruikelijke niveau ook daar niet werd getolereerd. Dit amalgaam 

van politieke, corporatieve en sociale ‘instituties’ had een bufferende werking op de looninflatie. In 
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aangepast worden aan de feitelijke ontwaarding van het ‘slechte’ geld. Hierdoor werden buurlanden van 
landen die overgingen tot ontwaarding van het zilvergehalte in munten vaak gedwongen om mee te stappen in 
een spiraal van muntontwaarding, zoals in deze periode bijvoorbeeld ook geschiedde met de Brabantse 
muntslag in navolging van de Vlaamse. Zie: LAURENT, H., La loi de Gresham au moyen âge : essai sur la 
circulation monétaire entre la Flandre et le Brabant à la fin du XIVe siècle (Brussel 1933)   
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de Vlaamse plattelandseconomie was het belang van loonarbeid dan weer te gering om een 

draconische ingreep te rechtvaardigen. De landbouw in Binnen-Vlaanderen werd sinds lang 

gedomineerd door relatief kleine boerenbedrijven, door het grootgrondbezit uitgegeven in 

termijnpacht van negen tot tien jaar.470 In tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland471, waar tot één 

derde van de totale rurale arbeidsprestatie door loonarbeiders werd geleverd, werd de arbeid op de 

Vlaamse hoeven voornamelijk gepresteerd door de pachtboer en zijn familie zelf, waardoor de 

Vlaamse plattelandseconomie moeilijk kon worden ontregeld door looninflatie.   

 

Daarenboven was een grafelijk ingrijpen naar Frans, Engels of Henegouws model in Vlaanderen 

politieke sience-fiction. In tegenstelling tot de andere vorstendommen, stadstaten en koninkrijken 

van West-Europa had Vlaanderen geen traditie van centrale wetgeving. Nationale ‘Vlaamse’ 

wetgeving die ingreep op lonen, prijzen of arbeidsvoorwaarden was ongezien. In de belangrijke 

textielsteden was de grafelijke wetgevende autoriteit vrijwel onbestaande. Gent bijvoorbeeld genoot 

wetgevende en juridische autoriteit intra muros, een in Europees opzicht zeer verregaande 

autonomie die pas door de Bourgondische hertogen serieus ter discussie zou worden gesteld.472 Het 

vacuüm aan centrale wetgeving werd ruimschoots gecompenseerd door wetgevende initiatieven op 

lokaal niveau, zowel in de steden als op het platteland. De stadsbesturen, en mogelijks ook die van 

rurale ‘kasselrijen’, speelden weliswaar een grote rol in de loonbepaling, maar dit beperkte zich tot 

het homologeren van ambachtskeuren en het bemiddelen in geschillen tussen consument en 

producent. Intra-professionele loon- of arbeidswetgeving was onbekend. Deze afwezigheid van 

legislatieve traditie is een belangrijk gegeven, want veel van de Europese vorstendommen die 

wetgevend ingrepen na de Zwarte Dood hadden die traditie wél. Zo kende Engeland al decennia lang 

arbeidswetgeving op het niveau van de ruimere dorpsgemeenschap via zogenaamde village by-laws. 

Veel van de kernelementen van de latere koninklijke en parlementaire arbeidswetgeving in Engeland 

waren daarin al terug te vinden: een arbeidsplicht en een mobiliteitsverbod voor 

plattelandsbewoners in de oogstmaanden, loonplafonds en een verbod op caritas aan validen.473 Ook 

in de Mediterrane wereld was centrale arbeidswetgeving niet onbekend. De Duitse Keizer en stupor 

mundi Frederik II von Hohenstaufen vaardigde voor zijn koninkrijk Sicilië in 1231 een zeer ambitieuze 

wet uit die de lijfeigenschap afschafte en de burgerlijke gelijkheid voor de wet invoerde, het Liber 

Augustalis. Deze wet voorzag een permanente monitoring van lonen en prijzen. Koninklijke baljuws 

dienden in hun rechtsgebied maximumlonen af te kondigen voor zowel stedelijke ambachtslui als 

rurale dagloners en deze af te dwingen met zware straffen.474 In 1268 had de Castiliaanse koning 

Alfonso X voor het eerst in Europa wetgeving uitgevaardigd waarin voor het ganse rijk uniforme 

maximumlonen en –prijzen werden afgekondigd. Op basis van deze Europese precedenten maken C. 
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Lis en H. Soly de belangrijke kanttekening dat een tekort aan arbeid geen absolute voorwaarde is om 

wetgevend in te grijpen op lonen, prijzen en arbeidsvoorwaarden.475  

 

Een blik op de Romeinse en Franse rechtsgeschiedenis leert dat de aanleiding voor zo’n ingrijpen ook 

kon liggen in een aanzienlijke devaluatie of revaluatie van de munt. Zo werd het bekende ‘Edictum de 

Pretiis Rerum Venalium’ (301 n. Chr.) van de Romeinse keizer Diocletianus uitgevaardigd om de 

prijzen van het Rijk aan te passen aan een nieuw, sterker muntstelsel.476 Van alle Europese landen 

genoot Frankrijk de kwalijkste monetaire reputatie. In de dertiende eeuw stond het rijk van Saint-

Louis nog synoniem met monetaire stabiliteit, maar daar kwam radicaal een eind aan onder het 

verkwistende beleid van koning Filips de Schone. Er werd naar hartenlust gedevalueerd om de 

koninklijke schatkist te spijzen, onder meer om de militaire uitgaven te bekostigen van de Frans-

Vlaamse oorlog. De inflatie die hiervan onvermijdelijk het gevolg was noopte de Franse kroon 

sporadisch tot aanzienlijke muntherwaarderingen. Die operaties werden doorgaans vergezeld van 

nationale wetgeving om de sterkere munt om te zetten in lagere nominale prijzen en lonen.477 In 

1296 en 1330478 werden er in Frankrijk al bij wet loonbeperkingen ingevoerd, en ook de door ons 

geconsulteerde ordonnanties van 1351 en 1354 kwamen naar aanleiding van een revaluatie.479 De 

lange traditie van centrale loonbepaling in Frankrijk bracht trouwens weinig zoden aan de dijk. Zo 

stelde de Poolse historicus B. Geremek vast dat bouwvakkers in het Parijs begin de jaren vijftig tot de 

helft meer opstreken dan wat bepaald was in het loonplafond van 1351.480  

   

Bovenop dit gebrek aan wetgevende traditie in Vlaanderen kwam de politieke zwakte van haar prins, 

graaf Lodewijk van Maele. Met de val van het Gentse revolutionaire weversbewind in januari 1349 

kon de jonge graaf eindelijk zijn autoriteit over het ganse graafschap asserteren, maar zijn politieke 

positie bleef kwetsbaar. De drie grote steden bleven nog steeds de belangrijkste centra van 

economische én politieke macht in het graafschap. Zo had het nieuwe Gentse bewind weliswaar de 

grafelijke autoriteit aanvaard, maar met behoud van alle legislatieve, fiscale en juridische privileges, 

waardoor de stad nog steeds een soort ‘staat in de staat’ vormde. In het college van de ‘Drie Leden’ 

bleven Ieper, Gent en Brugge delibereren over materies van nationaal belang, zoals het monetaire, 

economische en buitenlandse beleid van de graaf. De besluiten die op deze vergaderingen werden 

genomen waren voor de graaf onmogelijk te negeren.481 In tegenstelling tot de buurlanden Frankrijk, 

Henegouwen en Engeland werd in Vlaanderen de politieke agenda dus gedomineerd door stedelijke 

belangen. In die steden werd de looninflatie via interne instituties binnen de perken gehouden. Door 

de sterke prijsinflatie na de Zwarte Dood vonden de grote steden zelfs ironisch genoeg een tweede 

fiscale adem. Tot slot waren de steden als de dood om precedenten te scheppen die afbreuk zou 
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kunnen doen aan hun eigen privileges. Op de vergadering van de ‘Here van Vlaendren, sinen Edele 

Rade ende sinen Drien Steden’ zou een draft voor een Vlaamse ‘Statute of Labourers’ daardoor nooit 

op tafel kunnen komen. Doordat de ambachten een belangrijke zeg hadden binnen het stadsbestuur 

konden zij tegelijk verhinderen dat de adellijke fobie voor sociale mobiliteit de politieke agenda ging 

domineren, wat verklaart waarom er in Vlaanderen géén anti-pronkwetgeving werd uitgevaardigd.482 

In Henegouwen, Frankrijk, Engeland en de Iberische koninkrijken werd de wetgeving daarentegen 

voornamelijk aangestuurd door de belangen van het adellijke en klerikale grootgrondbezit, de twee 

traditionele steunpilaren van de middeleeuwse monarchie. Medio veertiende eeuw kende 

Vlaanderen evenwel geen betekenisvolle klasse van rijke landadel verbonden aan de graaf. De 

Vlaamse landadel was niet meer dan een verlengstuk van het stedelijke patriciaat.483 Dat patriciaat 

hield zich niet onledig met rechtstreekse exploitatie van haar grondbezit. Het grootgrondbezit werd 

uitgegeven in tijdpacht, waarbij de vraag hoe dat land zou worden bewerkt en voor welke salarissen 

geen issue was. In Vlaanderen ontbrak dus zowel de politieke mogelijkheid voor een centraal 

wetgevend ingrijpen als de politieke wil daartoe.  

 

Bestuurlijke chaos of politieke logica?  
 

 Pogingen tot synthese in de historiografie 

 

Hoewel grotendeels gelijk in opzet, waaierden de economische maatregelen die de Europese elites in 

de nasleep van de pest namen in de praktijk breed uiteen. De grote monarchieën van West-Europa 

leken hun eieren collectief in de mand van rigoureuze loonbevriezing te leggen, terwijl zij prijsinflatie 

doorgaans met een fluwelen handschoen aanpakten. Ook binnen die monarchieën bestonden grote 

verschillen. Frankrijk en de Iberische koninkrijken viseerden ook de stedelijke werknemer, terwijl 

Engeland voornamelijk de aspiraties van haar landarbeiders wilde beknotten. In het dichte web van 

Italiaanse stadstaten bleek een repressieve politiek contraproductief en werd daarom voluit ingezet 

op het lokken van immigranten, via het toekennen van burgerschap, belastingvrijstellingen en het 

afschaffen van corporatieve belemmeringen op de arbeidsmarkt. Hoe valt deze pan-Europese 

diversiteit te verklaren, wetende dat men doorheen gans Europa toch grosso modo met dezelfde 

economische problematiek werd geconfronteerd? Zijn er in de ogenschijnlijke chaos aan 

maatregelen politieke, economische of demografische patronen te ontwaren die determinerend 

waren voor het gevoerde beleid? Deze kwestie is helaas onderbelicht in de Europese historiografie, 

die daarentegen uitblinkt in talloze geïsoleerde nationale monografieën. In 1985 verscheen een 

overzicht484 van alle economische maatregelen die de Europese overheden in de nasleep van de 

Zwarte Dood namen, doch de auteur, Niethard Bulst, toonde zich weigerachtig om zich te wagen aan 

grote transnationale analyses. We moeten terug naar het begin van de twintigste eeuw (M. 
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Kowalewski485 in 1901 en C. Verlinden486 in 1938) en vervolgens naar de actuele periode (R. Braid487 

in 2003, S. Cohn488 in 2007 en C. Lis en H. Soly489 in 2012 en ‘15) om denkers te vinden die algemene 

syntheses formuleren over de determinerende factoren die aan het beleid ten grondslag lagen. De 

Russische erudiet Maxim Maximovitsj Kowalewsky was de eerste auteur die zich waagde aan een 

omvattende bespiegeling. In deel V van zijn monumentale “Die ökonomische Entwicklung Europas bis 

zum Beginn der kapitalistischen Wirtschaftsform”490 ontwikkelde deze academische homo 

universalis491 een politieke these: de sterkte van de staat en de interne machtsverhoudingen binnen 

het bestuur van een land determineren de aard van het beleid. Kowalewski leidde deze these af uit 

twee voorname breuklijnen die het Europese continent verdeelden. Binnen de West-Europese 

vorstendommen zag hij een contrast tussen de centraliserende Europese koninkrijken en het 

verbrokkelde H.R.R., en binnen Italië tussen de gildenrepublieken en de oligarchische 

handelsrepublieken. De ‘politieke’ these van M. Kowalewski gaat verder dan louter het institutioneel-

politieke en omvat ook de structuur van de bezits- en arbeidsrelaties in de verschillende landen. Zo 

stelt M. Kowalewski dat de rurale looninflatie in Frankrijk veel minder ernstig was dan in Engeland 

gezien de landbouweconomie daar nog voor een groot deel via het niet-gemonetariseerde 

lijfeigenschap verliep.492 De intellectuele prestatie van M. Kowalewski blijft ook vandaag 

bewondering wekken, gezien hij zijn ganse werk vanuit het historiografische niets heeft geschapen. 

Hoewel bepaalde van zijn stellingen door latere historiografen493 onderuit gehaald werden wegens 

een fragmentaire, selectieve of foutieve lezing van de bronnen, blijft zijn politieke these tot op heden 

het relevantste referentiekader. Zijn stellingen werden in 1938 kracht bijgezet door een detailstudie 

van de wetgeving van de Iberische koninkrijken, van de hand van C. Verlinden. In zijn studie merkte 

deze Gentse professor op dat zowel de totstandkoming, de inhoud, de stafbepalingen als de 

levensduur van de legislatieve maatregelen aanzienlijk verschilden tussen het koninkrijk van Castilië 

en Leon enerzijds en de Aragonese gebieden anderzijds. C. Verlinden achtte dit het gevolg van 

divergente politieke realiteiten in beide confederaties. In de Aragonese gebieden was de koninklijke 

macht minder sterk en deze van de steden, waarbinnen ook de gilden een zeg hadden, daarentegen 

zeer belangrijk. Dit verklaarde volgens Verlinden zowel het humanere karakter als de snellere 

afschaffing van de crisis-wetgeving in de Aragonese gebieden.494 Hoewel het werk van Verlinden niet 

gans Europa beslaat, betekende het wel de eerste diepgaande studie waarbij Kowalewski’s politieke 

these op empirische basis kracht werd bijgezet. Op het overzichtswerk van N. Bulst in 1985 na, was 

het wachten tot 2003 vooraleer een nieuwe poging tot synthese verscheen. De Amerikaanse 

romanist en historicus R. Braid greep de editie van de Provençaalse ordonnantie aan om een 

omvattende internationale vergelijking te publiceren van de wetgeving van de Iberische Koninkrijken, 

Frankrijk, Engeland en Provençe. Hoewel het werk eerder catalogiserend  van aard is, besluit ook R. 

Braid met een  politieke synthese: de rol van de adel, de vorst, de steden en de clerus varieert 
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aanzienlijk in het economische beleid van land tot land, en het is de invloed van de meest dominante 

factor die de richting en de inhoud van de ordonnantie bepaalt.495 In 2007 zou de Amerikaan S. Cohn 

de ondertussen gerijpte politiek these van M. Kowalewski als pan-Europees denkkader in vrij radicale 

bewoordingen verwerpen. S. Cohn had zich eerder verdiept in de geschiedenis van de Italiaanse 

stadstaten, met focus op Firenze496, en betrok in zijn analyse in extenso de zeer gevarieerde 

beleidsmaatregelen van deze kleinere entiteiten. Ook M. Kowalewsky had een ruime aandacht aan 

de dag gelegd voor de Noord-Italiaanse casus en er zelfs een onafhankelijke studie497 aan gewijd, 

maar S. Cohn weerlegde de kern van diens bevindingen. In de Italiaanse casus ontwaart S. Cohn 

slechts politieke onlogica, waarop hij besloot met het expliciet begraven498 van M. Kowalewski’s 

politieke these. S. Cohn acht de interne machtsverhoudingen weliswaar relevant voor de studie van 

de genese en inhoud van de maatregelen van individuele staten, maar rekent af met de idee dat 

daaruit enige pan-Europese wetmatigheden zouden kunnen worden gedistilleerd. Sterker, de 

wetgevende maatregelen die de Europese elites in de jaren onmiddellijk na de Zwarte Dood namen 

zijn dermate gevarieerd en versplinterd “dat deze elk zichtbaar patroon van economische of politieke 

rationaliteit ontberen”.499 Helemaal provocatief wordt S. Cohn wanneer hij stelt dat zelfs de nieuwe 

demografische en economische realiteit geen rol speelde in de genese daarvan.500 Er zou slechts één 

echte pan-Europese parallel te trekken zijn, namelijk dat alle wetgevende maatregelen voortkwamen 

uit “angst voor de hebzucht en de veronderstelde nieuwe macht van de lagere klassen”501. In 

navolging van het werk van J. Munro502 merkt S. Cohn immers op dat de eisen voor hoger loon van de 

arbeiderklasse in die eerste chaotische jaren na de pest helemaal niet excessief waren indien men de 

inflatie in rekening brengt, waardoor de angst van de elites voor die eisen eerder een irrationele 

vrees betrof dan een gefundeerde bekommernis. Wellicht de grootste inhoudelijke bijdrage van S. 

Cohn aan het debat is de herintegratie van de Noord-Italiaanse casus, die sinds de rudimentaire 

studie van M. Kowalewski in 1895 onderbelicht was gebleven. Uit die casus puurt S. Cohn een 

bijkomende innovatieve conclusie, namelijk dat de grotere internationale mobiliteit van de 

werknemers aldaar een repressief beleid in de praktijk onmogelijk maakte en de staten dwong in een 

al maar intensere concurrentieslag om vers bloed.503 Met het introduceren van een psychologisch 

denkkader gecentreerd rond elitaire angst gaf S. Cohn ook eindelijk de mentaliteitsgeschiedenis zijn 

rechtvaardige plaats in het debat. De nieuwe ‘angst-these’ slaagde er evenwel niet in het 

historiografische debat te domineren. De Belgische onderzoekers C. Lys en H. Soly legden opnieuw 

de nadruk op het belang van politieke machtsverhoudingen. Deze auteurs ontwaren in de Europese 
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elitaire reactie vier grote lijnen. Vooreerst was de nood aan een wetgevend ingrijpen niet overal even 

prangend. In sommige landen, zoals Denemarken, Zweden, Schotland en Catalonië, stond het oude 

feodale systeem gebaseerd op lijfeigenschap nog sterk. Dit liet de elite toe om via extra-economische 

dwang de boeren tot arbeid te bewegen. Een wetgevend ingrijpen vereist verder een sterke centrale 

overheid én convergentie van de economische belangen bij de voornaamste stake-holders daarvan. 

C. Lis en H. Soly merkten daarbij op dat wetgevend ingrijpen vaak pas effectief werd gerealiseerd 

indien de vorst daartoe ook een persoonlijk belang had. In de economisch meest geavanceerde 

gebieden van Europa zou de regelgeving eerder behartigd worden door de urbane elites. In die 

gebieden zorgde het gebrek aan centraal beleid en de inter-stedelijke competitie voor een zeer 

uiteenlopend beleid. Ook daar zouden de stadsbesturen vrijwel overal ingegrepen hebben op de 

arbeidsmarkt, omdat die stadsbesturen zich identificeerden met de klasse van de rijke handelaren en 

meester-ondernemers.504   

 

 Een nieuw, abstracter, denkkader dringt zich op 

 

Ons onderzoek, hoe bescheiden ook in het kader van slechts een masterthesis, wees talloze 

geografische voorbeelden aan waarin een politieke logica onuitwisbaar aanwezig is. Hoewel S. Cohn 

er terecht op wijst dat bepaalde staten met een identieke politieke constellatie toch onverzoenbare 

maatregelen namen, kan de gezamenlijke bewijskracht van de geïsoleerde voorbeelden die getuigen 

van de “politieke these” niet worden genegeerd. Zo aanvaardde Firenze voor haar eigen stedelijke 

‘cittadani’ de gestegen lonen als een natuurlijk en onontkoombaar gegeven, terwijl ze die van de 

landarbeiders in haar ‘contado’ bevroor op het niveau van voor de pest. De ambachten, die in Firenze 

reële politieke macht uitoefenden, blijken hierin een grote rol te hebben gespeeld.505 De Engelse 

wetgeving, die van alle Europese staten het verst ging in het beknotten van de vrijheid van de 

plattelandsarbeider, kwam dan weer niet toevallig uit de koker van een orgaan dat vrijwel volledig 

gedomineerd werd door het adellijke grootgrondbezit, het ‘House of Lords’. De voorbeelden van 

politieke onlogica die S. Cohn als argumentatie voor het verwerpen van de politieke these aanreikt, 

betreffen daarenboven vrijwel exclusief Italiaanse stadstaten.506 Door de veel hogere internationale 

mobiliteit van hun werknemers opereerden de Italiaanse stadstaten evenwel in een context die 

dermate afwijkt van die van de grote monarchieën in het Noorden, dat die conclusies niet meteen 

vatbaar zijn voor bredere Europese extrapolatie.  

 

De nieuwe angst-these die S. Cohn als pan-Europees leitmotiv aanreikt lijkt ons om verschillende 

redenen moeilijk te verdedigen. Hoewel angst voor sociale mobiliteit inderdaad een wezenlijk 
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onderdeel vormde van de Europese elitaire psyche, kan die angst ons inziens niet linea recta 

geprojecteerd worden op de politieke macht. Vooreerst blijken de ordonnanties bij overtreding 

zowel de werkgever als de werknemer met identieke strafmaat te bestraffen, hetgeen er niet 

bepaald op duidt dat de Europese vorsten unilateraal toegaven aan een elitaire bekommernis. Een 

bijkomende kanttekening is de vaststelling dat de meeste ordonnanties tegelijk ook pogingen 

ondernamen om de consumptieprijzen in toom te houden, al werd daarbij vaak niet dezelfde ijver 

aan de dag gelegd. Door het uitvaardigen van maximumprijzen wensten de vorsten te verhinderen 

dat de koopkracht van de arbeiders, wiens loon ze net hadden afgetopt, nog verder werd uitgehold 

door de sterke inflatie. Wanneer de vele maatregelen die in de ordonnanties zijn vervat in hun 

globaliteit worden bekeken, dan stonden zij ons inziens vooral in het teken van het herstel van de 

economische normaliteit, uitgedrukt in de ‘juste prix’. Ook de wetsgenese zelf pleit voor een 

genuanceerder oordeel. Zo getuigt de manier waarop de Aragonese wetgeving tot stand kwam, en 

opnieuw werd ingetrokken, helemaal niet van een angst, haat, of vooringenomenheid van de vorst 

tegen zijn werkende onderdanen. Pedro IV van Aragon had slechts een compromis bevestigd dat was 

opgesteld door de belangrijkste politieke en economische actoren van zijn koninkrijk, waaronder de 

stedelijke ambachten.507 In dat compromis was geen sprake van een draconische terugkeer naar de 

status quo ante pestum, maar werden significante loonsverhogingen opgenomen en werden tegelijk 

de consumptieprijzen bevroren. Toen de koopkracht van de arbeiders een jaar later desalniettemin 

toch werd uitgehold door inflatie, besliste koning Pedro prompt om de ordonnantie in te trekken, 

volgens C. Verlinden “motivé par les abus des seigneurs”508. Ook de Franse Koning Jan II had in zijn 

ordonnantie van 1351 een algemene loonsopslag afgekondigd, overigens van een grootorde waar de 

Vlaamse arbeider nog jaren op zou moeten wachten. Het is precies deze vorstelijke bekommernis om 

het herstellen van de ‘rechtvaardige prijs’ in het economische verkeer, die ons inziens de 

belangrijkste kiezel vormt in de schoen van Cohn’s pan-Europese ‘angst-these’. Het dunkt ons, 

kortom, dat de staat medio veertiende eeuw niet langer zonder meer gelijk kon worden gesteld met 

de belangen van het adellijke grootgrondbezit,  en dit noch op het vlak van mentaliteit als op het vlak 

van economische prioriteiten. Het staatsvormingsproces dat zich in deze periode volop 

manifesteerde had gezorgd voor een toenemende verjuridisering en verambtelijking van het 

overheidsapparaat. Hierdoor vervreemdden grote delen van de traditionele landadel van de macht. 

De noblesse d’épée, gevormd uit de klassieke bellatores, ruimde in de vorstelijke kanselarijen en 

raden gaandeweg plaats voor een noblesse de robe, een nieuwe klasse van professionele 

ambtenaren zonder uitgestrekte landerijen, maar voorzien van een loyaal en universitair geschoold 

brein. Ook Vlaanderen ontsnapte niet aan deze evolutie. In de grafelijke raad, die gegroeid was uit de 

oude feodale curia, was de universitaire raadsheer-ambtenaar de adel al vanaf de dertiende eeuw 

gaan verdringen. De meestal ongeschoolde edellieden konden de almaar complexere staatszaken 

simpelweg niet langer verwerken.509 Ook de economische belangen van de vorst divergeerden steeds 

meer met die van de klassieke elite. Onder het oude feodale motto ‘Le prince doit vivre du sien’ werd 

de vorst nog steeds geacht om rond te komen met de inkomsten uit zijn eigen vorstelijke ‘domein’, 

maar daarin wonnen indirecte belastingen op het handelsverkeer meer en meer aan belang.510 Het 

meest sprekende voorbeeld van wetgeving waarin rücksichtslos de belangen van de landadel worden 
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bediend is het Engelse Statute of Labourers van 1351. Het is van belang om aan te stippen dat deze 

wetgeving niet uit de pen kwam van Eduard III en zijn raadgevers, maar uit die van het House of 

Lords, dat helemaal gedomineerd werd door het adellijke en klerikale grootgrondbezit. Dat de 

Engelse wetgeving als het ware elitaire angst uitademt, ligt dus eerder aan de relatieve macht van de 

traditionele elite in het Engelse politieke bestel, dan aan een pan-Europees psychologisch leitmotiv.           

 

Het werk van C. Lis en H. Soly verfijnde de politieke these van M. Kowalewski met enkele concrete 

vaststellingen. De vaststelling dat elke ambitieuze poging om wetgevend in te grijpen een sterke 

centrale staat vereist, blijkt duidelijk uit de grote geografische tweedeling die ook al door M. 

Kowalewski was opgemerkt, namelijk die tussen de opkomende natiestaten in West-Europa en het 

politiek zeer versnipperde Heilige Roomse Rijk. C. Lis en H. Soly wijzen ook op het belang van niet-

economische coërcie in de arbeidsrelaties. In landen waar de feodale adel haar lijfeigenen fysiek 

onder de duim hield was er uiteraard geen nood aan wetgevend ingrijpen. De auteurs wijzen 

tenslotte op de uniciteit van sterk geürbaniseerde regio’s, waarin het voortouw voor wetgevend 

ingrijpen kwam van de urbane elites zelf.511 De vaststellingen van C. Lis en H. Soly zijn ons inziens 

evenwel niet abstract noch omvattend genoeg om alle Europese casussen te dekken. Het betreffen 

vier concrete patronen die binnen de grote verscheidenheid van het Europese crisisbeleid kunnen 

worden waargenomen, maar ze reiken geen universele verklaring aan waarom er in X wél ingegrepen 

werd op lonen en prijzen en in Y niet. Vooral waar het gaat om de economische noodzaak aan 

wetgevend ingrijpen lijken er ons grote marges te liggen. C. Lis en H. Soly beschouwen dit terecht als 

een basisvoorwaarde voor politieke interventie, maar verwijzen daarvoor louter naar één concrete 

historische casus, namelijk het gebrek aan wetgevende ingrepen in landen waar de traditionele 

landadel de looninflatie via extra-economische dwang kon omzeilen. Er zijn evenwel tal van andere 

situaties denkbaar waarbij er evenmin een economische noodzaak was. Mits verdere abstrahering 

van de theorie kunnen er op dit punt dan ook grote analytische winsten behaald worden.  

 

Want waar komt de politieke ‘noodzaak’ tot wetgevend ingrijpen fundamenteel op neer? Die is in 

essentie te herleiden tot het voorkomen van looninflatie en de problematisering daarvan door de 

stakeholders van de politieke macht. Hoe hard die inflatie toeslaat, en hoe hard de economische 

belangen van die stakeholders daardoor worden getroffen, hangen op hun beurt af van de 

economisch structuur van een land. Deze relatie kan het best bestudeerd worden via een nieuwe 

analytische benadering die focust op de structuur van de arbeidsmarkt als ‘factoriële’ markt. Een 

dergelijke structurele benadering, ontleend aan de ‘New Institutional Economics’512, werd reeds op 

de middeleeuwse economie geprojecteerd door auteurs zoals B. van Bavel, J. Luiten van Zanden en T. 

Soens, doch daarbij werd louter aandacht besteed aan de relatie tussen marktinstituties en 

economische groei op de longue durée. Ook in ons korte-termijnonderzoek kan zo’n benadering 

evenwel zijn rol spelen. Zoals dat in Vlaanderen in extreme mate het geval was, werd de 

arbeidsmarkt immers overal in Europa geflankeerd door instituties, die nu eens een buffer vormden 

voor de rauwe economische wetmatigheden die zich na de Zwarte Dood manifesteerden, dan weer 
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fungeerden als katalisator daarvan. De blijvende aanwezigheid van oude feodale 

dwangmechanismen in Scandinavië, Polen en Schotland is daar maar één voorbeeld van, net zoals 

het corporatieve carcan waarbinnen arbeid in de Vlaamse textielindustrie was georganiseerd en het 

veel liberalere systeem van seizoensgebonden loonarbeid in de Engelse plattelandseconomie. Het is 

ons inziens aldus de precieze structuur van de arbeidsmarkt, die verschaft wordt door de flankerende 

‘instituties’, die de economische impact van de Zwarte Dood bepaalt en daardoor ook de 

economische nood aan wetgevend ingrijpen. Het spectrum verbreedt daarbij aanzienlijk indien de 

term ‘instituties’ zou breed mogelijk wordt begrepen, namelijk zowel deze van politieke, 

corporatieve, sociaal-economische als sociaal-culturele aard of, in de woorden van T. Soens, “alle 

formele en informele normen, regels en waarden die het menselijke handelen op één of andere 

manier bepalen”.513  

 

Dit alles leidt ons naar de volgende, abstracte, redenering. Na de Zwarte Dood zal een politieke 

entiteit wetgevend ingrijpen op de arbeidsmarkt indien i) de structuren van die arbeidsmarkt 

looninflatie toelaten, ii) die looninflatie zowel door de economische elites als door de politieke macht 

als schadelijk wordt gepercipieerd en iii) indien die entiteit politiek voldoende sterk staat en 

voldoende georganiseerd is om een legislatief ingrijpen mogelijk te maken. Deze redenering kan 

zowel op vorstendommen, steden, als stadstaten worden toegepast. Wanneer we dit model 

projecteren op de Vlaamse casus, dan stellen we vast dat aan geen van de voorwaarden is voldaan. 

In de steden werd de looninflatie in toom gehouden door een amalgaam van sociale en corporatieve 

instituties waarbij de politieke macht een belangrijke coördinerende rol speelde. Op het platteland 

was de arbeid voornamelijk familiaal gestructureerd, wat de impact van looninflatie 

minimaliseerde.514 Slechts een klein deel van de economische elite van het graafschap werd 

rechtstreeks door de looninflatie getroffen. Het adellijke grootgrondbezit had sinds lang de overslag 

gemaakt naar termijnpacht terwijl de urbane elites in de steden konden kapitaliseren op de unieke 

combinatie van stabiele lonen en almaar stijgende consumptieprijzen. Ook voor de politieke 

machthebbers zelf was de situatie niet problematisch genoeg om een wetgevend ingrijpen te 

rechtvaardigen. De graaf haalde amper inkomsten uit rechtstreekse exploitatie515, terwijl de steden 

dankzij de inflatie konden genieten van forse inkomsten uit indirecte belastingen. Tot slot kende 

Vlaanderen geen centrale legislatieve traditie en waren de centrale instellingen onvoldoende 

uitgebouwd om een legislatieve ingreep überhaupt mogelijk te maken. Wanneer we dit model 

daarentegen projecteren op de Engelse casus, komen we tot een tegenovergestelde slotsom. Het 

dominante systeem van gesalarieerde seizoensarbeid516, waarbij de contracten (en 
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loonvoorwaarden) per seizoen werden onderhandeld en de werknemer niet gebonden was aan zijn 

werkgever, resulteerde op het platteland in sterke looninflatie. Doordat het adellijke grootgrondbezit 

nog steeds in rechtstreekse exploitatie werd uitgebaat zorgde dit voor een regelrechte aanslag op de 

adellijke financiën. Gezien het adellijke grootgrondbezit de belangrijkste centrale wetgevende 

instelling domineerde, vielen de belangen van deze klasse automatisch samen met die van de 

politieke macht. De wettelijke traditie van lokale by-laws, de politieke centralisatie en de 

verambtelijking van de Engelse staat maakten tot slot een ambitieus wettelijk ingrijpen op de 

arbeidsmarkt mogelijk.   

 

EPILOOG 
 

Het onderzoek naar de economische gevolgen van de Zwarte Dood, en de politieke reactie daarop, 

openbaarde ons een wereld die soms akelijk dichtbij lijkt. De economische dynamiek die de Zwarte 

Dood op Europa los liet, en de verwoede pogingen van politici om haar in te dijken, kent immers tal 

van raakvlakken met kwesties die brandend actueel zijn. Net zoals vandaag werden ook toen al de 

lonen van werknemers door de overheid bevroren. Ook toen al ging een gestage inflatie met de 

koopkracht van de burger aan de haal. Ook toen al was er sprake van ongecontroleerde migratie, die 

een onvoorziene impact zou hebben op de arbeidsmarkt en op de lonen. Ook toen al werd massaal 

geld bijgedrukt, waardoor de inflatie nog werd aangewakkerd. Het is allemaal nil nove sub sole. De 

meest opvallende parallel is ongetwijfeld het inherente onvermogen van de politieke macht om de 

‘invisible hand’ van de economie fundamenteel bij te sturen. De elitaire pogingen om het status quo 

ante pestum te herstellen bleken immers bij voorbaat futiel. Het primaat van de economie wordt 

daardoor eens te meer bevestigd als diachrone historische wetmatigheid, of, zoals een Amerikaans 

president het ooit plastisch verwoordde: “It’s the economy, stupid”. 

Het is een aantrekkelijke gedachte om deze diachrone these op haar merites te toetsen aan de 

talloze historische casussen die ervan getuigen. Interventie van de overheid in lonen en prijzen is 

immers een historisch gegeven dat zich vrijwel overal ter aarde en in elk tijdperk heeft 

gemanifesteerd. Van Egyptische Farao’s tot de Romeinse princeps, van de Chinese keizer tot de 

Perzische Sjahanshah, van Fidel Castro tot de Europese Commissarissen van Landbouw, allen hebben 

met wisselend succes gepoogd om de prijzen en lonen van hun rijken met behulp van de wet te 

sturen in deze of gene richting. Twee avonturiers hebben zich gewaagd aan een vermakelijke studie 

van de meest markante pogingen daartoe. In hun werk “Forty Centuries of Wage and Price Controls: 

how not to fight Inflation”517 (1970) illustreren R. Schuettinger en E. Butler de futiliteit van de talloze 

pogingen van de machtigen der aarde om de ongrijpbare economische dynamiek naar hun hand te 

zetten. Het werk is evenwel eerder anekdotisch dan verklarend. Mogelijks ligt er nog een schat aan 

inzichten verbonden indien deze politieke casussen getoetst worden aan economische parameters. 

Was het bepalen van prijzen en lonen bijvoorbeeld doorgaans een reactie op inflatie, dan wel eerder 

de oorzaak daarvan? Hoe verhield het monetaire beleid zich daartoe? De mogelijke invalshoeken zijn 

legio. 

Het onderzoek raakte ook aan andere, nog veel bredere, historische kwestie: de relatie tussen 

bevolking en economie. Er zijn in de geschiedenis (helaas) tal van voorbeelden van abrupte 
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bevolkingsterugval. Denken we aan de horror van de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep die 

daarop volgde, de ‘Justiniaanse Pest’ die het Laat-Romeinse Rijk geselde of de pokkenepidemie die 

de bevolking van Meso-Amerika in de zestiende eeuw decimeerde. Er zijn dus tal van historische 

casussen om de economische theorie, die wij in het eerste luik van dit werk bespraken, op te 

projecteren. Stak er bijvoorbeeld ook in het na-oorlogse Duitsland looninflatie op, na de dood van 

miljoenen en miljoenen arbeiders in de vergeefse strijd om Europese suprematie? Omgekeerd kent 

de geschiedenis ook voorbeelden van exponentiële bevolkingsgroei, denken we maar aan de actuele 

demografie van sub-Saharisch Afrika. Resulteert een bevolkingsexplosie altijd tot een toename van 

de werkloosheid, met loondeflatie en maatschappelijke instabilitiet tot gevolg? Kortom, kunnen ook 

er ook hier diachrone parallellen worden ontwaard? Een stimulerende gedachte. 

 

Joren Vermeersch 

Brugge 07/08/15 
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