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Inleiding  

Doorheen de 13de eeuw kende Europa een bloeiperiode. Deze bloeiperiode werd gekenmerkt 

door een commerciële en een demografische expansie. De meest prominente regio’s in Europa tijdens 

deze bloeiperiode waren Vlaanderen en de Noord-Italiaanse stadstaten. Vlaanderen had zijn succes in 

deze periode vooral te danken aan de handel van wollen lakens. Deze lakennijverheid zorgde voor 

grote vernieuwingen in het arbeidsproces.1 Er werd onder andere een arbeidsverdeling en 

arbeidsspecialisatie ingevoerd, wat voor een stijging in de arbeidsproductie zorgde.2 Deze 

vernieuwingen gingen gepaard met een genderverschuiving.3 Doorheen de hoge middeleeuwen 

veranderde deze eens vrouwelijk georiënteerde nijverheid aanzienlijk. Deze genderverschuiving 

associeert men nu onder meer met een technologische ontwikkeling in het weversambacht. Vanaf de 

11de eeuw werden de klassieke verticale weefgetouwen, die doorheen de vroege middeleeuwen 

werden gebruikt, vervangen door horizontale toestellen. Deze zouden zwaarder zijn en met pedalen 

bestuurd worden. Hierdoor zouden mannen geleidelijk aan meer een meer op de voorgrond treden 

als wevers.4 John Munro stelt dat structurele veranderingen in de hoge middeleeuwen eveneens 

gelden als een andere reden waarom vrouwen hun monopolie in de textielnijverheid van de vroege 

middeleeuwen verloren. De handel werd namelijk meer op export gericht en de opkomst van gilden 

en ambachten zou dus de positie van de vrouwen uiteindelijk ondermijnen.5 In zijn artikel “Working 

Alone? Single Women in the Urban Economy of Late Medieval Flanders (Thirteenth-Early Fifteenth 

Centuries)”, stelt Peter Stabel dat deze genderverschuiving in Vlaanderen vooral te merken is vanaf de 

late 13de eeuw. Ook hij legt de oorzaak hiervoor bij de opkomst van de ambachten.6 

Deze these wil ik graag toetsen. In mijn thesis wil ik focussen op de positie van de vrouw in de 

textielnijverheid, voornamelijk de positie van de vrouw in de Vlaamse lakennijverheid. Voor mijn 

onderzoek gebruik ik de bronnen die terug te vinden zijn in de Receuil de documents relatifs à l'histoire 

de l'industrie drapière en Flandre van Henri Pirenne en Georges Espinas. Zoals de titel van deze editie 

                                                      
1 John Munro, “Economic depression and the arts in the fifteenth-century Low Countries,” in Textiles, towns and 
trade. Essays in the economic history of late-medieval England and the Low Countries, ed. John Munro (Aldershot: 
Variorum, 1994), 235-38. 
2 Herman Van der Wee en Erik Aerts, De economische ontwikkeling van Europa 950-1950 (. Amersfoort: Acco, 
1991),43.  
3 Jeroen Deploige en Peter Stabel, “Textielondernemers En Textielarbeiders in De Middeleeuwse Stad,” in 
Gouden Tijden : Rijkdom En Status in De Middeleeuwen, eds. Véronique Lambert and Peter Stabel (Tielt: Lannoo, 
2016), 241. 
4 Deploige,“Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240-81. 
5 Munro, John, “Textile workers.,” in Textiles, towns and trade. Essays in the economic history of late-medieval 
England and the Low Countries, uitgegeven door John Munro, (Aldershot: Variorum, 1994.)28-9. 
6 Peter Stabel, “Working Alone? Single Women in the Urban Economy of Late Medieval Flanders (Thirteenth-
Early Fifteenth Centuries),” in Single Life and the City 1200–1900, uitgegeven door De Groot et al, (Londen: 
Palgrave Macmillan, 2015) 27-28. 
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insinueert gaat het over een verzameling van documenten omtrent de Vlaamse lakennijverheid 

doorheen de middeleeuwen. Espinas en Pirenne hebben deze Receuil uitgegeven in vier volumes ook 

wel tomes genoemd. Deze volumes zijn alfabetisch op stad geordend. De vroegste bron die wordt 

aangehaald dateert uit 1107 en de laatste bron dateert uit 1504. De volumes zijn uitgegeven tussen 

een periode van 1906 tot 1924. Buiten de 4 originele volumes is er ook een Receuil de documents 

relatifs à l'histoire de l'industrie drapière en Flandre : Le sud -ouest de la Flandre. Depuis l'époque 

bourguignonne uitgegeven. Dit moest het begin vormen van een verzameling van de 

laatmiddeleeuwse bronnen over de Vlaamse lakennijverheid en was een initiatief van Henri De Sagher. 

Het is echter beperkt gebleven bij een verzameling van bronnen uit de West-Vlaamse en Frans Vlaamse 

steden. Voor mijn thesis maak ik enkel gebruik van de vier originele volumes van Espinas en Pirenne. 

De meeste bronnen die in deze edities terug te vinden zijn, stammen voornamelijk uit de 13de en 14de 

eeuw. 7 Mijn periodisering komt ook overeen met deze bronnen. De focus ligt vooral op de 13de en de 

14de eeuw, waarin de Vlaamse lakennijverheid zowel een bloeiperiode, als een periode van 

vernieuwing kende8. Ik wil onder meer de these van Stabel toetsen of de late 13de eeuw inderdaad 

voor zo’n grote verschuiving zorgt voor de positie van de vrouw in het productie proces. Aan de hand 

van de Receuil wil ik dus nagaan welke rol de vrouw speelt in de Vlaamse lakennijverheid doorheen de 

13de en de 14de eeuw en hoe deze evolueert. Ik heb hiervoor de vier volumes van de Receuil 

doorgenomen op vermeldingen van vrouwen, zowel in de vorm van beroepen, als in de vorm van 

namen en algemenere termen (wijf/femme/aucunne). In mijn werkwijze heb ik me enkel gefocust op 

vermeldingen van de gewone vrouwen. Adellijke vrouwen zoals de gravinnen van Vlaanderen 

bijvoorbeeld heb ik dus niet opgenomen in mijn onderzoek. Zoals eerder gezegd omvat de Receuil alle 

bronnenmateriaal dat beschikbaar was in de vroege 20ste eeuw met betrekking tot de lakenindustrie. 

Het is echter interessant op te merken dat sommige steden die in de Receuil zijn opgenomen niet de 

gehele periode deel uitmaakten van Vlaanderen. De Frans-Vlaamse oorlog omstreeks de 

eeuwwisseling van de 13de naar de 14de eeuw zorgde namelijk dat de stedelijke ambachtslui een 

bondgenootschap met de graaf en met de gewillige Vlaamse adel vormde tegen het Frans 

expansionistisch centralisme, gesteund door het gevestigde stadpatriciaat. De kasselrijen en de steden 

van Lille, Dowaai en Béthune gingen met het verdrag van Athis-sur-Orge in 1305 zo naar de Franse 

koning. Dit betekende het einde van de vijf Goede steden: Brugge, Gent, Lille, Dowaai en Ieper. De 

steden waren het namelijk niet eens met de grafelijke capitulatie van Robrecht de Béthune.9 Het zou 

nog twee vredesverdragen en vijftien jaar duren vooraleer de graaf definitief afstand deed van deze 

                                                      
7Henri Pirenne , Georges Espinas, Johan-H De Sagher, en Henri Emile De Sagher. Receuil De Documents Relatifs à 
L'histoire De L'industrie Drapière En Flandre. (Bruxelles: Kiessling et Imbreghts, 1906.). 
8Patrick Chorley, “The evolution of the woolen, 1300-1700,”. in The New Draperies In the Low Countries and 
England, 1300-1800, uitgegeven door N.B. Harte (Oxford: Oxford University Press, 1997),38-41. 
9 Verdrag van Pontoise in 1312 en Verdrag van Parijs in 1316, herbevestigd door Robrecht van Bethune in 1320. 
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gebieden. Bij ieder vredesverdrag werden de boetes verhoogd, dit leidde tot de oprichting van het 

‘Transport van Vlaanderen’. Dit was een belastingsysteem dat nog steeds gedurende het ancien regime 

van kracht bleef. Met de overgang naar het Frans bewind verloren deze lakencentra hun directe 

verbinding met de Engelse wolleveranciers wat hun lakennijverheid geen goed deed. In 1369 trouwde 

Margareta met Filips de Stoute, de zoon van de Franse koning. In deze overdracht gingen de 

bovenvermelde kasselrijen en hun steden terug naar de Vlaamse graaf Lodewijk van Male tezamen 

met een grote som geld ter waarde van de Vlaamse boetes. De politieke en economische rol die ze 

speelden kregen ze echter niet terug. Beiden konden zich desondanks optrekken aan andere factoren, 

Lille kreeg het Rekenhof toegespeeld en Dowaai kon zich blijven handhaven door haar 

graanmonopolie.10 In mijn thesis behandel ik deze steden doorheen de gehele periode van de 13de en 

de 14de eeuw desondanks als deel van Vlaanderen. 

Het is belangrijk op te merken dat de Receuil ook onderhevig is aan selectie, niet alle bronnen zijn 

evengoed bewaard gebleven, waardoor het bronnenmateriaal voor sommige steden heel beperkt is 

en het bronnencorpus dus niet altijd een even waarheidsgetrouw beeld kan schetsen. Zo biedt de stad 

Lille een redelijk groot bronnencorpus. Dit kan verklaard worden doordat de stad het Rekenhof vormde 

in de late middeleeuwen. Het Rekenhof was een administratief centrum voor de Bourgondische 

hertogen.11 Eveneens stamt de Receuil uit het begin van de vorige eeuw waardoor er onvermijdelijk al 

nieuw bronmateriaal zal gevonden zijn. Dit is een belangrijke nuance om in gedachten te houden bij 

het lezen van mijn thesis. De reden dat ik de Receuil gebruik is dat ze, ondanks de onvermijdelijke bias, 

toch een groot corpus van een bronnenverzameling biedt om mee aan de slag te gaan, en ook omdat 

veel steden die hierin aan bod komen, nog onderbelicht zijn.  

 Mijn vraagstelling luidt: Welke rol spelen de vrouwen in de Vlaamse lakennijverheid doorheen de 13de 

en de 14de eeuw? Welke taken kregen de Vlaamse vrouwen toebedeeld? Hadden deze functies een 

bepaalde status? Hoe evolueren hun taken doorheen deze periode? Hoe reflecteerde de positie van de 

vrouwen in de lakennijverheid zich in de samenleving?  

Ik heb gekozen voor dit onderwerp omdat de Vlaamse lakennijverheid een belangrijke rol speelt in de 

Vlaamse geschiedenis. Zoals eerder vermeld zorgde de lakennijverheid voor een economische bloei in 

de 13de eeuw voor Vlaanderen. Dit onderwerp is al door verschillende historici uitvoerig onderzocht 

geweest. Ik heb besloten om te focussen op de rol van de vrouwen in deze lakennijverheid omdat deze 

                                                      
10 David Nicholas, Town and countryside (Brugge: De Tempel, 1971), 152-55.  
     David Nicholas, Medieval Flanders (Londen: Longman, 1992), 195-96. 
11 Daniel. Lambrecht en Jan. Van Rompaey, “De staatsinstellingen in het Zuiden van de 11e tot de 14e eeuw,” in 
Algemene geschiedenis der Nederlanden, III (Haarlem, 1982): 88; 90;100-106.  
     Nicholas, Medieval Flanders, 118; 319. 
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rol, in mijn ogen nog niet compleet geschetst is. Er is wel al eerder geschreven over vrouwen in de 

lakennijverheid, en ook al over vrouwen in de Vlaamse lakennijverheid. De focus in deze onderzoeken 

ligt echter vaak maar op een bepaalde stad (Dowaai, Gent, Ieper, …).12 Het is mijn doel om een meer 

algemeen beeld te schetsen van de vrouw in de lakennijverheid over heel Vlaanderen. De reden van 

mijn periodisering is voornamelijk omdat de 13de eeuw en de 14de een bloeiende periode voor 

Vlaanderen was, en er een aanzienlijke verzameling van bronnen beschikbaar zijn in de vorm van de 

Receuil. Ik streef naar een kwalitatief onderzoek. Wegens de weinige statistische bronnen in de Receuil, 

is een representatief kwantitatief onderzoek hiermee onmogelijk.  

Mijn thesis bestaat uit een inleiding, de context, twee hoofdstukken en een conclusie. In de context 

schets ik de achtergrond waarin mijn thesis gesitueerd is: namelijk de Vlaamse lakennijverheid en de 

positie van de vrouw in de middeleeuwen. In dit deel sta ik ook al even stil bij het historisch debat 

omtrent dit thema. 

In mijn eerste hoofdstuk behandel ik de verschillende functies die vrouwen op zich nemen in de 

Vlaamse lakennijverheid en de status die hieraan verbonden is. Ik wil in dit hoofdstuk ingaan op wat 

men precies verstaat onder deze beroepen. Ik wil kijken of sprake is van een chronologische en 

geografische evolutie, hoe veranderen de vrouwelijke beroepen? Tot slot wil ik in dit hoofdstuk ook 

een vergelijking maken met andere regio’s, hebben de vrouwen dezelfde functies in de 

textielproductie of veranderen die van regio tot regio? 

In mijn tweede hoofdstuk ga ik verder in op de sociale positie van de vrouw in de Vlaamse 

lakennijverheid, en de status die gepaard gaat met de beroepen uit het vorige hoofdstuk. Zoals eerder 

vermeld zou het succes van de textielambachten zeker een invloed hebben op het zelfbeeld en de 

(ondersteunende) functies van de vrouw. De vrouwelijke sociale identiteit was deels gekoppeld aan 

hun werk, maar ook aan hun huwelijksstatus. 13 Ik wil in dit hoofdstuk kijken naar de vrouw als 

getrouwde vrouw, als weduwe en als alleenstaande vrouw. Bij de vrouw als getrouwde vrouw is het 

concept household economy onvermijdelijk. Martha Howell haalt het belang van een patriarchaal 

huishouden aan als basis unit in de productie. De vrouw functioneerde volgens Howell binnen de 

                                                      
12 Stabel, “Working alone?” :focust op Ieper en Dowaai: 
Ellen Ketell en Kurt Queller, “”Whether man or woman”: Gender Inclusivity in the Town Ordinances of 
Medieval Douai.” Journal of Medieval and Early Modern Studies (2000): 63-100:.foucussen in hun artiel op 
Dowaai,  
 Martha Howell, Women, Production, and Patriarchy In Late Medieval Cities, (Chicago: University of Chicago 
press, 1986): focust eveneens op Dowaai,  
Shennan Hutton, Women and Economic Activities In Late Medieval Ghent,( New York: Palgrave Macmillan, 
2011) en David Nicholas, The Domestic Life of a Medieval City: Women, Children and the Family in Fourteenth-
Century Ghent, (Lincoln: University of Nebraska Press, 1985). focussen beide op Gent.  
13 Deploige,“Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240-81. 



 

5 
 

voorgeschreven regels van de mannelijke macht. 14 Ik wil in dit hoofdstuk onderzoeken hoe deze 

household economy in de praktijk werkte in Vlaanderen. Hoe afhankelijk is de vrouw van haar man, 

hoeveel vrijheid krijgt ze? Ik onderzoek ook welke positie de weduwe krijgt in de Vlaamse samenleving. 

Volgens Bennett en Kowaleski krijgen weduwen meer onafhankelijkheid en privileges15 Ik wil kijken of 

de weduwen (vaak) vermeld worden in de Receuil en of er inderdaad sprake is van een geprivilegieerde 

positie voor de Vlaamse weduwe? Tot slot sta ik in dit hoofdstuk stil bij de alleenstaande vrouw, en 

het concept van de begijnen dat onmisbaar is als men het over vrouwen in de lakennijverheid heeft. 

De sociale positie van de Vlaamse vrouw wordt ook in dit hoofdstuk vergeleken met de positie van de 

vrouw in andere regio’s. Het brononderzoek in dit hoofdstuk zal voornamelijk aan de hand van case 

studies gebeuren.  

Tot slot volgt de conclusie die bondig mijn bevindingen over de rol van de vrouw in de Vlaamse 

lakennijverheid samenvat.  

  

                                                      
14 Howell, Women, Production, and Patriarchy. 
15 Maryanne Kowaleski en Judith M. Bennettt, "Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages: Fifty Years after 
Marian K. Dale," in Sisters and Workers In the Middle Ages, uitgegeven door Elizabeth A Clark en Judith M Bennettt 
(Chicago : University of Chicago press, 1989),15. 
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Context 

Voor ik mijn onderzoek start breng ik eerst een beknopte context over de achtergrond waarin 

mijn onderzoek te plaatsen is. Deze context is tweedelig: eerst en vooral sta ik stil bij het tot stand 

komen van de Vlaamse lakennijverheid en vervolgens sta ik ook stil bij het onderzoek en context van 

de ‘gewone’ vrouw in de middeleeuwen.  

Lakennijverheid in Vlaanderen 

Zoals eerder vermeld speelde de vrouw oorspronkelijk een belangrijke rol in de 

lakenproductie. In de vroege middeleeuwen was er vooral sprake van een rurale organisatie van 

textielindustrie. Het grootste proces van de lakenproductie is een exclusief vrouwelijke 

aangelegenheid (voorbereiden van de wol, kammen, spinnen, weven, ) enkel bij de laatste fase, 

namelijk de afwerking, is er in de vroege middeleeuwen ruimte voor zowel mannen als vrouwen.16 De 

textielnijverheid is in deze periode voornamelijk een huishoudelijke gelegenheid. Het gaat dan 

hoofdzakelijk over ondergeschikte en horige families die in functie van hun grondheren werken. 17  Het 

waren echter niet enkel de vrouwen van de lagere klassen die textiel bewerkten, ook de vrouwen van 

hogere klassen zijn bedreven in dit vak. De vrouw van de heer zette zich in deze periode vaak bij de 

slaven en de horigen om aan haar eigen stoffen te werken.18 In de kleinschalige productie werden veel 

van de fasen als relatief simpel gezien en vraagt deze arbeid veel geduld. Hierdoor wordt de 

textielarbeid als geschikt voor vrouwen gezien.19  

De reden dat vrouwen zo actief zouden zijn in de textielnijverheid wordt vaak verklaard doordat het 

textielwerk fysiek minder inspanning vraagt en dus perfect voor vrouwen is. Judith Brown haalt ook 

aan dat een mogelijke tweede verklaring is dat het vrouwenwerk compatibel met kinderzorg en met 

borstvoeding moest zijn. Een these die tevens gesteund wordt door Elisabeth Barber, ze voegt er aan 

toe dat vrouwen hun werk gemakkelijk te stoppen en te hervatten moest zijn, wat het werk in de 

textielindustrie weldegelijk was. 20 

                                                      
16 Munro, Textiles, towns and trade, 28. 
17 Deploige “Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240–281.  
18 David Herlihy, Opera Muliebria: Women and Work In Medieval Europe (New York: McGraw-Hill, 1990), 
83- 84. 
19 Bas Van Bavel, Manors and Markets: Economy and Society In the Low Countries, 500-1600 (Oxford: Oxford 
university press, 2010) 154. 
20 Judith Brown, "A Note on the Division of Labor by Sex." American Anthropologist, New Series, 72, nr. 5 
(1970): 1073-078.  
Elizabeth Barber, Women’s work: the first 20000 years: women, cloth and society in early times, (New York: 
Norton, 1995), 29-30.  
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Buiten de kleinschalige productie van laken op het platteland was er eveneens sprake van meer 

grootschalige ondernemingen. In deze context ging het dan over meer geprofessionaliseerde 

werkplaatsen. In deze werkplaats, het gynaeceum genaamd, speelde de vrouw insgelijks de 

voornaamste rol. Deze gynaecea bevonden zich hoofdzakelijk op grotere monastieke en koninklijke 

domeinen en leverden laken aan het hof en de abdijen. 21 Deze werkplaatsen produceerden stoffen op 

grote schaal en alle productiefasen waren op eenzelfde plaats geconcentreerd. De productiefasen van 

de lakennijverheid omvatten onder meer het voorbereiden en kaarden van de wol, het spinnen van 

het garen en het weven van de stof.22  

Zowel in Engeland als op het continent zijn verwijzingen naar deze vrouwelijke werkplaatsen terug 

gevonden. Hoewel er in Engeland geen directe omschrijvingen van de gynaecea zijn terug gevonden, 

is er wel archeologisch bewijs gevonden van gespecialiseerde hutten voor het weefproces. Op het 

Europees continent is er een duidelijker beeld van de indeling van de vroeg middeleeuwse steden en 

landgoederen. In het geval van de textielnijverheid zijn er twee specifieke kenmerken die verwijzen 

naar de aanwezigheid van de deze nijverheid. Een eerste kenmerk is de aanwezigheid van verwarmde 

ruimtes. De reden waarom deze ruimtes verwarmd moesten zijn is voornamelijk gekoppeld aan het 

verfproces van het laken, waarin vuur een vereiste was. De werkplaats en de slaapplaats van de 

vrouwen vergden verschillende locaties. Er zijn bronvermeldingen teruggevonden waarin de vrouwen 

van het gynaeceum boven deze verwarmde ruimte sliepen.23 Een ander kenmerk dat vaak 

geassocieerd wordt met de aanwezigheid van gynaecea, was de aanwezigheid van half ingegraven 

hutten, kuilhuizen genaamd. Er zijn aanwijzingen dat de wevers en spinners seizoensgebonden 

werkten en dus zowel in openlucht als in afgedekte kuilhuizen actief waren.24 

In deze gespecialiseerde werkplaatsen werkten voornamelijk slaven en halfvrije meisjes. Deze meisjes 

belandden al op jonge leeftijd in deze gynaecea om de vaardigheden die gepaard gingen met de 

textielnijverheid aan te leren. Eenmaal ze volwassen werden bleven er echter maar een paar vrouwen 

in deze gynaecea achter als instructrice. De rest van de vrouwen keerden terug naar huis om te 

                                                      
  21Sarah Randles, ““When Adam delved and Eve span” gender and textile production in the Middle Ages”. In 
Women and Work In Premodern Europe: Experiences, Relationships and Cultural Representation, C. 1100-
1800, uitgegeven door Bailey Merridee , Tania M Colwell, en Julie Hotchin, (Abingdon: Routledge, 2018). 
21 Verhulst, Adriaan,“On the Preconditions for the Transition from Rural to Urban Industrial Activities (9th-11th 
Centuries), ”in Labour and Labour Markets Between Town and Countryside (Middle Ages- 19th Century), (Brepols, 
2001); 35. 
22 Deploige,“Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240-81. 
23 David Herlihy, Opera Muliebria: Women and Work In Medieval Europe,( New York: McGraw-Hill, 1990), 77-8. 
24 Deploige,“Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240-81. 
    Herlihy, Opera Muliebria, 79.  
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trouwen of om hun leven aan het geloof te wijden. Soms werden ook jonge meisjes als textielwerkers 

aan de kerk gedoneerd. Het aantal vrouwen die werkten in deze werkplaatsen varieerde tussen de 10 

en 40 meisjes.25 

Doorheen de hoge middeleeuwen vonden er significante veranderingen in de textielnijverheid plaats. 

Volgens Munro kende de textielnijverheid vier belangrijke veranderingen doorheen de middeleeuwen. 

Een eerste verandering was het meer industrialiseren van de lakennijverheid.26 Met deze 

industrialisering ging ook de loonarbeid aan populariteit winnen.27 Een tweede verandering was de 

genderverschuiving, waarbij hij commerciële en industriële vernieuwingen als oorzaken aanhaalt. De 

derde verandering was, volgens Munro, de organisatie van ambachten in de lakennijverheid, 

voornamelijk de vier ambachten van het vollen, het weven, het verven en de afwerking. De laatste 

verandering van Munro was het streven naar economische macht van de textielwerkers. 28   

Een belangrijke drijvende factor volgens Munro is de verstedelijking die de hoge middeleeuwen 

kenmerkte. In Europa was namelijk sprake van een nieuwe opflakkering van leven in de steden. Dit in 

tegenstelling tot de vroegmiddeleeuwse stad die voornamelijk functioneerde als burcht of fort. 

Derville besteedt in zijn werk “Villes de Flandres et d’ Artois” aandacht aan het ontstaan van de steden. 

Volgens Derville speelden abdijen hier een belangrijke rol in, zo zijn Gent en Sint-Omaars beiden 

ontstaan in de nabijheid van abdijen.29  Door de grote bevolking werden de steden voor overleving 

afhankelijk van import van levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld graan. Om deze import te bekostigen 

moesten de steden dus exportgoederen produceren. Vlaanderen legde zich onder andere toe op de 

lakenindustrie, lattenwerk, baksteenbakken, … 30 Zowel arbeid, kapitaal en de grondstoffen binnen de 

stadsmuren brachten de mogelijkheid tot arbeidsverdeling en arbeidsspecialisatie. Hierdoor steeg de 

productiviteit, wat de kostprijzen drukte en de kwaliteit verbeterde. Het kapitaal zou hierdoor stijgen 

en men kon daardoor betere investeringen maken, zo werd de oorspronkelijke wol van Artesië en de 

kustregio, vervangen door de Engelse wol.31 De Engelse wol werd onmisbaar voor de Vlaamse 

lakenindustrie voor een lange periode, en dit gaf de Engelsen ook kans om een rol te spelen in de 

Vlaamse politiek. 32 De Vlaamse lakenindustrie werd de belangrijkste bron van inkomsten en van 

                                                      
25 Herlihy, Opera Muliebria, 84-7. 
26 Munro, Textiles, towns and trade, 28. 
27 Verhulst,“On the Preconditions for the Transition from Rural to Urban Industrial Activities,”37. 
28 Munro, Textiles, towns and trade, 28. 
29 Alain Derville, Les Villes De Flandre Et D'artois (900-1500). (Villeneuve d'Ascq: Presses universitaires du 
Septentrion, 2002), 20-21. 
30 Caroline Barron, “Introduction: England and the low Countries,” in England and the Low Countries In the Late 
Middle Ages, uitgegeven door Caroline Barron en Nigel Saul, (Gloucestershire: Sutton Publiching, 1998), 10. 
31 Herman Van der Wee en Erik Aerts, De Economische Ontwikkeling Van Europa : 950-1950 (Amersfoort: Acco, 
1991), 43.  
32 Barron, “Introduction: England and the low Countries,”1-28. 
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werkkansen voor de Vlaamse stedelingen. Doorheen de eeuwen veranderden de textielcentra, 

waardoor er nooit echt sprake is van een monopolie.33  

In de 13de eeuw kwamen er grote steden op in Vlaanderen die bloeiden onder de lakenhandel. De 

meest prominente steden waren Dowaai, Lille, Brugge, Gent en Ieper, ook wel gekend als de Goede 

Steden.34 Later verloren Dowaai en Lille hun status en vormden Brugge, Gent en Ieper zich om tot de 

drie Leden van Vlaanderen. Deze drie steden werden de grondleggers van la grande draperie genoemd. 

Deze steden waren gespecialiseerd in een fijn luxelaken. De lakennijverheid bracht zoals eerder 

vermeld een arbeidsherverdeling en arbeidsspecialisatie met zich mee. De arbeiders splitsten de 

verschillende taken van het productieproces op, bijvoorbeeld het spinnen, kaarden, weven, vollen en 

verven.35 Bij het weefproces ontstond er zoals eerder vermeld een belangrijke vernieuwing. Vanaf de 

11de eeuw werden namelijk de klassieke verticale weefgetouwen, die doorheen de vroege 

middeleeuwen werden gebruikt, vervangen door horizontale toestellen. Deze zouden zwaarder zijn en 

onder invloed van de Byzantijnse en de Islamitische wereld in Europa geïntroduceerd worden. Doordat 

deze zwaarder waren, en met pedalen werden bestuurd zouden mannen geleidelijk aan meer en meer 

op de voorgrond treden als wevers.36 De opsplitsing van de handarbeid zorgde er ook voor dat de 

handwerkers van dezelfde arbeid zich organiseerden in corporatieve verenigingen. Dit deden ze naar 

voorbeeld van de handelaars die samenschoolden tijdens de 12de eeuw als een vorm van bescherming 

tijdens hun lange reizen. De handelaars organiseerden zich door liefdadigheid associaties te vormen 

die solidariteit onder de leden verzekerden en door zich voor te nemen om te reizen in bewapende 

groepen, tevens beloofden ze om elkaar te helpen in gevallen van geweld. Er werd lidgeld gekoppeld 

aan deze organisaties en uiteindelijk gaan deze handelsgilden doorheen de 12de eeuw een stedelijke 

elite vormen, die tevens inspraak in het stadsbestuur kreeg. 37 De organisatie van de handwerkers werd 

dan weer een ambacht genoemd. Ambachten streefden onder meer naar een onderlinge gelijkheid 

binnen een ambacht, en deelden met de ambachtslieden de controle over de nodige grondstoffen.38 

Deze ambachten ontstonden deels als reactie op de macht die de lakenhandelaars vergaarden. De 

                                                      

    Vanessa Harding “Cross-channel trade and cultural contacts: London and the Low Countries in the later 
fourtheenth century,” in England and the Low Countries In the Late Middle Ages, uitgegeven door Caroline Barron 
en Nigel Saul, (Gloucestershire: Sutton Publishing, 1998), 153-68. 
33 Van der Wee en Aerts, De Economische Ontwikkeling Van Europa, 43-5. 
34 David Nicholas, Medieval Flanders (Londen: Longman, 1992), 195-96. 
35 Van der Wee en Aerts, De Economische Ontwikkeling Van Europa, 43.  
36 Deploige,“Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240-81. 
37 Wim Blokmans , “Public authorities and private interests in Flanders in the 12-15th century,” in Entrepreneurs, 
Institutions and Government Intervention In Europe, 13th - 20th Centuries: Essays In Honour of Erik Aerts, 
uitgegeven door Brecht Dewilde, Johan Poukens en Erik Aerts,(Brussels: Academic and Scientific Publishers, 
2018), 56-7. 
38 Howell, Women, Production, and Patriarchy,34-5. 
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lakenhandelaars begonnen namelijk geleidelijk aan de handwerkers uit te sluiten.39Het corporatieve 

karakter van de lakenambachten werd een lange tijd onderdrukt door de overheid en het patriciaat. 

De Guldensporenslag wordt als een belangrijk punt gezien in de verdere ontwikkeling van de 

ambachten. In de opstand vochten onder meer ambachtslieden die de macht van het Fransgezinde 

handelspatriciaat beu waren. Het was een uitbarsting van een spanning die doorheen 13de eeuw werd 

opgebouwd. Wyffels stelt dat na 1302 de ambachten aan meer autonomie winnen.40 De ambachten 

kenden net zoals de koopmangilden een broederschapskarakter met meer ruimte voor religieuze en 

caritatieve zaken, de zogenaamde gilden volgens Wyffels. Deze gilden kenden een meer privékarakter 

in tegenstelling tot de meer publieke en corporatieve ambachten. Volgens Wyffels is er geen sprake 

van deze broederschappen in de drapperieambachten.41 In mijn thesis volg ik de terminologie van 

Wyffels en heb ik het over ambachten en niet over gilden. Gilden gebruik ik enkel in de benoeming van 

koopman-/handelsgilden. De genderverschuiving in de lakennijverheid zou ook een gevolg zijn van het 

patriarchale karakter van deze ambachten.42Ambachten kenden een hiërarchisch systeem waarin de 

meesters aan het hoofd stonden samen met verkozen officieren (dekens). Enkel de meesters mochten 

werkplaatsen organiseren en legden de lonen vast. Onder de meesters stond de bekwame werknemer, 

de gezel genaamd. Helemaal onderaan de ladder bevonden zich de leerjongens, meestal kregen zij een 

periode van 7 jaar om in de leer te gaan bij de meester. Deze zorgde meestal ook voor onderdak voor 

de leerjongens. Na een periode van 7 jaar werkte de leerjongen zich op tot een gezel.43  

Het stadspatriciaat zou zijn rijkdom vergaard hebben via de handel en had geen plaats voor 

handwerkers. Naast de handelaars bestonden er tevens een andere vorm van ondernemers, namelijk 

drapiers. Zij verdienden hun geld met het putting out systeem. Het putting-out systeem was een vorm 

van gedecentraliseerde productie. De handwerkers hadden hierdoor geen direct contact met de 

afzetmarkt, maar waren afhankelijk van de drapiers. Zij voorzagen in dit systeem de grondstoffen en 

betaalden de handwerkers om er een afgewerkt product van te maken. Zij haalden hierna het 

afgewerkte product weer op en verkochten het op de afzetmarkt. Hierdoor hadden ze een grote winst, 

beperkten ze hun risico’s en konden ze de productie manipuleren naar de marktvraag. Dit systeem was 

                                                      
39 Carlos Wyffels, De Oorsprong Der Ambachten In Vlaanderen En Brabant, (Brussel: Koninklijke Vlaamse 
academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, 1951), 18. 
40 Wyffels, De Oorsprong Der Ambachten, 24. 
41 Wyffels, De Oorsprong Der Ambachten, 122. 
42 Howell, Women, “Women’s work,” 207. 
43 Kowaleski en Bennett, "Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages,” 11-3. 
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vooral populair in de 13de eeuw bij de eerder vernoemde lakencentra van la grande draperie. De 

koopmansgilden in Vlaanderen kregen echter nooit dezelfde macht als in de Zuid-Duitse Hanzen. 44  

In de 14de eeuw kwamen er verschillende veranderingen op in de lakennijverheid. Een eerste 

verandering was, zoals Wyffels al aanhaalde, de grotere impact van de ambachten. Een andere 

verandering in de lakennijverheid was de opkomst van twee nieuwe lakenindustrieën. De gevestigde 

steden van la grande draperie kregen nu competitie van zowel la nouvelle draperie (ook wel la draperie 

ointe genoemd) en van la draperie légère (ook wel la draperie sèche of sayetterie genoemd). Het is 

voornamelijk la nouvelle draperie die een bedreiging vormde. Deze vorm van lakennijverheid focuste 

zich namelijk op het produceren van goede kwaliteitsimitaties van de traditionele wollen luxe lakens. 

De nieuwe draperie verkocht zijn imitaties echter aan een lagere  prijs. Ondanks de mindere 

productiekost, die volgens Munro te wijten was aan inferieur werkmanschap, terwijl Chorley deze 

eerder in de voorbereidende fase plaatst, waren deze lakens echter niet goedkoop, noch licht. 45  

Poperinge, Komen en Kortrijk zijn enkele voorbeelden van steden waarin de nouvelle draperie aan 

populariteit won.46 Naarmate deze steden de traditionele lakencentra imiteerden, gingen ze ook de 

organisatie van de handwerkers (ambachten) en de industriële structuren kopiëren. Hoe meer 

georganiseerd deze industrie werd, hoe lager de arbeids- en productiekosten. 47 De tweede vorm van 

lakenproductie was la draperie légère, ook wel de drogere draperie of de sayetterie genoemd. Deze 

kreeg zijn naam mee omdat, in tegenstelling tot de twee andere vormen van lakennijverheid, dit 

eindproduct lichter was. Het wordt ook wel de droge draperie genoemd omdat men hier geen 

toegevoegde olie in het productieproces gebruikte. Dit laken was dan ook eerder een goedkoop laken, 

en won vooral vanaf de 15de eeuw aan populariteit.48 Doorheen de 14de en de 15de eeuw schakelden 

de Vlaamse steden, door politieke conflicten met Engeland ,over op niet-Engelse wol. Voor de nouvelle 

draperie werd de Spaanse Merino wol zeer populair.49 

Ook het putting-out systeem veranderde in de 14de eeuw. Volgens Holbach moesten doorheen deze 

eeuw de handelaren een deel van hun macht inboeten door de opkomst van de meer corporatieve 

                                                      
44 Rudolf Holbach, “Some remarks on the role of ‘putting out’ in Flemish and North Western European cloth 
production,” in La Draperie Ancienne Des Pays-Bas: Débouchés Et Stratégies De Survie (14e-16e Siècles), 
uitgegeven door Walter Prevenier en Marc Boone (Leuven: Garant, 1993) 207-10. 
45 Patrick Chorley, “The evolution of the woolen, 1300-1700,.”. in The New Draperies In the Low Countries and 
England, 1300-1800, uitgegeven door N.B. Harte, (Oxford: Oxford University Press, 1997), 7-34; 
     John Munro, ““The origin of the English "new draperies." The resurrection of an old Flemish industry, 1270-
1570.” in The New Draperies In the Low Countries and England, 1300-1800, uitgegeven door N.B. Harte, (Oxford: 
Oxford University Press, 1997), 38. 
46 Munro, ““The origin of the English "new draperies.",” 37. 
47 Munro, ““The origin of the English "new draperies” 41. 
48 Munro, ““The origin of the English "new draperies,” 48. 
    Chorley, “The evolution of the woolen,” 7-34. 
49 Munro, ““The origin of the English "new draperies,” 46-8. 
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ambachten. Er was nu een scheiding tussen wolhandelaren en lakenhandelaren. Het werd ook 

verboden om als makelaar te handelen in eigen producten. Dit maakte ruimte voor de ondernemende 

handwerkers om zich te ontwikkelen. Zo promoveerden de meesterwevers zich tot werknemers. 

Drapiers, lakenverkopers, bleven vaak nog actief als wevers, soms waren het ook vollers, scheerders 

of ververs. Met de toename van ambachten in het putting-out systeem was er eveneens een 

verplaatsing naar ruraal gebied voor bijvoorbeeld spinnen, kammen en kaarden. Er vormde zich dan 

een stedelijke competitie voor het vaststellen van industriële zones. 50 Volgens Hutton moest men een 

onderscheid maken tussen de ‘wholesale merchant’ en de drapiers. Deze ‘wholesale merchant’ of 

groothandelaar verkocht het laken van de drapiers voor de internationale markt, terwijl de drapiers 

enkel het productieproces overzagen. De groothandelaar kon zich volgens haar verenigen in gilden, 

waarvan ook wevers deel uit maakten. Zo zou er in Gent een elite weversambacht aan de macht komen 

waartoe voornamelijk wevers-drapiers behoren. De andere drapiers, die geen wevers waren, vormden 

geen gilde of ambacht en stonden dus een stap lager dan de wever-drapieers op de sociale ladder. 

Hutton zet deze gelijk met de andere ambachten, zoals het vollen, scheren en verven. Nog lager 

kwamen de loonarbeiders en low-skilled beroepen zoals spinnen en kammen, deze werden soms ook 

als loonarbeid beoefend. De groothandelaren waren ook uitsluitend mannelijk terwijl drapiers zowel 

mannelijk als vrouwelijk kunnen zijn.51 

Vrouwen in de middeleeuwse arbeidsmarkt 

Zoals al uitvoerig besproken, was de vrouw in de vroege middeleeuwen de belangrijkste 

drijfveer in de lakenproductie. Het is dan ook interessant om te weten dat de werkplaatsen, de 

gynaecea negatieve connotatie kenden. Vaak werden vrouwen die hier werkzaam waren geassocieerd 

met een seksuele losbandigheid.52 Deze connotatie bouwde verder op de gynaecea uit de oudheid 

waarbij deze huizen soms ook als bordeel functioneerden. Er heerst bijvoorbeeld speculatie dat de 

gynaecea van keizer Frederik II zouden gediend hebben als zijn harem.53 De vrouw als textielwerker, 

los van de gynaecea, kreeg echter ook vaak lof voor haar vaardigheden. Zo is er een anekdote in 

verband met Thomas Becket die de Maagd Maria als de meest vaardige textielwerkster van alle 

vrouwen noemde, en haar als patrones van de naaisters beschouwde. Verder zou Philippe van Navarre 

hebben aangehaald dat dochters zowel van hoge als lage afkomst moesten leren weven en naaien. De 

rijke meisjes leren zo wat het was om te werken, en de armere meisjes zouden zo een nuttige 

vaardigheid leren. Voor Philippe gold Maria insgelijks als een modelfiguur aan wie de meisjes zich 

                                                      
50 Holbach, “Some remarks on the role of ‘putting out’,”.235-6. 
51 Hutton, Women and Economic Activities,19-20.  
52 Deploige,“Textielondernemers En Textielarbeiders,” 240-81 
53 Herlihy, Opera Muliebria, 84-5. 
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moesten spiegelen. Zowel het lof voor de vrouw als textielwerkster als de negatieve connotatie kan 

men doortrekken van de vroege middeleeuwen doorheen de hoge middeleeuwen, aangezien zowel 

het voorbeeld van Philippe van Navarre als dat van keizer Frederik II zich in de 13de eeuw afspelen. 54  

De structurele veranderingen in de hoge middeleeuwen met name de invoer van het horizontaal 

weefgetouw en de opkomst van de ambachten zorgden dat vrouwen hun monopolie in de 

textielnijverheid van de vroege middeleeuwen verloren. Vrouwen werden in deze periode actiever in 

de verkoop van textiel. Als partner van hun man, of als weduwe zetten ze de zaak van hun man verder. 

De vrouw bleef ook in het productieproces actief doorheen de middeleeuwen, het was vooral in het 

weefproces dat ze haar functie verloor. 55 In verder onderzoek wordt vooral de opkomst van de 

ambachten aangehaald als reden van de genderverschuiving. Onder meer Martha Howell en Peter 

Stabel zien de opkomst van de ambachten als reden van de marginalisering van de vrouw in de 

textielnijverheid. Howell focust zich in haar verder onderzoek vooral op regio’s die een uitzondering 

op deze regel vormen. 56 Kowaleski en Bennett stellen dat deze ambachten zowel een voordeel als een 

nadeel hebben voor de vrouw in de middeleeuwen. Zoals eerder vermeld speelden de ambachten in 

de latere middeleeuwen een belangrijke rol in het socio-economische en politieke leven. Aangezien er 

enkel handwerkers van skilled werk zich als ambachten gingen opstellen, vielen de vrouwen buiten dit 

systeem. Vrouwen zouden namelijk met de genderverschuiving enkel nog aan het werk kunnen als 

low-skilled arbeiders in beroepen zoals het spinnen, kammen, kaarden… Ondanks het feit dat vrouwen 

buiten de ambachten vielen, beschouwen Bennett en Kowaleski het als een voordeel dat vrouwen via 

het huwelijk dan toch nog mee konden genieten van het gemeenschapsleven dat samen gaat met de 

ambacht. Zo bracht dit leven economische veiligheid, spiritueel comfort en bepaalde sociale privileges. 

Het grootste nadeel bleef echter dat vrouwen nu als tweederangs-leden van de maatschappij werden 

behandeld. De positie van een weduwe bleef wel iets sterker, maar ook zij werden nooit als een 

volledig lid van de ambachten beschouwd volgens Bennett en Kowaleski.57  

Een belangrijk onderzoek dat vaak aangehaald wordt in het onderzoek naar de vrouw in het 

laatmiddeleeuws en vroeg modern Europa is het onderzoek van John Hajnal. Hajnal merkte namelijk 

op dat vrouwen en mannen in de late middeleeuwen in het noordwesten van Europa op een latere 

                                                      
54 Herlihy, Opera Muliebria,76-7. 
55 Munro, Textiles, towns and trade,28-9.  
56 Stabel, “Working alone?,” 27-8. 
     Martha Howell, “Woman’s work in the new and light draperies of the Low Countries,.” in The New Draperies 
In the Low Countries and England, 1300-1800, uitgegeven door N.B. Harte, (Oxford: Oxford university press, 
1997.), 207. 
57Kowaleski en Bennett, "Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages,” 11-13. 
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leeftijd trouwden.58 Dit zou zijn omdat ze pas willen trouwen als ze hun eigen household economy 

kunnen onderhouden. Dit fenomeen wordt ook wel het European Marriage Pattern (EMP) genoemd.59 

Vaak werden in Italië tijdens de middeleeuwen meisjes uitgehuwelijkt op jonge leeftijd. Het onderzoek 

van David Herlihy toonde eerder al aan dat in Italië meisjes op zeer jonge leeftijd trouwden met 

mannen die vaak een stuk ouder waren. Hierdoor werden ze op jonge leeftijd weduwe.60 Herlihy 

maakte echter de fout om dit fenomeen te gaan veralgemenen naar heel Europa. Er was namelijk een 

verschil tussen de huwelijkstradities in Zuid Europa en Noordwest Europa. In Zuid Europa was het zo 

dat de meisjes hun erfenis werd weggegeven als hun bruidsschat, er was dus baat bij om op jonge 

leeftijd te trouwen. Dit verliep anders in het noorden van Europa, waar vrouwen op latere leeftijd 

trouwedn en ze hun eigen partner mochten kiezen. In Noord Europa gebeurde de overdracht van 

eigendom pas als de ouders stierven, en konden de vrouwen ook zelf bijdragen aan het huishoudelijke 

inkomen. Hierdoor werd de bruidsschat een minder belangrijke rol toegedeeld, en hadden de vrouwen 

minder nood om jong te trouwen.61 Verder zou Herlihy zich volgens Kowaleski ook te veel gebaseerd 

hebben op heiligenlevens.62 Noordwest Europa kende dus een ander verloop in de late middeleeuwen, 

er gaat hier het European Marriage Pattern ontstaan, waarbij vrouwen op latere leeftijd gaan trouwen 

en het leeftijdsverschil tussen man en vrouw ook kleiner werd. Verder werd het EMP ook gekenmerkt 

door een consensus van het huwelijk, een sterkere positie van de vrouw in de overdracht van 

eigendom en een toegang en grootte van de arbeidsmarkt.63 De consensus van het huwelijk werd in 

de late middeleeuwen gepromoot door de katholieke kerk. 64  

Howell heeft de household economy al uitvoerig besproken in haar onderzoek. De household unit is in 

de middeleeuwen een van de belangrijkste economische centra. Het huishouden produceert zowel op 

het platteland als in de stad zowel levensmiddelen (kledij, …) als goederen voor de afzetmarkt. Binnen 

het huishouden bestaat er een soort partnerschap van het getrouwde koppel, de taken van de man en 

de vrouw verschillen wel. Vrouwen focussen zich meer op de taken binnen het huishouden en mannen 

meer op de buitenhuiselijke arbeid. In praktijk kwam het echter wel voor dat de vrouw de taken van 

                                                      
58 John Hajnal,“European marriage pattern in historical perspective,” in Population in History, uitgegeven door 
D.V. Glass en D.E.C. Eversley, (Londen: Chicago Aldine Publishing Company, 1965). 
59 Howell, Women, production and patriarchy, 13. 
60 David Herlihy, Medieval Households (Cambridge: Harvard university press, 1985), 104. 
61 Jan L.Van Zanden, Tine De Moor, en Sarah G Carmichael, Capital Women: The European Marriage Pattern, 
Female Empowerment and Economic Development In Western Europe 1300-1800, (New York : Oxford university 
press, 2019), 29. 
62 Maryanne Kowaleski,"Singlewomen in Medieval and Early Modern Europe: The Demographic Perspective," in 
Singlewomen in the European Past, 1250-1800, uitgegeven door Judith Bennettt en Froide Amy M, (University of 
Pennsylvania Press, 1999),41-6. 
63 Van Zanden en De Moor, Capital women, 25.  
64 Tine De Moor, Tine en Jan Luiten Van Zanden, "Girl Power: The European Marriage Pattern and Labour 
Markets in the North Sea Region in the Late Medieval and Early Modern Period," The Economic History Review, 
New Series, 63, nr. 1 (2010), 1. 



 

15 
 

de man overnam in diens afwezigheid.65 Howell deelt de household economy op in verschillende 

soorten. De eerste vorm was de family economy waarbij de familie zich focuste op het onderhouden 

van hun gezin. Later ontstond onder meer de family wage economy waarin alle lonen van de familie 

(vader, moeder, kinderen) naar het huishouden gingen. In deze vorm vervaagden de grenzen tussen 

de genderspecifieke beroepen, en pasten deze zich vooral aan de marktaanvraag aan. De derde vorm 

was de family production unit. In deze unit lag de focus op het produceren van goederen voor de 

afzetmarkt.66 Hierin was er sprake van een soort partnerschap tussen het getrouwde koppel. Deze 

productie-eenheid wordt door Howell nog eens onderverdeeld in twee takken, namelijk een 

huishouden met een gelijk partnerschap. Hierin behield de familie de controle van de productie met 

eigen gereedschap, bezit van de grondstoffen,… Het getrouwde koppel bepaalde hier het 

arbeidsproces en de genderspecificatie van de taken vervaagde volgens Howell. De tweede vorm was 

een ongelijk partnerschap waarin de man het hoofd van het huishouden is. Deze vorm van huishouden 

vond volgens Howell plaats in de nouvelle draperie en de sayetterie. Hierbij was de man lid van een 

ambacht. Volgens Howell is het in deze vorm van household economy dat de vrouw aan de kant 

geduwd werd. Ze was nu enkel nog actief in beroepen die niet gereguleerd werden door de 

ambachten, ofwel als ondernemer ofwel in een low-skilled beroep. De enige andere optie was volgens 

Howell zich als vrouw terug trekken uit de marktproductie en zich focussen op de huishoudelijke taken. 

67 Volgens Howell ontmoedigden de ambachten tevens het opstellen van vrouwelijke gilden, binnen 

de lakennijverheid, omdat dit het patriarchale karakter van de household economic unit zou teniet 

doen. Er was hier geen respect voor de vrouw omdat ze geen volwaardig lid meer was van het werkveld 

dat bepaald werd door de strikte regels van de ambachten. Ook Stabel noemt de marginalisering van 

de vrouw in het productieproces een gevolg van het succes van de ambachten, en plaatst 1300 als een 

kantelpunt in de Vlaamse lakennijverheid. Vanaf de 14de eeuw zou de onafhankelijke vrouw namelijk 

geleidelijk verbannen worden naar minder prestigeberoepen zoals het spinnen en het kammen. Het is 

onder meer deze these die ik verder in dit onderzoek wil toetsen: is 1300 wel zo’n belangrijk kantelpunt 

in Vlaanderen voor de vrouwelijke tewerkstelling?  

Een ander onderzoek, dat verder ingaat op de these van Hajnal, is dat van Tine De Moor en Jan Luiten 

Van Zanden zij doen verder onderzoek naar de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne vrouw in het 

ontstaan van het European Marriage Pattern. De Moor en Van Zanden stellen dat de EMP een actieve 

rol speelde in de ontwikkeling van de economie.68 De economische bloei in de middeleeuwen liet zich 

namelijk in twee regio’s voelen Noordwest Europa -met onder andere de Vlaamse textielnijverheid- 

                                                      
65 Howell, Women, Production, and Patriarchy, 10. 
66 Howell, Women, Production, and Patriarchy,27.  
67 Howell, “Woman’s work,”204-8. 
68 De Moor en Van Zanden, “Girlpower,”1. 
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en Noord-Italië. Deze regio’s liepen echter niet in alles synchroon, zo ontstond er in Noordwest Europa 

dus het European Marriage Pattern, een verschijnsel dat zich niet in het mediterrane gebied voordoet. 

Volgens Van Zanden en De Moor is het EMP een handig middel om te bewijzen dat de vrouw in de 

maatschappij mede verantwoordelijk is voor economische vooruitgang. De vrouwelijke agency en de 

genderongelijkheid kan volgens hen bepaald worden door te focussen op het huwelijk, met namelijk 

de huwelijksleeftijd van de man en de vrouw en het verschil hierin. Volgens hen zorgt het EMP ervoor 

dat er een focusverschuiving gebeurd zowel binnen als buiten het huishouden. Het patriarchale 

karakter van het huishouden zou volgens hen verzwakken omdat de vrouwen in de late middeleeuwen 

actiever werden op de arbeidsmarkt, voornamelijk als loonarbeiders.69 Het groter aanbod voor 

vrouwen op de arbeidsmarkt was volgens De Moor en Van Zanden te verklaren door de pest die 

doorheen de 14de eeuw een groot deel van de Europese bevolking uitschakelde. Hierdoor kregen 

vrouwen de kans om mee in de arbeidsmarkt te stappen. 70 Vanaf de 16de eeuw zien ze echter een 

terugval van deze emancipatie en werden de loonarbeiders van zowel high-skilled als low-skilled arbeid 

serieus getroffen door een inflatie. De EMP had in de ogen van Van Zanden en De Moor een blijvend 

effect, zo werd er door het EMP meer geïnvesteerd in menselijk kapitaal, dit wil zeggen in onderwijs 

en opleidingen. Verder zouden ook het aantal kinderen per gezin dalen als gevolg van de EMP. Deze 

theorie van Van Zanden en De Moor houdt volgens Stabel voor de Vlaamse samenleving geen stand. 

Stabel beweert namelijk dat Vlaanderen minder hard getroffen werd door de pest, waardoor hun 

economie min of meer stand kon houden en er dus geen significant aantal posities op de 

productiemarkt vrij kwam voor de vrouwen. 71 Van Zanden en De Moor geven de laatmiddeleeuwse 

vrouw dus meer kansen als Howell en Stabel. Zowel Howell als Van Zanden en De Moor zien een 

verbetering voor de vrouw op de marktpositie, die daarna weer wordt ingeperkt. Howell plaatst deze 

evolutie echter vroeger dan De Moor en Van Zanden. Howell en Stabel beweren dat de vrouw in de 

late middeleeuwen al minder kansen had aangezien de ambachten hun positie inperkten. Dit gebeurde 

volgens hen al vroeger dan de 16de eeuw, waar Van Zanden en De Moor de daling in de vrouwelijke 

agency plaatsen. In een ander onderzoek stelt Howell dat de positie van de vrouw in de late 

middeleeuwen verbeterde, hierin dus wel overeenkomend met Van Zanden en De Moor. Haar these 

volgt hierin ook een gelijke redenering als Van Zanden en De Moor: vrouwen maken nu deel uit van de 

productiefasen op de markt en krijgen ook een betere legale positie. Hierdoor werd volgens haar de 

huishoudeconomie ondermijnd, omdat de man zo een deel van zijn autoriteit zou verliezen. De 

vrouwen zouden echter in de algemene samenleving nog steeds als minderwaardig worden 

beschouwd. Howell spreekt zichzelf dus deels tegen, enerzijds versterkt de positie van de vrouw op de 

                                                      
69 De Moor en Van Zanden, “Girlpower,” 26-8. 
70 Van Zanden en De Moor, Capital women,33. 
71 Stabel, “Working alone?,”40. 
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arbeidsmarkt in de late middeleeuwen, anderzijds zouden de ambachten de vrouwen hun positie juist 

marginaliseren in de productiefase. De emancipatie die de vrouw meemaakte zorgde, in haar 

redenering, ervoor dat de man geïntimideerd werd en deze wilde via de ambachten de vrouwelijke 

agency weer inperken.72 Van Zanden en De Moor plaatsen de daling van vrouwelijke agency zoals al 

vermeld, later, en de oorzaak ligt hierin volgens hen niet bij de ambachten en mannen die zich bedreigd 

voelen, maar eerder bij een verandering van de economie die getroffen werd door een surplus van 

arbeidskrachten en resulteerde in een daling van de lonen.73 In mijn tweede hoofdstuk behandel ik 

deze thesen verder.  

Er was in de late middeleeuwen tevens een groot aantal vrouwen die ervoor kozen om niet te trouwen 

en alleenstaand te blijven. Dit fenomeen zou ook groeien in de late middeleeuwen tezamen met de 

EMP. Volgens Kowaleski kwamen alleenstaande vrouwen meer voor in arme gezinnen dan in rijke 

gezinnen Ze beschouwt alleenstaande vrouwen namelijk als vrouwen die niet getrouwd zijn, vrouwen 

van een religieuze orde beschouwt ze niet als alleenstaand. Dit laatste verklaard waarom rijke gezinnen 

volgens Kowaleski minder alleenstaande vrouwen voort brachten. Rijkere ongetrouwde vrouwen 

werden namelijk vaak lid van een kloostergemeenschap. Een belangrijke semi-religieuze gemeenschap 

in de Vlaamse lakennijverheid waren de begijnen. De begijnen waren de vrouwelijke tegenhanger van 

de begarden, tevens ook populairder dan de mannelijke versie. Volgens Herlihy is er doorheen de 

middeleeuwen sprake van een bevolkingsgroei die ervoor zorgde dat er een overaanbod van 

trouwbare vrouwen ontstond. Hierdoor waren er dus een deel vrouwen die geen geschikte man 

hadden om mee te trouwen. Om het overaanbod van die alleenstaande vrouwen op te vangen, zouden 

Johanna en Margaretha, beiden gravin van Vlaanderen geweest, begijnengemeenschappen oprichten 

in Vlaanderen. Begijnen waren (en zijn nog steeds) een seculiere orde die geen geloften aflegden, maar 

er wel voor kozen om volgens bepaalde regels van de kerk te leven. Ze woonden in hun eigen soort 

stad, en veel begijnen hielden er een job –bijvoorbeeld in de textielnijverheid- op na om zich te 

onderhouden. Van Zanden en De Moor vergelijken deze gemeenschappen met de eerder vermelde 

ambachten. Ze komen net als de ambachten al op in de 12de eeuw, maar winnen vooral aan populariteit 

in de 13de eeuw. 74 

  

                                                      
72 Howell, Women, Production, and Patriarchy, 19. 
    Howell, “Woman’s work,”207.  
73 De Moor en Van Zanden, “Girlpower,” 28. 
74 Van Zanden en De Moor, Capital women,199-205. 
    Herlihy, Medieval Households,103. 
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Hoofdstuk 1. De werkende vrouw in de middeleeuwse 

lakennijverheid 

Zoals eerder vermeld wil ik graag de theorie toetsen van onder meer Peter Stabel, dat de 

vrouwen in de lakennijverheid uit het productieproces werden vedreven door de opkomst van de 

ambachten. In zijn artikel “Working alone? Single women in the urban economy of late medieval 

Flanders” plaatst hij deze grote omwenteling in de eeuwenwisseling van de 13de en de 14de eeuw. In 

zijn artikel kijkt hij voornamelijk naar de (alleenstaande) vrouwen van Dowaai en Ieper op basis van 

belastinggegevens, hij haalt echter ook fragmenten uit de Receuil aan.75 Stabel legt de nadruk eerder 

op de culturele veranderingen achter dit verschijnsel, met name dat de vrouwen weggeduwd worden 

uit het productieproces. In een later onuitgegeven artikel geeft Stabel toe dat dit waarschijnlijk meer 

geleidelijk gebeurt dan dat hij in “Working alone” laat uitschijnen.76 Stabel is zeker niet de enige die 

stelt dat de vrouwen enkel in de voorbereidende fase en de verkoop nog actief waren na de opkomst 

van de ambachten. Ook Martha Howell haalt dit aan, zij legt hier de oorzaak net zoals Stabel bij de 

ambachten. Zij zouden de vrouwen uit het productieproces hebben geduwd waardoor vrouwen enkel 

actief zijn in de low-skilled voorbereidende fase en in de verkoop, omdat deze niet onder de 

reglementering van de ambachten vielen. 77 Er lijkt een consensus te bestaan over deze these want 

ook Bennett en Kowaleski stellen dat de vrouwen enkel deze marginale posities en de verkoop op zich 

namen.78 

In dit hoofdstuk leg ik me verder toe op deze thesen van Stabel en co. Hiervoor is het belangrijk om na 

te gaan in welke beroepen de vrouw actief was in de lakennijverheid. Klopt het dat de vrouwen in 

Vlaanderen een eerder marginale positie kenden in het productieproces? Wat hielden hun taken precies 

in en welke status hebben deze beroepen? Ik zoek in dit hoofdstuk ook naar een evolutie in de 

beroepen; verdwijnen er bepaalde beroepen, is er überhaupt een evolutie op te merken en zijn er 

geografische verschillen? Verder onderzoek ik of de generieke dyades waarover Kittel het heeft, ook in 

de rest van Vlaanderen voorkwamen (en later weer verdwenen).79 Tot slot zal ik kijken naar de 

vrouwelijke textielarbeiders over de Vlaamse grenzen heen. Bevonden zij zich in een gelijkaardige 

toestand of hadden zij andere beroepen? Eerst bespreek ik de methodologie van Kittel, en waarom 

                                                      
75 Stabel, “Working alone?”. 
76 Peter Stabel, “Working women and guildsmen in the Flemish textile industries (13th and 14th century),”niet 
uitgegeven, 11. 
77 Howell, “Woman’s work,”207. 
78 Kowaleski en Bennett, "Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages” 
79 Ellen Kittel en Kurt Queller, ““Whether man or woman”: Gender Inclusivity in the Town Ordinances of Medieval 
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deze hier toepasbaar is, daarna bespreek ik de vrouw in de productiefase, vervolgens in de 

verkoopsector en tot slot volgt er een vergelijking van vrouwen in de textielnijverheid in andere 

gebieden. deze hier toepasbaar is, daarna bespreek ik de vrouw in de productiefase, vervolgens in de 

verkoopsector en tot slot volgt er een vergelijking van vrouwen in de textielnijverheid in andere 

gebieden.  
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Methodologie van Kittel en Queller 

Een artikel dat Stabel meermaals aanhaalt is een artikel van Ellen Kittel. Daarin deed ze samen 

met een Franse linguïst (Kurt Queller) onderzoek naar de gender-inclusiviteit van vrouwen in Dowaai, 

hiervoor maakten ze onder meer gebruik van de Receuil. Ik heb het artikel van Ellen Kittel en Kurt 

Queller al een paar keer aangehaald. Dit artikel is zeer interessant omdat ze met behulp van generieke 

dyades, zoals hom ne feme, cilz ne cele of borgois ne borgoise, die voorkomen in bronteksten de 

evolutie van de vrouwelijke beroepen in Dowaai hebben bepaald. Met dyades verwijzen ze, zoals ik al 

heb vermeld, naar een man/ vrouw vermelding. Men vermeldt in de Dowaaise keuren namelijk aan 

het begin van een artikel vaak “zowel man als vrouw”, in het Middelfrans vaak “ne hom ne feme”. Bij 

het weversambacht duiden ze zo aan dat er wel degelijk vrouwen actief waren in deze ambacht, 

ondanks dat er geen vrouwelijke terminologie voor de metier bestaat. Deze expliciete man/vrouw 

dyades zouden volgens Kittel en Queller echter gradueel verdwijnen in de 14de eeuw. Dit wijten ze aan 

de opkomst van de Franse kroon in Dowaai die andere officiële termen gebruikten. In de inleiding heb 

ik aangehaald dat voor een periode in de 14de eeuw Dowaai onder de Franse kroon valt. Ook kopieën 

uit de latere perioden (15de eeuw) namen deze dyades niet meer over volgens Kittel en Queller. 80  Dit 

is een interessante opmerking die men zeker in gedachten moet houden, ook in dit onderzoek. De 

methodologie van Kittel en Queller is zeer interessant voor dit onderzoek, omdat deze dyades niet 

enkel van toepassing zijn in Dowaai maar ook in de rest van Vlaanderen. De dyade structuur werd 

voornamelijk gebruikt in het Middelfrans, maar ook in het Middelnederlands komt deze voor, ze 

worden doorheen heel Vlaanderen gebruikt zowel in de 13de als de 14de eeuw. Doorheen mijn 

onderzoek naar de positie van vrouwen in de productiefase en verkoop, merk ik dat men niet enkel 

naar expliciete vrouwelijke terminologie mag zoeken. Zo mist men namelijk een groot deel van 

vrouwelijke context in de Receuil. Hoewel de dyades inderdaad vaak een mannelijk vorm van beroep/ 

vrouwelijk vorm van beroep structuur hebben, moet men ook meerdere keren of er geen no man no 

wijf of ne hom ne feme formulering is. Dit is eveneens het geval bij het weversambacht in Dowaai, waar 

dit een teken was van vrouwelijke activiteit.81 Doorheen mijn onderzoek haal ik meermaals het 

voorkomen van deze soort dyades aan.  
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Vrouwen in de productiefase   

Om de vrouwelijke beroepen te kunnen plaatsen in het productieproces, is het eerst belangrijk 

om het productieproces van de Vlaamse lakennijverheid te begrijpen. Met de term beroepen verwijs 

ik in deze context naar de verschillende aspecten van de lakenproductie en de lakenverkoop, waarin 

vrouwen tewerk gesteld werden. De lakenproductie kon opgedeeld worden in 3 fasen: de 

voorbereidende fase, de weeffase en de afwerking. Elk van deze fasen bestond verder nog uit 

verschillende stadia. De eerste fase, de voorbereidingsfase, omvatte alle stadia van hoe men van wol 

tot garen komt. Het is interessant te weten dat voor de lakenproductie van luxelaken, in Vlaanderen, 

de wol van nog levende schapen werd gebruikt. Deze wol was namelijk van een betere kwaliteit dan 

de wol van dode schapen, die minder flexibel en minder sterk was. De wol werd, nadat deze van het 

schaap geschoren werd, opgerold en droog bewaard. Natte wol verliest namelijk zijn kracht. De wol 

werd dan met een kalk-of leemoplossing behandeld voor een wittere schijn. Eenmaal de wol werd 

geschoren, verwijderde men eerst het vuil, vervolgens sorteerde men de wol volgens de kwaliteit. 

Daarna probeerde men nog het extra vuil uit de wol te slaan. Nadat zoveel mogelijk het droge vuil uit 

de wol werd geslagen, werd de wol gewassen. Tijdens het wassen poogden de werkers om het wolvet 

te verwijderen. Vaak haalden deze niet al het vet weg, omdat dit het spinproces vergemakkelijkte. Het 

was wel belangrijk om het vet weg te halen voor men aan het verfproces begon. Daarna werd de wol 

geschuurd, hierbij haalden ze (nogmaals) alle ongewilde elementen uit de wol. Vervolgens werd extra 

vet toegevoegd om het spinproces te vergemakkelijken, zoals al vermeld was kon hiervoor ook het 

wolvet zelf gebruikt worden. In de sayeterie of la draperie sèche voegde men in deze fase geen vetten 

toe. Hierna maakte men de vezels van de wol los en legde men deze evenwijdig. Dit kon men doen 

door te kammen. De kammen werden hiervoor warm gehouden om zo het wolvet te verzachten. Een 

andere manier om de vezels evenwijdig te leggen was door te kaarden, hierbij werd de wol op de grond 

of op een tafel uitgespreid en bewerkt met een kaarde, een soort plank met spijkers, een ruwere en 

primitievere versie van een kam. In de productie van specifieke soorten laken, werd kaarden soms 

verboden. Door het kaarden konden de vezels van de wol immers beschadigd worden. Na het kaarden 

of kammen volgde het spinproces, waarin men de wolvezels omspon tot garen. De spinsters hadden 
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twee soorten garen te maken, garen voor de schering en garen voor de inslag. 82 Er zou een vijftal uur 

aan kammen, weven en spinnen moeten gebeuren om een uur weefwerk te voorzien.83  

Na het spinnen werd het scheringgaren op een scheerraam gespannen, dit was meestal een 

rechthoekig raam, maar in Saint-Omer werd er een rond raam gebruikt. Nu was alles klaar voor het 

weefproces, bij het weven gooide men een schietspoel door de schering en ving men deze op aan de 

andere kant van het raam. In het geval van brede lakens werden er 2 man per weefgetouw voorzien. 

Niet alle fouten in het weefproces waren te zien in het eindresultaat, soms konden deze nog 

weggewerkt worden. Dit gebeurde dan tijdens het volproces of tijdens het noppen. De fouten lieten 

echter wel zwakke plekken achter in het laken. 84 

Na het spinnen volgde de afwerking. Eerst waste men het laken nogmaals, hierdoor haalde men de 

laatste restanten vet uit het laken. Soms werden er ook verschillende elementen zoals zand, zeep, 

leem,… aan het waswater toegevoegd. Na het wassen volgden verschillende fasen, die niet per se in 

een vastgelegde volgorde moesten gebeuren. Een van deze fasen was het noppen. Bij het noppen zette 

men het laken opnieuw op een raam, hierbij probeerden men de wolvezels van de inslag weer recht 

te zetten, dit gebeurde vaak met al wat versleten kaarden. Nieuwe kaarden zouden de stof kunnen 

beschadigen. 85 Vollen was vaak de volgende stap, hierbij zorgde de combinatie van vocht, druk en 

warmte dat de wolvezels krompen, en sterker aan elkaar hingen. Het laken werd meerdere keren 

gevold, eerst in een bad van leem, daarna in een bad van boter/ vet en tot slot in een bad dat vaak 

urine bevatte. Men kon zowel vollen met de voeten als met een door water aangestuurde molen. Het 

nop -en volproces werd meermaals herhaald. Tot slot sneed men het laken op uniforme lengtes. Bij 

het scheerproces plaatste men het laken, ditmaal vochtig, nogmaals op een raam om het uit te rekken 

dit was het raemscheren. Verder werden de ruwe stukken ook nog van het laken verwijderd en haalde 

men in de afwerking de imperfecties eruit met een pincet, en herstelde men de mogelijke foutjes. Dit 

was ook deel van het scheerproces, meestal stond het laken hiervoor nog steeds op een raam.86 

                                                      
82 Frieda Sorber, “The making of cloth state of the art technology in the Middle Ages,” in Ieper en de 
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Het verfproces kon op verschillende momenten in het productieproces gebeuren. Men kon de wol zelf 

verven, men kon het garen verven, en men kon ook het afgewerkte laken verven. Tot slot volgde nog 

de verkoop. 87 

Aan de hand van de literatuur kan er verwacht worden dat de vrouwen vooral in de eerste fase met 

name het spinnen, het kammen, het kaarden en het wassen aanwezig waren, aangezien deze als low-

skilled jobs beschouwd werden. Deze waren makkelijk van thuis uit te doen. Buiten deze 

voorbereidende fase zouden vrouwen, op basis van de literatuur, ook aanwezig zijn in de verkoopfase 

als verkoper en drapier.88 Volgens het onderzoek van Howell vormden de vrouwen van Dowaai een 

uitzondering op deze regel, deze vrouwen zouden ook als makelaar in dienst zijn.89 Men zou eveneens 

een evolutie kunnen verwachten waarin de vrouwen meer en meer in de eerste voorbereidende fase 

en in de verkoopfase aanwezig zullen zijn en minder in de weeffase en in de afwerking. Tevens zouden 

de vrouwen volgens de algemene tendensen geen lid van de ambachten zijn, maar dit behandel ik niet 

echt uitgebreid in dit hoofdstuk. 90 

Als men naar de bron kijkt, ziet men inderdaad dat de vrouw aanwezig was in die voorbereidende fase. 

Zoals vermeld was de eerste fase het vuil uit de wol halen en deze sorteren. Volgens De Poerck 

gebeurde het sorteren door de esliseresses. De esliseresses werden in een keure van Saint Omer, 

gedateerd door Espinas en Pirenne rond 1280-1325, vermeld. De term werd vermeld in een zin met de 

esbouresses, tonderesses en pineresses.91 Verder werden de sorteerders ook in een keure van Aire-sur-

la-Lys vermeld, ook hier samen met de pineresses, maar ook de filleresses en de garderesses.92 De 

esbouresses, tonderesses en pineresses komen echter veel meer voor in de bronnen. Een esbouresse 

en een tonderesse betekenen in de context ongeveer hetzelfde, namelijk het verwijderen van ruwe en 

vuile stukken in de wol door de wol door hun handen te laten gaan. Dit werd in het Nederlands ook 

wel scheren genoemd, het scheren kwam eveneens nog later in de productiefase voor, het is dus niet 

zeker of deze benaming in het Middelnederlands op het scheren in de voorbereidende fase luidde. In 

de context van de keure uit Saint-Omer kan men echter wel concluderen dat het daar in elk geval over 

deze eerste fase ging. Volgens De Poerck vraagde deze activiteiten in deze fase weinig fysieke 

inspanning en werden de taken hierdoor vooral aan de vrouwen toevertrouwd.93 De Poerck verklaart 

in zijn glossaire echter esbourer als: “ôter laboure ou laine grossière d'un drap.”vrij vertaald: “om grove 

                                                      
87Sorber, “The making of cloth,”21-9. 
88 Stabel, “Working alone?”, 34-7. 
89 Howell, Women, production and patriarchy, 10. 
90 Kowaleski en Bennett, "Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages”. 
91 Receuil Volume 3, 234: nr. 651; art.4. 
92 Receuil Volume 1, 20:nr. 7; art 6. 
93 De Poerck, La Draperie Médiévale En Flandre, 41. 
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wol van het laken te verwijderen”. Hier spreekt hij dus van een afgewerkt laken wat esbourer dus in 

een context van de afwerkingsfase plaatst. 94 De term esbouresse kwam ook nog voor in keures in 

Linselles en Tourcoign, beide dateren uit de tweede helft van de 14de eeuw.95 De Middelnederlandse 

term “scheren” bespreek ik pas in de afwerkingsfase, omdat ik ervan uitga dat deze vooral in die 

context gebruikt werd. Redenen hiervoor zijn omdat deze laatste fase volgens de literatuur 

voornamelijk mannelijk waren en in de bronnen het ook voornamelijk over mannen gaat. Verder 

vormden scheerders hun eigen ambacht wat overeenkomt met de bronvermeldingen. Het lijkt me dus 

nogal uitzonderlijk als men met het Middelnederlandse “scheren” al de actie in voorbereidende fase 

zou bedoelen.  

De termen pineresse en garderesse verwezen dan weer naar het kammen en kaarden, wat later in dit 

hoofdstuk nog besproken wordt. Filleresses verwees naar het spinnen.96 Een andere term die hier ook 

aan bod kwam was wietserigghe in het Middelnederlands, of espinceuses in het Middelfrans. Deze taak 

kwam min of meer overeen met het scheren van de wol, waarbij men vuil en oneffenheden uit de wol 

haalde. Dit beroep werd zowel in het Middelnederlands als in het Middelfrans aangehaald in de Receuil 

maar komt echter niet vaak voor.97 

Buiten het sorteren werd de wol ook al een eerste keer gewassen in de voorbereidende fase. Een keure 

uit Dowaai vermeldde dit als “que nu bateres de lainne ne feme ki estogne laine” wat vertaald kan 

worden als “niemand die de wol slaat, noch een vrouw die de wol wast”, “estogne” verwijst net zoals 

battres naar het slaan van vuil uit de wol. 98 Dit fragment stamt uit de mid-13de eeuw, het is echter een 

schaars fragment waarin het wassen van de wol werd vermeld. Aangezien in dit fragment enkel feme 

werd vermeld voor het wassen van de wol kan, men concluderen dat dit in Dowaai een uitsluitend 

vrouwelijke taak was. Het wassen van de wol werd in andere steden niet aangehaald, ik vermoed dat 

het wassen van de wol in andere steden misschien niet zo belangrijk was om er regels over neer te 

schrijven.  

Kamsters en kaarders kwamen daarentegen wel regelmatig voor in de keuren. Ze kwamen voor in 

verschillende benamingen. De meest voorkomende benamingen voor de kamster waren kamsterighen 

en cammigghe in de Middelnederlandse bronteksten, en peigneuse en pineresse in de Middelfranse. 

De termen voor kaardster zijn caerdeghe, caersterigghe en treckige in het Middelnederlands en 
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garderesse, traieresse en cardeuse in het Middelfrans. Het verschil tussen kammen en kaarden ligt 

grotendeels aan het werktuig, bij kammen maakt men gebruik van een kam en bij kaarden van een 

kaarde. Deze twee beroepen komen zo goed als uitsluitend vrouwelijk voor in de Receuil en deze 

bronvermeldingen omspannen de hele periode van de 13de tot de 14de eeuw. Kamsters en kaardsters 

werden vaak in een keure samen met de spinsters vermeld doorheen het bronnencorpus. Spinsters 

kwamen net zoals de kamsters en de kaardsters voor in zowel de 13de als de 14de eeuw. De terminologie 

in het Middelnederlands hiervoor is spinnerse, spinnige of spinstrige, en in het Middelfrans vindt men 

vooral de termen fileresse en fileuse terug. Het spinnen was een belangrijke fase, zonder garen kon 

men namelijk geen laken weven. Het spinnen gebeurde met de hulp van een spintol. De spinster 

begeleidde het garen van een hoopje wol via een roterende beweging naar de spintol, het doel was 

om alle garen een uniforme densiteit te geven. De spinster controleerde de rotatiesnelheid, hoe sneller 

de rotatie, hoe sterker de draad werd. Het scheringgaren moest sterk en licht elastisch zijn. Vanaf de 

13de eeuw kwam het spinnenwiel op waarbij men de spintol aan een wiel verbond, vanaf de 15de eeuw 

werd het spinnenwiel gekoppeld aan een pedaal. Het spinnenwiel was een uitvinding die eerst gebruikt 

werd in de katoenindustrie en pas later gebruikt werd voor de wolbewerking. Het garen zou twee keer 

zo snel gesponnen worden dan met een spintol, maar waren wel minder sterk. In de 13de en 14de eeuw 

maakten de spinsters daarom enkel het inslaggaren met behulp van het spinnenwiel. Met de 

toevoeging van een pedaal aan het spinnenwiel in de 15de eeuw, kon er sterker garen gesponnen 

worden.99 Spinsters draaiden na het spinnen het garen op bobijnen. De mogelijke reden waarom de 

spinsters, kamsters en kaarders veel samen werden vermeld is omdat ze regelmatig onder 

gelijkaardige reglementering vielen en allemaal onder dezelfde fase van de productie.  

Vaak gingen de artikels over beperkingen van de hoeveelheid wol die men in huis mocht houden , en 

over beperkingen omtrent werken voor mensen buiten de stad. Een voorbeeld hiervan vindt men in 

een keure van de 13de eeuw uit Brugge: Het “ne gheorlovet ne ghere spinnigghen meer danne eens 

menschen wulle jof garen binnen huus te hebbene: diere jeghen dade verbuerde sinen loon.”100 Hier 

stelt men dus dat een spinster niet meer dan een menschen wol in huis mocht hebben, anders moest 

ze haar loon afstaan. Een menschen betekende hier vermoedelijk een vastgelegde hoeveelheid. Een 

keure uit Saint-Pol stelt dan weer dat “une pigneresse pignans en se maison ne puist avoir que de une 

pierre a de laine, sur chiuncq s. d'amende”. Een kamster mocht dus niet meer dan een steen wol in huis 

hebben.101 Buiten deze vorm van beperkingen werd er ook vaak een poging ondernomen om de 

spinsters, kamsters en kaardsters tot de stad te binden. In de context van het putting-out systeem 
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legde de overheid regionale grenzen op waarbinnen zij hun beroep mochten beoefenen. Dit werd 

gedaan om de werking van het putting-out systeem naar rurale gebieden tegen te gaan, het was een 

poging om het werk binnen de stad te houden.102 Een voorbeeld hiervan vindt men in een mandement 

van Lodewijk van Male gericht aan de baljuw van Menen uit 1353:“…ende dat alle spinnigghen van ise 

castelrien van Yper ende van Curtrike up de boete van 20s. vors., van niemen wulle nemen te spinnen 

dan van onsen vors. lieden van Curtrike ende van der prochien van Menine…”.103 Als de spinster werkte 

voor poorters buiten Kortijk of buiten de parochie van Menen moest ze een boete van 20 schellingen 

betalen. Poorters waren de inwoners van de stad. Zij hadden volgens Maddens het burgerschap van 

de stad en de privileges die eraan verbonden waren zoals juridische bescherming, vrijstelling van 

bepaalde belastingen en tollen…. Het was voor poorters gemakkelijker dan voor niet-poorters om deel 

te nemen in een ambacht of het meesterschap op te nemen. Verder waren er tevens inwoners van de 

stad zonder het burgerschap, in de ambachten werden zij vaak als onvrij aangeduid. Een derde groep 

in de stad waren de vreemden namelijk inwoners van andere steden. Men kon poorter worden door 

een jaar en dag in de stad te wonen, door koop, huwelijk of door gift van de schepenbank.104 Eenmaal 

iemand poorter werd moest hij ‘issue’ betalen, naargelang de stad 5-10 % op alle goederen, en zat hij 

in het belastingsysteem van de stad. Als hij stierf, zijn poorterschap verloor of van rechtsgebied 

verhuisde moest hij opnieuw het issuegeld betalen.105 In hetzelfde jaar volgde er echter een nieuwe 

brief van Lodewijk van Male die zijn vorig mandament tegenspreekt. Deze brief dateert van 6 juni, de 

andere van in februari. Hierin stelde hij dat de wol niet meer uitbesteed mag worden aan Menen om 

te spinnen en te kammen, maar dat deze in Moorsele moest gekamd en gespind worden.  

…consenteren ende willekeuren dat zij de vors. plache van spinnene ende van cammene houden 

zullen elkes zaterdaghes van nu voort teweliken daghen up ene zekere plecke van lande die 

men houd van ons zonder middel, ligghende in de prochie van Morseele, dewelcke zij al nu 

dertoe ghecoren hebben; ter welkce plache de wijfs die zullen kammen ende spinnen paisivel 

commen zullen zonder verbot jof belet van yemene elkes zaterdaghes, ontfaen van den vors. 

drapiers wulle ende daer tgaren weder bringhende ende leverende mits haren loene; ende es 

te wetene dat dekene ende vinders van der vors. draperien zullen hi rade van onse wet van 

Curtrike maken moghen alle keuren, ende ordeneren boeten die nootzakelic…106 
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Hoewel het spinnen en het kammen dus als low-skilled beroepen beschouwd werden, waren ze ook 

een speelbal in het protectionistische spel dat tussen de verschillende steden werd gespeeld omtrent 

het putting-out systeem waarbij men zijn productiefase ging uitbesteden.107  

De Keure uit Aire-sur-la-Lys uit 1358-9 vatte de voorbereidende fase goed samen als “Bans souls 

pineresses, esbouresses, garderesses et fileresses a l’ espouler”. 108 In deze fase vond je namelijk de 

kamsters, kaarders, spinsters en scheerders terug, een espinceuse was namelijk ook een vorm van 

scheerster waarbij men overtollig vuil van de wol “scheert”.109 Opvallend aan de voorbereidende fase 

is dat deze beroepen bijna uitsluitend vrouwelijk waren. De beroepen komen ook voor doorheen het 

gehele bronnencorpus, zowel in grote steden als Brugge of Dowaai als in kleinere steden zoals Aire-

sur-la-Lys en Tamise. 110 Ook chronologisch bleven deze beroepen aanwezig spinsters, kaardsters en 

kamsters werden zowel in de 13de als in de 14de eeuw vernoemd. Een andere opvallende zaak is dat 

het hier om algemene vermeldingen ging, deze vrouwen werden amper of niet bij naam genoemd. De 

reden dat het hier voornamelijk over vrouwen ging kan verklaard worden door de these van Barber 

die stelt dat de vrouwelijke beroepen gemakkelijk te stoppen en opnieuw op te nemen moesten zijn 

terwijl men zich bezig hield met de kinderzorg. Zo was het spinnen voor een ervaren vrouw, een taak 

die maar weinig concentratie vroeg. Het kammen en het kaarden zou tevens ook makkelijk te 

combineren zijn met andere taken doorheen de dag.111 

Na de voorbereidende fase volgde het weven. Zoals al uitvoerig aangehaald werd in de context zou er 

in deze fase een genderverschuiving hebben plaatsgevonden door de invoer van het horizontaal 

weefgetouw, dat overgekomen was uit Byzantium in de 11de eeuw. Dit was fysiek zwaarder dan de 

verticale weefgetouwen die men voordien gebruikten en werd dus door deze reden voornamelijk door 

mannen gebruikt. Het verticale weefgetouw dat ervoor gebruikt werd zou, hoewel het minder ruimte 

in beslag nam, trager zijn en kleinere stukken weven dan het horizontale weefgetouw. Het verticale 

weefgetouw was dus gemakkelijker voor het huishoudelijk gebruik, maar het horizontaal weefgetouw 

was beter voorzien voor het produceren van het grotere commerciële laken.112 Als men deze these 

toepast op Vlaanderen zouden er in de 13de en 14de eeuw dus amper vrouwelijke wevers zijn geweest. 

Aan het weefproces ging er nog een fase vooraf, namelijk het spannen van het scheringgaren op het 

raam. In het Nederlands gebruikte men opnieuw de term scheren. Hierdoor wordt het herkennen van 

deze actie in de Middelnederlandse bronnen moeilijk. De term scheren zou van het scheerraam 
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komen, waarop het scheringgaren gespannen werd. Vanwege deze onduidelijkheid behandel ik de 

aanwezigheid van vrouwelijke scheerders bij de afwerkingsfase. In het Middelfrans is deze term echter 

makkelijker te herkennen, de term oudissoir betekent scheerraam, gelijkaardig met het 

Middelnederlands zijn het werkwoord en het beroep hiervan afgeleid namelijk: oudir (ww.) en ourdeur 

(m) of ourderesse/ourdisseuse (f)113. In de bronnen kwamen zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

variant van dit beroep voor. Ourderesse werd enkel in de bronnen van Dowaai vermeld. In een keure 

van 1250 werd er systematisch de dyade ourderes/ ouderesse gebruikt in de artikels betreffende het 

spannen van laken op het raam. Men spreekt ook over het spannen van een laken, niet van garen “que 

nus ourdere ne ourderesse, ne hom ne feme, (…) kei l ourde drap”.114 In een andere keure uit 1250-75 

werd aangehaald dat de ourderesse moest werken voor een inwoner van de stad: “Et ourderes u 

ourderess ki ourdiroit drap, covreture, teretainne ne roiés ki ne fust à borgois u à borgoise de ceste ville, 

et (….), ki le paesroit, caroit el forfait de 50lb. Et si seroit banis un an de le vile”.115 Als men dus laken 

spande dat niet van een poorter van de stad is, moest men een boete betalen en werd men een jaar 

verbannen. In deze context ging het ook over het spannen van een laken, en dus geen garen. Men kan 

dus in vraag stellen of dat het hier misschien eerder over de afwerkingsfase gaat. Nog een andere 

vermelding dateert van 1390, hierin ging het over een beperking waarin men het beroep mocht 

uitoefenen. “Item qu’il ne soit aucuns ourderes ne ourderesses si hardi qui, puis hores en avant, ourdisse 

aucuns des draps devant diz en autre largeur et compte que devant est declaré, sur le fourfait de 10 lb. 

et estre banis de le villes. ” De ourderes noch ourderesses mochten buiten de uren werken aan laken 

van een andere bestelling of aan laken van een andere grootte. Indien men dit toch deed betaalde 

men een boete van 10 pond en werd men verbannen uit de stad. 116 Ook hier sprak men over laken, 

dus kan men deze actie waarschijnlijk eveneens later bij de afwerkingsfase plaatsen. Deze 

vermeldingen kon men tevens zien binnen een vorm van protectionisme van het beroep en van de 

lakenindustrie in de stad. Opvallend is dat er een eeuw tussen de twee vermeldingen zat, en de straf, 

het verbannen gekoppeld aan een boete niet veranderde. Men kan verder ook besluiten dat er zowel 

eind 13de als eind 14de eeuw vrouwelijke scheerders aanwezig waren in Dowaai. Deze specifieke 

benaming werd enkel in deze stad vermeld, dit kan eveneens een regionaal verschil zijn, aangezien de 

Middelfranse terminologie voor scheren een grote variatie kende, zoals ik later verder bespreek.  

In de bronnen werd het weversambacht uitsluitend mannelijk benoemd, de term wever of in het 

Middelfrans tisserand, telier, tisseur, tistran kende in de bronnen enkel een mannelijke vorm. Dit staat 

bijna haaks op de voorbereidende fase waarin de beroepen bijna enkel in hun vrouwelijke vorm 
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voorkomen. Als men de Receuil bestudeert ziet men in Dowaai echter de dyade “que nus telier ne hom 

ne feme” terugkomen, deze dyade zou een bewijs zijn van vrouwelijke wevers in Dowaai volgens Kittel. 

117 Zij stelt dat er simpelweg geen vrouwelijke term van het woord bestond en dat de dyade dus 

verwees naar de vrouwelijke wevers. Sterker nog stelt zij dat de rond 1300 wanneer de term telier 

vervangen werd door tisserans, de officiële vrouwelijke activiteit in het weversambacht wel stopte. Dit 

verklaart ze door te stellen dat bij de overgang van telier naar tisserans, er geen vrouwelijke vorm van 

tisserans ontwikkelde.118 Ik vind dit persoonlijk een heel interessante these, maar de vraag blijft 

natuurlijk waarom er geen vrouwelijke benaming voor wever zou bestaan voor 1300, aangezien weven 

voor de invoer van het horizontale weefgetouw wel een vrouwelijk beroep was. Dat de vrouwen hun 

officiële aanspraak op het weven helemaal verliezen parallel met de evolutie van de terminologie, en 

officieus toch nog verder weefden, is een aannemelijke these van Kittel. Ik volg dan ook Kittel (en 

Stabel) in de these dat er ook vrouwen weefden in Dowaai. Het voorbeeld dat Kittel aanhaalt, en ook 

hierboven geciteerd werd “que nus telier ne hom ne feme” kan volgens mij gesterkt worden met een 

iets duidelijker voorbeeld “que nu homs ne fem del metier des teliers”. 119Door de dyade voor het 

beroep te plaatsen ligt in volgens mij meer op het feit dat zowel man als vrouw het weversambacht 

beoefende in Dowaai. Deze dyades, zijn echter de enige aanwijzing op vrouwelijke wevers in Dowaai. 

Beide vormen van deze dyades stammen uit de 13de eeuw. Als men uitzoomt naar de complete Receuil 

vindt men zowel in het Middelnederlands als in het Middelfrans geen vrouwelijke terminologie voor 

het weversberoep. Waaruit men kan concluderen dat de vrouwelijke wevers geen significante rol 

speelden in de Vlaamse lakennijverheid . Ze vonden de vrouwelijke invloed niet belangrijk genoeg, om 

een vrouwelijke variant van de term te bedenken. De vrouwelijke wevers in Dowaai vormden dan ook 

een uitzondering op de weversactiviteit, het is echter onduidelijk in hoeverre zij aanwezig waren. 

Buiten Dowaai is er nog een voorbeeld in Ieper te vinden, hier gaat het over de veroordeling van een 

vrouwelijke drapier, die buiten de stad zou hebben gewerkt. De drapier in kwestie zou uit de stad 

verbannen zijn, de verbanning dateert van 1394. “Kateline Liefhooghs bannie un an hors le pays de 

Flandres, sour le fosse, pour ce qu'elle fist drapier et tistre dehors l'eschevinage”120 Als men de tekst 

letterlijk vertaalt, werd ze dus verbannen omdat ze het drapieren en het weven buiten het 

schependom Ieper zou hebben beoefend. Vermoedelijk gaat het hier om het tewerk stellen van een 

wever binnen het putting-out systeem, aangezien het veel waarschijnlijker was dat vrouwelijke 

drapiers het weven uitbesteedden, dan dat ze het zelf beoefenden. Verder werd er namelijk ook 

nergens in de bronnen van de stad een woord gerept over een vrouwelijke weefster. Men kan het 
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echter niet compleet uitsluiten dat ze inderdaad het laken zelf weefde. Buiten deze uitzonderlijke 

voorwaarden werd het weven als een exclusief mannelijk beroep benoemd, zowel in de 13de eeuw, als 

in de 14de eeuw. Vrouwelijke weduwen konden echter wel de weverswerkplats van hun mannen 

overnemen. Een keure van wevers uit Oudenburg, uit de 14de eeuw stelt namelijk dat “18. Item, so wat 

manne die hevet eenen leercnape ende het gheviele dat zijn meester storve, zo ware die leercnape 

sculdich te wesene in tproffyt van zijnder weduwen. of zoe ne wildene quite scelden.”121 Als de 

meesterwever stierf moest de knaap dus voor de rekening van de weduwe verder werken. Of de 

weduwe de zaak verder uitbaatte als toezichtshouder of als actieve wever werd hier echter in het 

midden gelaten. 

Opvallend is dat er enkel in Dowaai vermeldingen van vrouwelijke beroepen in deze weeffase terug te 

vinden zijn, en ook hier zijn deze wat omslachtig aangezien het scheren in de context al naar laken 

verwijst en dus misschien eerder al naar de afwerkingsfase verwijst. De vrouwelijke wevers zijn 

eveneens enkel via een dyade terug te vinden. Beide vermeldingen zijn schaars. De vrouwelijke 

vermelding werd enkel in de 13de eeuw vermeld wat dus een argument vormt voor Stabel zijn these, 

de vrouwelijke scheerders worden echter nog tot eind 14de eeuw vermeld wat weer een 

tegenargument kan zijn. 

Tot slot volgt de laatste fase van het productieproces: de afwerkingsfase. Zoals ik al kort heb 

beschreven bestond ook deze fase uit verschillende onderdelen waaronder het wassen, vollen en 

scheren van het laken. Er bestaat een algemene consensus dat vrouwen, net zoals bij de weeffase, uit 

deze fase werden verbannen bij de opkomst van de ambachten.122 “Item, il est ordené que nulle femme 

ne peut ouvrer du mestier de fouler, de laver, de tondre, ne de reprendre lisres, dur l’amende de 2s.”123 

Dit artikel uit Aire-sur -la-Lys stelt dat geen enkele vrouw mocht vollen, wassen, scheren of de randen 

mag afwerken uit 1358-9, vat samen wat men verwacht terug te vinden in de bronnen aan de hand 

van de algemene literatuur. De vraag is dus of Aire-sur-la-Lys de regel of de uitzondering is. Een eerste 

fase die men kan onderscheiden in de afwerkingsfase is het wassen van het laken. Hier is er niet veel 

over terug te vinden over de vrouwen. Er is wel een vermelding uit Arras van 1377 waarin staat dat 

“que nulle femme de foullon ne autre quelle que elle soit, puis hores en avant, ne puist laver pièce ne 

drap quelconques, sour 5s. d’amende, 4s. à le Vigntaigne et 12d. au rapporteurs”.124 Het wassen van 

laken door de vollersvrouwen, buiten de uren, kan dus tot meerdere boetes leiden. Hieruit kan men 
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afleiden dat het wassen van het laken door vrouwen, en door specifiek de vrouwen van vollers werd 

gedaan. Dit is de enige vermelding van vrouwen die laken wassen.  

Na het wassen volgden er verschillende fasen. Een van deze fasen is het ramen of de ramage, waarbij 

men poogt om de vouwen uit het doek te slaan, en een uniforme lengte en breedte aan het laken te 

geven. Soms werd deze taak ook uitgevoerd door volders of scheerders. Voor deze fase plaatste men 

het laken opnieuw op een raem in het Middelnederlands, of lice in het Middelfrans. Dit bestond uit 

verticale palen die op een gelijke afstand van elkaar geplaatst werden. Dit beroep werd in het 

Middelfrans ook wel liceurs (m) of liceresses (f) genoemd, in het Middelnederlands sprak men over 

anslaghers of uutslares. In de Receuil vindt men ook de term raemscerres terug. 125 Het specifieke 

vrouwelijke liceresse komt maar een keer voor in de Receuil, met name in een keure uit Lille, van 

1384.126 Het was aannemelijk dat deze taak ook vaak door de vollers en de scheerders werd 

overgenomen, wat dus de eerder kleine vermelding van dit beroep in de Receuil kan verklaren. Bij de 

vermeldingen van het ramen vindt men dyades terug, wat tot eenzelfde conclusie kan leiden als Kittel 

bij het weverschap in Dowaai. Raamscheerders zouden dus zowel mannen als vrouwen geweest zijn. 

Een ander voorbeeld hiervan is de keure van de Aire-sur-la-Lys uit 1358-9: “que tout chil et toutes 

chelles qui tienent et terront liches…”. Hieruit kan men dus concluderen dat vrouwen ook in bezit waren 

van deze lices of ramen.127 Deze dyades zijn echter niet universeel want in het 13deeeuwse Brugge is er 

geen enkele vermelding van vrouwelijke raamscheerders in de keure, ook niet door middel van 

dyades .128 In een keure uit Oudenburg staat er zelfs expliciet dat “item, dat gheene wijfs an ramen 

wercken en moghen daer cnapen pennynghen an winnen woghen; up dat zier over claghen, die meester 

ware in boete van 18d; par.” 129 Vrouwen mogen dus niet aan de ramen werken, aangezien de knapen 

hier geld mee kunnen verdienen. Vrouwelijke activiteit was dus verschillend van stad tot stad bij dit 

beroep, in de 14de eeuw waren de vrouwen, onder meer in Lille en Aire-sur-la-Lyse actief in het 

raemscheren. 

Een andere stap in deze afwerkingsfase was het vollen, het vollen kende zowel in het Middelfrans als 

in het Middelnederlands enkel een mannelijke term. De meest voorkomende vormen zijn foulon in het 

Middelfrans en vulre in het Middelnederlands. Net zoals bij het weven, bestaat er een consensus dat 

het vollersambacht gedomineerd wordt door mannen. De reden hiervoor zou zijn omdat vollen een 

fysiek intensieve activiteit is. Stabel voegt hieraan toe dat het vollen voornamelijk (half-) naakt gebeurt 

                                                      
125 De Poerck, La Draperie Médiévale En Flandre, 118.  
      Receuil Volume 1, 356: nr.137. 
126 Receuil Volume 3, 26: nr. 608; art. 7. 
127 Receuil Volume 1, 34 : nr. 11; art. 7.   
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en er dus ook een morele reden schuilt achter het feit dat het vollen voornamelijk mannelijk is.130 Als 

men de Receuil doorneemt komen er inderdaad geen vrouwelijke vollers voor, in de keuren over het 

vollersambacht werden de vollersvrouwen wel aangehaald, maar dit gaat dan voornamelijk over 

beperkingen waar ze mogen gaan en staan, of zoals hierboven al is aangehaald wat ze mogen doen. Er 

werd dus niet vermeld dat ze actief waren in deze metier zelf. Er is echter in Vlaanderen een stad die 

de uitzondering op deze regel vormt, namelijk Brugge. In Brugge zijn er eveneens keuren die de vrouw 

van de voller aanspreken in wat ze wel en niet mag doen. Zo mag ze bijvoorbeeld niet in dienst van 

een poorter werken zoals deze regel uit 1277-8 stelt: “Negheens vulres wijf ne moet comen in porters 

dienste omme gherehande werc te doene; die hier jeghen dade, ende dies verwonnen ware bi der 

goeder warhede, hi verburd 40s., ende 40 daghe in die burgh te liggene haren man”.131 Buiten de term 

vulres wijf komt er nog een vrouwelijke vorm voor in de Brugse keuren namelijk de term mesterigghe. 

Het suffix –igghe verwijst net zoals bij spinnigghe en cammigghe op een vrouwelijke vorm. In dit geval 

betreft het hier dus een vrouwelijk mester, een mester-igghe. Deze benaming werd tevens naast vulres 

wijf geplaatst waardoor er de implicatie is dat er een verschil is tussen de vrouw van een voller en een 

mesterigghe. “Vort. Dat gheens vulres wijf no mesterigghe van de vulres comen moet in porters huse 

omme enighen dienst te doene…”132 Verder wordt mesterigghe eveneens naast mester geplaatst in 

een andere keure uit dezelfde periode namelijk midden van de 13de eeuw. “Vort, dat die deken van de 

vulres sal betien 3 warven sjaers elken mester vulre ende elker mesterigghen dat sie haren knapen min 

hebben ghegeven dan haren rechten loon…”.133 Uit dit fragment kan men afleiden dat de mesterigghe 

een gelijkaardige functie had als de mester, beide waren onder meer verantwoordelijk voor het 

uitbetalen van de knapen, wat betekende dat de meesteres voller dus ook een knaap kon opleiden. 

Verder kan men afleiden dat ze beiden onder de deken stonden in een gelijkwaardige functie wat blijkt 

uit het volgende punt in deze keure: 

Vort. Dat die mester vulres ende mesterigghen sullen haren eed doen vor haren deken 5 warven 

sjaers sonder malegnien, dat sie niet min nemen no hebben genomen dan haren rechten loon 

als dat die kuere spreket ende anderen loon dan droghe peneghe; die hier jeghen dade dat hie 

ware in alsuilker mesdaet als die porter is es ghehouden sinen rechten loon te ghevene de 

mester vulres.134  

                                                      
130 Stabel, “Working women,” 10. 
131 Receuil Volume 1, 384: nr.139; art.113. 
132Receuil Volume 1, 519: nr. 144; art. 12. 
133Receuil Volume 1, 519: nr. 144; art. 3. 
134 Receuil Volume 1, 520: nr. 144; art. 4. 
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Wat wel opvalt in dit fragment is dat men begon met beide geslachten, meester en meesteres, maar 

daarna terugvalt op enkel de mannelijke vorm. Dit kan evenees een teken van gemakzucht zijn van de 

scribent. Verder werden in andere artikels soms enkel mannelijke meesters besproken. Deze keure 

vermeldde echter geen lonen, dus of de vrouwelijke voller en de mannelijke voller evenveel 

verdienden is niet duidelijk, noch in hoeverre beide genders in praktijk op gelijke voet stonden. Het 

valt echter niet uit te sluiten dat er in het 13deeeuwse Brugge vrouwelijke meestervollers waren, en 

dat deze een hogere en actievere functie hadden in het ambacht dan de vollersvrouwen. Marianne 

Danneel verklaart de term mesterigghe als een meestersweduwe. Weduwen in Vlaanderen zouden na 

de dood van hun man het ambacht mogen overnemen. Ze worden dus zelf een meesteres. In deze 

context krijgen dus deze meesterweduwen dezelfde functies als de scheerders.135 Tevens is het zeker 

dat deze vrouwelijk meesters knapen in de leer konden nemen. Na deze vermeldingen uit de 13de eeuw 

verdwijnen de mesterigghen vulres wel uit de Receuil. Het lijkt me echter onwaarschijnlijk dat de 

vollers geen weduwen meer achterlieten na de 13de eeuw. De verdwijning van de term verwijst 

waarschijnlijk naar een beperking in de functie van deze meesterweduwen.  

Een laatste functie die ik in deze afwerkingsfase bespreek is het scheren. Het scheren is een ruime term 

die verschillende taken kon omvatten en in verschillende fasen kon voorkomen. Zoals eerder is 

aangehaald, is er in de Middelfranse terminologie een duidelijker verschil tussen deze deeltaken, zo 

wordt esbourer eerder gebruikt in de voorbereidende fasen en ourdir bij het op het scheerraam 

plaatsen van het scheringgaren. De Nederlandstalige terminologie die men in de voorbereidende fase 

kan plaatsen was de term wiedsterigghe, die in een veertiende-eeuwse keure van Oudenaarde werd 

gebruikt. In beide van deze fasen werd in het Middelfrans zowel de mannelijke als de vrouwelijke 

benaming van het beroep gebruikt. Als men nu deze laatste fase bestudeert bestond het scheren uit 

twee stappen. De eerste stap is het geweven laken op een kader bevestigen, de tweede stap is de ruwe 

stukken wol van het laken ‘scheren’ zodat het laken egaal wordt. Dit is dus een combinatie van de 

betekenissen die men ook onder ourdir en esbourer kan begrijpen. In deze laatste fase sprak men in 

het Middelfrans van tondre, een beroep dat werd beoefend door een tondeur.136 Net zoals bij het 

vollen kwam het scheerdersambacht enkel voor in mannelijke vermeldingen, zowel in het Middelfrans 

als in het Middelnederlands. Er is bij het scheren ook geen sprake van dyades, in tegenstelling tot de 

raamscheerders. Men kan er dus van uitgaan dat de algemene regel stelt dat er geen vrouwelijke 

scheerders aanwezig zijn in deze laatste fase van het productieproces. Dit was in tegenstelling tot het 

scheren dat voorkomt in de eerdere fasen. Een bevestiging hiervan is terug te vinden in het eerder 

aangehaald artikel uit Aire-sur-la-Lys waarin men stelde dat vrouwen niet mogen wassen, vollen, 
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scheren of afwerken.137 Een andere bevestiging vindt men in een ban van Dowaai uit de 13de eeuw: “Et 

si fait-on le ban que nulle femme de tondeur ne voist en halle à draps pour tondre, fos li maitres.”138 

Deze stelt dus dat vrouwen niet naar de scheerhallen mochten gaan. Parallel met het vollersambacht 

vormde het dertiende-eeuwse Brugge ook hier een uitzondering op de regel. Men vindt onder de 

scheerderskeuren in Brugge eveneens de term mesterigghe terug. In de context haalde ik al aan dat er 

sprake is van arbeidsspecialisatie, onder de scheerders in deze eindfase is er de specialisatie van de 

witscerres. Zij scheerden enkel wit laken of saye, een saye was een lichtere stof die gemaakt werd in 

de sayetterie. Het is onder deze specialisatie waarin men de term mesterigghe terug vindt. Hier werd 

nogmaals een onderscheid gemaakt tussen een mesterigghe en een witscerres wive. Hierdoor kan men 

veronderstellen dat er een andere functie voor beide benamingen is weggelegd en er dus 

waarschijnlijk weer naar de meesterweduwe werd verwezen139. “So wat mester witscerres wive die 

ghaet tenighes drpiers huse omme werc te bejaghee, jof omme henighen dienst te doen,… soe verbuerd 

5 s. …” 140 Uit dit fragment wordt duidelijk dat mesterigghe zeker niet verwees naar de vrouw van een 

meesterscheerder, aangezien dezelfde regel herhaald werd voor specifiek de mesterigghe “So wat 

mesterigghe jof haer brodate die ghaet (eni)ghs) drapeniers huse omme werc te bejaghee, jof omme 

henighen dienst te doen… soe verbuerd 5s”.141 Opvallend is hier dat de boete hetzelfde bedrag was 

voor zowel een vrouw van een scheerder als van een vrouwelijke meesterscheerder. De regel van werk 

of diensten bij een drapier te gaan vragen, was blijkbaar ook niet eigen aan de mannelijke 

meesterscheerder. Dit zou kunnen bewijzen dat een mannelijke meesterscheerder meer werk kreeg 

dan de meesterweduwen aangezien hij geen extra werk moest opnemen, maar uiteraard is dit geen 

sluitend bewijs. Zowel de mannelijke als de vrouwelijke witscheerders zouden echter wel een vast loon 

verdienen. In een keure van 1284 staat dat: “Ende elc mester, jof mesterigghe, jof hare bode moeghen 

wel gaen telx mans huse omme tghelt van haren loe, sonder mesdaet.”142 Zowel de mannelijke als 

vrouwelijke meesters mochten dus wel andermans huis betreden om hun loon op te halen. Dit 

insinueert dat men niet zomaar, zowel als man of als vrouw, iemand anders huis mocht betreden, en 

dat men zijn loon ophaalde. Dit kan betekenen dat een scheerder in functie van een ander werkte. Net 

zoals bij de vollersmeesteressen mochten de scheerdersmeesteressen knapen in dienst nemen, wat 

uit diezelfde keure blijkt. Het artikel stelt namelijk dat “Het ne gheoorlovet ghenen mester, no 

mesterigghen enighen knape in sijn werc te settene, sine cleder ne waren wrd 3s. die hier jeghen dade 
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hie verbuerde 2 s., en dit bi kennesse van vinders.”143  Dat er een verschil tussen de meesteressen en 

de vrouwen was, blijkt ook uit een andere keure die stelt dat “Het ne gheorlovet gheen wijf werc te 

doene ant ambocht van de scerres buter deure, daer knapen pennic an winnen moghen, no in huus te 

strikene met kaerden; die jeghen dade, die meester verbuerde 10*5s…”144 De gewone scheerdersvrouw 

mocht buitenhuis dus geen werk doen, waar een leerjongen penningen mee kon verdienen, noch 

mocht ze binnenshuis met een kaarde werken. Zoals eerder al aangehaald werden kaarden in deze 

fase ook gebruikt om het laken egaal te scheren. Deze keure vermeldt nog steeds de term 

mesterigghen, in het aangehaalde artikel gaat het duidelijk over de vrouw van een scheerder en geen 

meesteres145. Uit dit artikel blijkt dat het niet ongewoon was om als vrouw mee te helpen in het 

scheerwerk, anders zou er geen expliciet verbod op gezet moeten worden. De term mesterigghe werd 

net zoals bij de vollers enkel in het late dertiende-eeuwse Brugge gebruikt. In de rest van de Receuil 

worden er geen vermeldingen van vrouwelijke scheerders in deze fase gemaakt. Waardoor men 

gelijkaardig als bij de volders kan vermoeden dat de weduwen beperkt werden in hun macht. Hier lijkt 

het eveneens onwaarschijnlijk dat de witscheerders geen weduwen achterlieten. In Gent vindt men 

ook wel vermeldingen van een vrouw van een scheerder, maar geen meesteressen.146  

In deze afwerkingsfase vindt men, in tegenstelling tot de algemene consensus, wel degelijk vrouwen 

terug, ze zijn echter wel schaars. Bij de raamscheerders werd maar een paar keer de vrouwelijke 

terminologie gebruikt, namelijk in Lille met de term liceuse en in Aire-sur-la-Lyse waar het implicieter 

via een dyade wordt aangehaald. De vollers en scheerders werden bijna uitsluitend als mannelijk 

beroep aangehaald. Brugge vormde hierop de uitzondering in beide beroepen waar zowel vrouwelijke 

vollers als scheerders het tot meester hebben geschopt, deze verdwijnen immers na de 14de eeuw. 

Hierdoor durf ik de tendens bevestigen dat de afwerkingsfase een voornamelijk mannelijke sector was, 

maar een nuance is dus zeker nodig.  

Een belangrijke sector van de lakenindustrie die ik niet in deze drie fasen heb besproken is de 

verfsector. Het verven kan namelijk in de verschillende fasen gebeuren, men kan de wol verven, het 

garen, of het geweven laken. Het verven kan net zoals bij het scheren gespecialiseerd zijn, hoewel er 

niet altijd een onderscheid werd gemaakt, zo sprak men soms van de blauwververs of de 

roodververs, … De Middelnederlandse term die voornamelijk gebruikt werd was varwer, blaeuwer en 

blaeuwvaerwer, voor de blauwververs en rootvaerwer voor roodververs. De roodververs werkten 

vooral in Ieper en de blauwververs vooral in Gent. Volgens David Nicholas zouden in Gent vrouwelijke 
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blauwververs zo populair worden dat ze door de ambachten als een bedreiging werden gezien.147 De 

term varwer werd in het Middelnederlands uitsluitend mannelijk gebruikt. In het Middelfrans werden 

de ververs als tainturier (m) of tainturière (f) vertaald. Hier was er dus zowel een mannelijke als 

vrouwelijke variant van het beroep. In de Receuil zijn er verschillende voorbeelden van vrouwelijke 

ververs terug te vinden, voornamelijk in Franstalige bronteksten. In Dowaai is er een keure uit 1256 

die tainturières in een dyade met de tainturiers vermeld.148 Er zijn in Béthune en Arras ook 

vermeldingen van een gelijkaardige dyade terug te vinden, deze dateren dan weer uit de 14de eeuw.149 

Eveneens in het vroege vijftiende-eeuwse Dowaai is er een vermelding van een tainturier/tainturière 

dyade.150 In Nederlandstalige bronteksten vind men deze dyades niet terug. Als men het over vrouwen 

in het verversambacht heeft dan sprak men vooral over de vrouw van een verver, maar deze waren 

hoogstwaarschijnlijk ook actief als ververs. Een voorbeeld hiervan is de vermelding van een 

blauwerswijf of blauwersweduwe in een vroeg vijftiende-eeuwse bron uit Gent.  

Kenlic zij allen lieden dat van der handlinghen ende ghedinghe dat gheweest es tusschen den 

vrijen cnapen van den ambachte van den blauwers, an deen zijde ende den goeden lieden van 

den ambachte ghemeenlic van den vrijen blaeuwers binnen Ghend, an dander zijde, sprutende 

ende toecommende ute dien dat eenighe vrouwen, vrij sijnde int vors ambacht den vors vrijen 

cnapen vermindern ende verbreken wilden, (… )Cnapen daertoe toechden ende seiden; up 

dwelke de deken, in de name van den goeden lieden van den vors. ambachte, toechde ende 

seide als dat zij groetelic veronrecht souden wesen up dat haerlieder ghetrouwede wijfs of vrije 

wedewen niet en souden moghen staen werken ter cupen ende sien te haren goede dwelke 

verderfelic goed ware ende varinc verswijmt wesen soude up dat men niet wel dertoe en zaghe, 

ende dat zij hoepten dat men se daeraf niet  ontvrijen noch verbreken en soude, want men de 

contrarie niet ghesien en hadde, zij en hebben gheploghen van ouden tiden te werkene ende te 

siene te haren goede, also zij toechden ende seiden met meer woerden. So eist dat de Dekenen 

ghemeenlike termineerden ende wijsden naer al dats voer hemlieden commen es, aensien de 

gheschriften die tuschen beede den vors partien voertijts gemaect sijn, dat van nu voert meer 

negheens blaeuwerswijf no ander wijf en sal staen werken ter cupen in de stede van eenen 

vrijen cnape, ghemerct dat manneweere es, ende oec omme der redenen wille dat zij cost ende 

last moeten helpen draghen int vors ambacht alst van noode es, ghelijc dat vors. es, behouden 

dien dat elke vrouwe mach helpen haer goed werken ende daertoe sien alsoe dicwile alst hare 
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149 Receuil Volume 1, 159: nr. 63 ; art.31.,  
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ghelieven sal, sonder den cnapen yet derinne verbroken te sine in eenegher manieren. 

….151 

 In deze brontekst verklaren de dekens dat vanaf nu vrouwen niet meer in de verfkuipen mogen staan 

in steden waar vrije knapen werken, dit is namelijk mannenwerk. Ze mogen echter wel nog helpen 

indien nodig, zolang ze de knapen op geen enkele manier storen. Er is wel zeker een aanwezigheid van 

vrouwen in de verfsector in Gent zoals Nicholas al aanhaalde. Deze keure insinueert dat er inderdaad  

eveneens een onenigheid tussen de knapen en de vrouwen in de ververs-stiel was, maar de dekens 

maken hier dus een einde aan. Dit blijft echter de enige vermelding in de Receuil waar er een spanning 

tussen de blauwververs en de vrouwen werd vermeld, en tevens de enige vermelding waarin er sprake 

is van vrouwelijke blauwververs. Een andere bron uit Gent van 1367 toont aan dat niet zomaar elke 

vrouw een verver kon worden. Hierin hoopte een weversdochter de ververs-metier opnemen, maar 

dit werd haar ontzegd.  

Kenlic sij etc.. dat van der handelinghen ende ghedinghe dat was tusschen joncfrouwe 

Mergriete, Clais Rebaus wive, an deene sijde, ende her Hughen van Lombeke, deken van de 

verwers ende sinen ghezuoernen, an dandre, alse van den eessche ende beclachten die so 

moechte ende dede over den voers. Her Hughen ende sinen ghezuoernen, van dat sij se in 

tambacht van der verwerien, nochtan dat so vrij verwerskind was, … want noint en was ghesien 

dat vrouwen bi rechte eeneghe vrihede in haerlieder ambocht hadden ofte hebben mochte in 

eenegher manieren, naer de ordinanche van haren ambochte van langhen ende van houden 

tijden ghehusert ende ghecostumert, iesschen ende begherden dat men hare ambocht niet en 

verminderde, men liete hem behouden ende ghebruken dat sij sculdech waren te houdene ende 

te ghebrukene. Scepenen van der ceure in Ghend…dats hemlieden quam den eesch van der 

voers. Joufrouwe Mergrieten te nieute ende van gheere werden ende hare int voers. ambocht 

gheen recht hebbende.…152 

Een bron uit Ieper zou dan weer aantonen dat er een vrouwelijke meesterverver was, deze bron stamt 

uit 1283 en omschreef een overeenkomst tussen Ysabiaus van Dixmuide, poorter van Ieper, die Ernoul 

Spagnart als knaap aannam. “Sacent tout cil ki sunt et ki avenir sunt et ki ceste présente chartre partie 

verront et orront, ke Ysabiaus de Dickemue, bourgoise d'Ypre. doit warder Ernoul Spagnart un an 

prochain venant, et le doit escoutenghier de boire et de manghier et li doit aprendre à taindre en 

grainne (…)”.153 Men kan stellen dat doorheen de 13de en de 14de eeuw vrouwelijke ververs actief 
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waren doorheen Vlaanderen. Een vermelding van Ieper uit de 14de eeuw toont aan dat de vrouwen 

van ververs ook deel uit maakten van de onderneming. “13. Item, dat gheen meester cnape 

roodvaerwere, no sijn wijf vaerwe in sijn huus garen, no ne moet houden keitel in sijn huis omme 

vaerwere garen of wulle, no hebben gheselceip met anderen vaerwere, up ene boete van 3 lb. ende sijn 

ambocht een jaer.”154 In dit artikel werd de vrouw van de verver in een keer samen met de verver en 

de leerknaap vermeld, zij mochten thuis geen garen noch een verfketel in huis houden, noch met 

andere ververs afspreken. Dit is nogmaals een teken van het protectionisme binnen de ambachten, 

waarin alles streng gereglementeerd was om de onderlinge concurrentie in toom te houden. 
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Vrouwen na de productiefase 

Een andere sector die niet per se in die drie fasen past is de verkoopsector. Volgens de 

literatuur waren vrouwen buiten de voorbereidende fase, vooral in de verkoop actief. Hieronder kon 

men ook verschillende beroepen plaatsen. Er is eerst en vooral een verschil te onderscheiden tussen 

drapiers en verkopers/ handelaars. Bij een drapier kon men namelijk veronderstellen dat de drapier 

de complete productiefase uit besteedde, en hierna het eindproduct op de markt bracht. Handelaars 

en verkopers verkochten enkel het afgewerkte laken, maar staan niet in voor de productiefase. Een 

voorbeeld van een vrouwelijke drapier werd eerder bij het weven al aangehaald, ze werd veroordeeld 

omdat ze haar beroep buiten het schependom uitoefende. Dit is niet uitzonderlijk. Vrouwelijke 

drapiers en handelaars zijn veelvoorkomend in de Receuil. Drapiers kwamen in de grote steden zoals 

Dowaai, Brugge en Ieper voor, maar ze werden tevens vermeld in “kleinere steden” zoals Arras, Lille 

en Saint-Omer.155 De Middelfranse benaming voor een vrouwelijke drapier was drapière, de 

Middelnederlandse versie was draperigghe. Vrouwelijke drapiers was het meest prominente beroep 

in de Receuil waarin vrouwen ook met naam genoemd werden, dit komt omdat ze ook werden 

opgenomen in de drapierslijsten en -rekeningen, maar er werden ook meermaals vrouwelijke drapiers 

veroordeeld zoals bij het weversambacht al besproken werd. Een ander voorbeeld kan men terug 

vinden in een brontekst uit Arras uit de 14de eeuw.  

Comme Maroie du Ploych, dicte de Cappy, eust une pièce arrestée à le Vintaine pour 

souspechon de mauvais lanage, lequelle pièce fu rewardée par bon conseil de drappiers, de 

tisserans et d’autres gens, et fu dit par le dit conseil que le dicte pièce estoit fausse et mauvaise, 

et que li lanages de quoy li dicte pièce estoit faîcte, n’estoit mie digne de mettre en nul boin 

lanage de laine : dont li dicte Vintaine fist dester le dicte Maroie de tous le metier de la 

drapperie quarante jours. 156  

Maroie werd dus veroordeeld voor het maken van een laken van slechte kwaliteit en het gebruik van 

slechte wol. Hiervoor werd ze verbannen van alle drapiers-metiers voor 40 dagen. Drapières werden 

                                                      
155 Receuil Volume 1, 216-7: nr. 93. 
      Receuil Volume 1, 481: nr. 144; art. 108. 
      Receuil Volume 2, 26: nr.220. 
      Receuil Volume 2,82-4: nr.239; art. 35,51. 
      Receuil Volume 2, 86: nr. 240; art. 11. 
      Receuil Volume 2, 177-8: nr.321; art. 6-10. 
      Receuil Volume 2, 324-5: nr. 380-90; art. 17,18,21,23,25. 
      Receuil Volume 3, 239: nr. 651, art. 56. 
      Receuil Volume 3, 557: nr. 776; art. 5, 7. 
156 Receuil Volume 1, 216-: nr. 93. 
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soms veroordeeld, maar konden ook zelf anderen aanklagen, een bronfragment uit 1368 toont aan dat 

een drapière uit Ieper een volder aanklaagde.  

(…)camere jonfrauwe Marie, wedewe Henric Riken of ene zide, ende Claiken van Ghelewen, 

makelaere in die tijt her Heinrijx Folkier. Toghde de vors. jonfrauwe dat zoe heeschende was 

een Iaken den vors. Claikin, twelke Iaken zoe ghezent hadde haren vulre, dien men heet Jan van 

Calone, die ghevloen was ute der stede van Ypre van sculden, ende hadde datzelve Iaken te 

wets gheleid zonder weiten van der jonfrauwe, in enen wouker, ende bleec dat die woukeraere 

vercocht hadde enen andren man, ende jeghen dien man cocht  Caikin vors., alzoos hi zelve 

kende. Zeicht de vorseide jonfrauwe dat, naerdien dat zoe haer vors. laken ghezend hadde 

haren vors. vulre omme verbeiteren. alzo men vulres pliet te doene, dat zoe har laken sculdich 

waere weider te hebbene. Scepenen wijsden, ghemerct dat costume ende usage es wat goede 

dat men zent te makene zijt vulre, parmentier of andre ambochtsman, omme te makene jof te 

beterne, dat die ambochtsman dat niet te wets legghen mach, noch vercopen zonder consent 

van dengonen wien tgoed toebehoord. noch jemen jo up dat goed meer verhalen danne die 

ambochtsman an dat goed heift van zinen werke, dat Claikin vors. sculdich es der vors. 

jonfrauwe le delivereirne tvors. laken, jof haren wille hebben.157 

Marie had een voller ingehuurd, en klaagde hem nu aan. De voller in kwestie, Jan van Calone, zou 

namelijk het laken, dat zij wou laten vollen, illegaal hebben verkocht omdat hij schulden had. De voller 

zou tevens ook de stad zijn ontvlucht. Marie wilde haar laken terug, en ze kreeg gelijk van de 

schepenen. Deze stelden dat het gebruikelijk was dat men geen goederen mag verkopen zonder de 

toestemming van de eigenaar. 

Drapiers worden in de opsomming van artikels in de keuren standaard als een drapier/drapière dyade 

genoemd, zowel in Franstalige als Nederlandstalige teksten, waaruit blijkt dat het een ‘genderneutraal’ 

beroep was waar zowel mannen als vrouwen actief in waren. Uit de drapierslijsten blijkt wel een 

meerderheid aan mannelijke drapiers, wat gezien de nog steeds patriarchale samenleving niet als 

verrassend kan gezien worden.158 Onder de drapiers werkten vaak arbeiders in diens dienst, deze 

waren zowel mannelijk als vrouwelijk. Ze worden in de Receuil vermeld als laboureur/ labouresse , 

ouvrier/ouvrière of als usurie/ usurière. Dit is steeds als een man/vrouw dyade, waarin de vrouwelijke 

en mannelijke versie van het beroep werden benoemd. Deze konden per afgewerkt stuk werken, of 

                                                      
157 Receuil Volume 3, 650: nr. 807.  
158 Voorbeelden van deze lijsten:zijn te vinden in de Receuil Volume 2, 220-22: nr. 338 en in Receuil Volume 3, 
705-717: nr.871.Een voorbeeld van een rekening is te vinden in Receuil Volume 2, 386: nr.405. 
 Ellen Kittel, "Guardianship over Women in Medieval Flanders: A Reappraisal," Journal of Social History 31, nr. 4 
(1998): 909. 
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voor een loon.159 In de Nederlandstalige bronnen komen deze werkers in een systematische 

terminologie niet voor. De (loon)arbeiders werden voor het eerst vermeld in een 13de eeuwse bron in 

Dowaai, in de 14de eeuw worden ze ook vermeld in Arras, Aire-sur-la-Lys en Bethune, er is ook een 

vermelding in Dowaai die stamt uit 1403. Deze loonwerkers werden in de gehele Receuil niet 

noemenswaardig aangehaald.160 Men kan echter concluderen dat ze actief zijn doorheen de 13de en 

de 14de eeuw, hierdoor kan men indirect dezelfde conclusie voor de drapiers maken. Vrouwelijke 

drapiers bleven inderdaad actief in de Receuil tot de 15de eeuw. 161 Loonwerkers zouden in hun eigen 

huishouden kunnen werken aan de stukken, terwijl het materiaal voorzien werd door de werkgevers. 

Er vielen verschillende beroepen onder deze term onder meer ook spinsters en kamsters.162 

Drapiers waren immers maar een van meerdere beroepen op de markt, er waren tevens handelaars 

en verkopers die enkel het eindproduct of grondstoffen (wol) verkochten en niet instonden voor het 

productieproces. Deze handelaars en verkopers werden net zoals de drapiers standaard met een 

man/vrouw dyade aangeduid in de Middelfranse bronnen. De terminologie die hiervoor vooral 

gebruikt werd is vendeur/vendeuse en marchand/marchande, maar ook de “hom ne feme ki vegne” 

dyade werd gebruikt.163 Deze werden vernoemd in onder meer de stad Dowaai, Arras en Lille, ook hier 

ging het over een grotere periode waarbij er vermeldingen zowel uit de 13de, 14de en begin 15de eeuw 

stammen.164 In het Middelnederlands werden deze vrouwelijke verkopers en handelaars met een 

minder duidelijke terminologie aangeduid. Dit wil immers niet zeggen dat de vrouwen niet actief waren 

in de verkoop, vaak gebruikten men hier de “man no wijf “dyade, soms gebruikte men ook gender 

neutrale terminologie zoals “niemen” (niemand) waardoor het moeilijker is om het geslacht van de 

verkopers af te leiden.165 In vele keuren stonden er artikels waarin gesteld werd dat man noch vrouw 

bepaalde goederen mocht verkopen, dus kan men afleiden dat beide geslachten ook in de 

Nederlandstalige regio’s actief waren in de handel. Vaak is dit opnieuw in de context van het 

protectionisme van de handel in de stad, waarbij enkel poorters in de stad mochten verkopen. Een 

voorbeeld hiervan is terug te vinden in een keure uit Brugge van 1285 “Porters jof portighen die lakenen 

vercopen willen, jof sties van lakenen hi 3 milen ghehende Brugghe, ghebiet men haren lakene te 

                                                      
159Randles, “”When Adam delved and Eve Span”,”84-5. 
Howell,“The Gender of Europe,”524. 
160 Receuil Volume 1, 9-17: nr.4 , 157: nr. 63, 330-2: nr.133. 
      Receuil Volume 2, 9: nr.220; art. 9, 330 nr.382. 
161 Receuil Volume 2, 331: nr.382; art. 8. 
      Receuil Volume 3, 557: nr. 776; art.5, 7. 
162 Randles, ““When Adam delved and Eve span,” 84.  
163 Receuil Volume 2, 682: nr. 577. 
164 Receuil Volume 1, 17-20: nr. 4, 182: nr. 68. 
      Receuil Volume 2, 26: nr. 220,180: nr.323, 682 : nr.577. 
      Receuil Volume 3, 23: nr. 607; art.1.  
165 Receuil Volume 2, 424: nr. 426. 
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bringhene in de halle tusschen hier ende dartiendaghe die naest coemt”. 166 Een paar artikels later, uit 

dezelfde keure, verduidelijken dat verkoop enkel door poorters is toegestaan. “Het es gheeurt ende 

gheordinert bi here van den lande ende bi scepenen in Brugghe, dat niemene vreemde man no wijf ute 

wat lande dat sie sijn (…) moet copen no vercopen (…)” 167 Mensen van andere landen, man noch vrouw, 

mochten dus verkopen noch kopen in de stad van Brugge. Dat vrouwen ook later actief waren als 

verkopers wordt ook duidelijk in een keure van Gent uit 1338, waarin bepaald werd welke goederen 

vrouwen mogen kopen en verkopen “Voer, so hebben de makeleeren gheconsentert dat de vrouwen 

zullen moghen vercoepen (..) ende vrouwen moghen coepen”.168 In Gent vindt men tevens een 

voorbeeld van het protectionisme, zo werd in een keure van 1375 aangehaald dat “negheen vremt 

man nochte vremt wijf elre wulle en vercoepe binnen Ghend (…)”. 169 Men kan dus concluderen dat 

vrouwen inderdaad actief waren in de verkoop en dit over een periode van twee eeuwen. In een keure 

uit Lille werd eveneens een keure geschreven waarin detailleurs, drapiers , caucheteurs en scheerders 

werden behandeld.170 Detailleurs verwijzen naar een detailhandel in laken in Lille, deze werden enkel 

in Lille vermeld. De detailleurs werden net zoals de verkopers en handelaars altijd in een 

detailleurs/detailleresse dyade vermeld. Dus men kan ervan uitgaan dat dit ook een beroep was dat 

door zowel mannen als vrouwen werd uitgevoerd. Caucheteurs werd eveneens als zowel mannelijk als 

vrouwelijk aangeduid, vermoedelijk gaat het hier over iemand die (rij)broeken maakt en verkoopt.  

Een ander beroep dat regelmatig vernoemd werd in de Receuil zijn de hosteliers/ hostelières ook wel 

hotes/ hotesses, herbergiers dus. De reden waarom zij een belangrijke rol spelen is omdat ze vaak 

onderdak bieden aan reizende handelaars en soms ook deelnemen aan de verkoop zelf. Hebergiers 

verschillen wel degelijk van makelaars, die in de bronnen apart benoemd worden, zoals uit het eerdere 

voorbeeld over vrouwen en verkoop in Gent blijkt. 171 Uit de Receuil blijkt dat herbergiers waarschijnlijk 

vaak (illegaal) laken en wol probeerden te verkopen, dit kan men afleiden uit de verscheidene artikels 

die het hosteliers uitdrukkelijk verbieden om te verkopen aan drapiers. Een voorbeeld hiervan is de 

brief uit Arras uit 1333.172 “(…) que nulz hosteliers, couretiers, ne conseillers, ne hom ne feme qui ait 

part ne compagnie a eulx , ne vendre ne face vendre par lui (…)”173  Hier werd er een duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen een herbergier (hostelier) en een makelaar (couretier), beide werden hier 

enkel als mannelijk aangehaald. In een keure eveneens van Arras uit eind de 13de eeuw werden echter 

                                                      
166 Receuil Volume 1, 32 : nr. 10 ,462:143 
167 Receuil Volume 1, 32 : nr. 10 ,462:143; art. 32. 
168 Receuil Volume 2 p 431-2: nr.432 ; art. 5 
169 Receuil Volume 2 p 543: nr. 498; art. 9. 
170 Receuil Volume 3, 22: nr.606; art1,2,5.  
      Receuil Volume 3, 25-26: nr. 608: art.1-8. 
171 Receuil Volume 2 p 431-2: nr.432 ; art. 5 
172 Receuil Volume 1, 217-9: nr. 95. 
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zowel de vrouwelijke als mannelijke terminologie gebruikt: “qu’il ne soit couretier ne couretière (…)”.174 

Dit kan betekenen dat de makelaars een genderverschuiving meemaakten, waarbij de vrouwen 

verdwijnen. Uit een keure die eveneens uit Arras in 1333 komt werd wel “nuls hostelier ne hostelière” 

gebruikt, aangezien deze uit hetzelfde jaar stamt als de andere keure, kan men stellen dat men niet 

altijd even consequent is met genderaanduidingen in Arras en dat er dus wel vrouwelijke herbergiers 

zijn in Arras in de 14de eeuw. Een keure uit 1367 bevestigt dit, hierin haalt men opnieuw de “nulz 

hostelier ne hostelière” dyade aan, in dit artikel mogen de herbergiers trouwens niet “(…)vendre ou 

acter les dis draps,saies(…)“. Dit bevestigt nogmaals dat de verkoop door herbergiers waarschijnlijk 

niet ongewoon was en illegaal gemaakt werd uit een vorm van protectionisme. 175 Couretier blijft in 

deze keure van 1333 enkel in mannelijke vorm gebruikt. Een andere stad waarin de herbergiers ook 

als zowel mannelijk als vrouwelijk worden omschreven is in Dowaai “Et s’il bel e faisoit, ses hotes u 

hostesses est tenus dou paier avec se qu’il doit le drapperie delivrer à le personne (…)”176 Dit fragment 

handelt over herbergiers die drapiers moesten uitbetalen. Het artikel komt uit een keure uit 1299. De 

vrouwelijke herbergiers en makelaars werden enkel in de bronnen van Arras en Dowaai vermeld, 

hieruit kan men afleiden dat het voornamelijk een mannelijk beroep was. Aangezien de 

bronvermeldingen ook niet verder dan de eerste helft van de 14de eeuw stammen, zou men eventueel 

kunnen vermoeden dat deze ook een genderverschuiving kenden naar een voornamelijk mannelijke 

sector tegen het einde van de 14de eeuw. Dit sluit echter niet uit dat vrouwen niet actief blijven op de 

achtergrond.  

Het enige beroep dat nog niet besproken is, is dat van de houpiers/ houpières uit Arras. Deze zouden 

een specialisatie zijn in het maken van een soort kwastje volgens De Poerck. 177 Deze kwamen 

uitsluitend voor in Arras, het zal dus waarschijnlijk een specialisatie van deze stad zijn.  

Als men de werkactiviteiten van de Vlaamse vrouwen in de lakennijverheid geografisch en 

chronologisch bestudeert zijn er een paar opvallende zaken. Eerst en vooral ziet men dat de vrouwen 

inderdaad de meeste vermeldingen krijgen in de eerste, voorbereidende fase en in de verkoopfase. 

Wat een consensus uit eerder onderzoek bevestigt. Als men verder kijkt ziet men dat vrouwen zowel 

in de low-skilled jobs met een lage status, als in meer high-skilled jobs met een hogere status actief 

zijn, zoals verven en verkoop. De beroepen met de hoogste status, volgens Hutton de wevers, waren 

echter niet wegelegd voor de Vlaamse vrouwen. De voorbereidende fase kan bijna als uitsluitend 

                                                      
174 Receuil Volume 1, 196: nr 77; art. 15 
175 Receuil Volume 1, 163 :nr.63 ; art. 48.  
176 Receuil Volume 2, 177: nr.321 ;art. 4,5. 
177 De Poerck, La Draperie Médiévale En Flandre, glossaire Français, 105.  
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vrouwelijk beschouwd worden, waarbij de spinsters, kamsters, kaardsters en scheerders (esbouresse) 

met vrouwelijke terminologie werden aangeduid. De vrouw bleek eveneens actief in de volgende fase 

van het weven, zowel als scheerder (ourderesse) of als wever. Dat de vrouwen actief waren in deze 

fase is niet universeel, en Dowaai lijkt hier eerder de uitzondering in plaats van de regel te vormen. Dit 

bevestigt eerder onderzoek door onder meer Kittel en Stabel en Howell. De grote verassing is echter 

te vinden in de afwerkingsfase, volgens de veronderstelde tendens uit eerder onderzoek, zouden 

vrouwen hier niet actief in zijn, maar men vindt hier meerdere uitzonderingen op, zo zijn vrouwen 

actief in verschillende fasen zowel in het vollen als in het scheren. Hierbij moet men wel stellen dat 

Brugge een duidelijke uitzondering vormde op de andere steden, waarin vrouwen eerder afwezig lijken 

te zijn in deze fase. Er lijken ook regionale verschillen te zijn in het raemscheren. In Lille en Aire-sur-la-

Lys zijn er duidelijke tekenen van vrouwelijke raemscheerders, terwijl in Oudenburg het juist verboden 

was. Het zou dus fout zijn om te stellen dat vrouwelijke raemscheerders een universeel verschijnsel is 

in Vlaanderen. In het verven leken vrouwen dan weer duidelijk aanwezig in een groot aantal steden in 

Vlaanderen, net zoals de vrouwen in de handel. Vrouwelijke drapiers en handelaars bleken in de 13de 

en de 14de eeuw een welbekend verschijnsel. Chronologisch gezien ziet men niet echt een significante 

evolutie in de tewerkstelling van de vrouwen. De enige beroepen waarin de vrouwen nadrukkelijk 

lijken te verdwijnen, zijn in het Brugse vollersmilieu en scheerdersmilieu en in het Dowaaise 

weversambacht, deze waren op zich al eerder een uniek verschijnsel. Dit weerlegt dus de these dat de 

vrouwen vanaf 1300 systematisch naar de rand van de productie geduwd werden. De tewerkstelling 

lijkt op basis van deze bronnen niet significant te veranderen. Dat de ambachten zich bedreigd voelden 

kan bij een paar artikels bevestiging vinden, zoals bij het blauwverven in Gent ,waarbij de knapen zich 

duidelijk bedreigd voelden. 

Als men chronologisch de bronnen bestudeert ziet men eerder een geografische evolutie. Waar het 

bronnenmateriaal over werkende vrouwen in de 13de eeuw vooral beperkt was tot de steden van La 

grande draperie, met name Ieper, Dowaai, Gent en Brugge; ziet men dat voor het bronnenmateriaal 

van de 14de eeuw meer steden inkijk bieden in de vrouwelijke tewerkstelling. Deze evolutie kan men 

verklaren met de interne ontwikkelingen binnen de lakennijverheid. Zoals in de context al is uitgelegd 

ziet men in de 14de eeuw nieuwe industrieën in de nieuwe en droge draperie opkomen, deze spreken 

andere steden aan zoals onder meer Kortrijk, Oudenaarde en Arras. Dit houdt desondanks niet tegen 

dat er geen bronmateriaal is voor de steden van la grande draperie uit de 14de en de 15de eeuw. Het 

blijft belangrijk om de nuance die ik in de inleiding al aanhaal in gedachten te houden, namelijk dat de 

Receuil een vertekend beeld kan geven, aangezien deze editie afhankelijk is van een (ongewilde) 

selectie van bronoverlevering. Zo kunnen bijvoorbeeld de vrouwen in Lille meer aanwezig lijken dan 

ze in werkelijkheid waren omdat de stad als administratief centrum in de late middeleeuwen, 
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vermoedelijke een beter bronnencorpus heeft overgeleverd. Het bronnencorpus van Ieper 

daarentegen heeft waarschijnlijk geleden door de eerste wereldoorlog die plaats vond nog voor de 

laatste twee volumes van de Receuil werden gepubliceerd. 
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Vlaanderen in vergelijking met de rest van Europa  

Martha Howell heeft onderzoek gedaan naar de vrouwen in het laatmiddeleeuws en vroeg 

moderne Leiden (15de en 16de eeuw) en Keulen (15de eeuw). Voor haar onderzoek naar Leiden baseerde 

ze zich op het werk van Posthumus.178 Posthumus lijkt te bevestigen dat vrouwen hun werkveld 

beperkt werd tot licht en low-skilled, de vrouwen deden niet aan weven, vollen, of afwerken. Vrouwen 

werden aan het werk gesteld in het spinnen en het voorbereiden van de wol volgens hem. Hiermee 

past zijn visie in de algemene visie van vrouwen in de textielsector in middeleeuws en vroegmodern 

Europa, zoals ik eerder al besproken heb. Als Howell dieper onderzoek voert blijkt dat deze vrouwen 

niet degenen waren die spinden en andere low-skilled taken uitvoerden. Het waren vooral mannen en 

kinderen. Hier kan men dus een onderscheid maken tussen Vlaanderen, waar deze taken wel tot de 

vrouwen behoorden, en Leiden. Vrouwen waren wel actief in Leiden als drapiers en handelaars, hier 

kan men dan weer stellen dat er een gelijkenis te vinden is tussen Vlaanderen en Leiden, hoewel er 

een paar eeuwen tussen zit. De vrouwen kregen volgens Howell deze posities als erfenis van 

mannelijke familieleden, en er waren dus vaak weduwen in dit werk aanwezig. Een andere sector waar 

men de Leidense vrouw kon terugvinden was in het verven, voornamelijk de blauwververs. Ook hier 

vindt men weer een gelijkenis tussen Vlaanderen en Leiden.179 

Keulen was tijdens de 15de eeuw een van Europa’s grootste steden.180 Een groot verschil tussen het 

15deeeuwse Keulen en het 13de en 14deeeuwse Vlaanderen is dat Keulen 3 vrouwenambachten kende. 

Deze drie ambachten waren respectievelijk het garen maken, het goud spinnen en zijde weven. Deze 

ambachtelijke producten kenden ook een hoge kwaliteit en waren voornamelijk bestemd voor de 

export. De vrouwen werkten in deze ambachten onafhankelijk, als meester met hun eigen leerknapen 

en hun eigen materialen. Voor de export rekenden ze wel nog op handelaren, maar ze werkten niet in 

dienst van deze laatsten. De producten droegen ook bij tot de stadseconomie. Deze vrouwen kenden 

een hoge status, vaak waren de vrouwen in deze ambachten getrouwd binnen families die in dezelfde 

kringen werkten. Bijvoorbeeld de vrouwen in de  zijde ambacht, zijn vaak getrouwd met mannen die 

zijde verhandelden. Gelijkaardige conclusies kunnen voor de andere twee ambachten getrokken 

worden.181 Het merendeel van de Keulense ambachten bleef echter mannelijk gedomineerd.182 In de 

andere gilden zouden vrouwen veel minder aanwezig zijn. Howell haalt aan dat in het wol weven er 
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waarschijnlijk geen plaats was voor vrouwen.183 Dit is dan weer vergelijkbaar met de vrouwen in 

Vlaanderen waar, met uitzondering van het 13deeeuwse Dowaai, vrouwen ook afwezig in het 

weefproces lijken te zijn. 

De zijdeproductie was evenwel niet alleen in Keulen gesitueerd, ook in Londen kende de zijdeproductie 

een boom in de 15de eeuw. Net zoals in Keulen gaat het hier voornamelijk over een vrouwelijke sector. 

In tegenstelling tot Keulen kende deze silkwomen geen ambachten. Marian K. Dale heeft hier in de 

jaren ’30 van de vorige eeuw al een onderzoek naar gevoerd. Dale stelt dat de vrouwen een 

gelijkaardige structuur kenden als de mannelijke ambachten met meesterschap en leercontracten.184 

Ze kenden ook een hoge status en spendeerden grote bedragen aan het kopen van materiaal. 

Desondanks vormden deze zich niet om tot een ambacht. Volgens Bennett en Kowaleski is dit een 

veelvoorkomend fenomeen. Vrouwen die zich specialiseerden in specifieke metiers, vormden maar 

zelden een ambacht in deze periode.185 Dit betekent dat Vlaanderen, waar er geen vrouwelijke 

ambachten in de lakennijverheid waren, zeker geen uitzondering was.  

Een andere stad die net zoals Keulen een uitzondering vormt is Rouen. In Rouen waren er in de 15de 

en de 16de eeuw net zoals in Keulen exclusieve vrouwenambachten. Deze vrouwen waren 

linnendrapiers die zowel nieuw als oud linnen verhandelden.186 Deze vrouwelijke linnenambachten 

waren desondanks geen egalitair netwerk. Net zoals mannelijke ambachten kenden deze ambachten 

een gevestigde hiërarchie. De ambachten handelden om hun belangen te beschermen.187 De 

vrouwelijke ambachten in Rouen en Keulen leken dus niet veel te verschillen van de mannelijke. Howell 

stelt evenwel dat de vrouwelijke ambachten van Keulen geen politieke posities innamen, in 

tegenstelling tot hun mannelijke tegenhanger.188 Ondanks het feit dat Vlaanderen verschilt van Rouen 

in het feit dat de vrouwen in Vlaanderen geen ambachten kenden, is er wel degelijk een gelijkenis te 

vinden. Beide regio’s kenden namelijk vrouwelijke drapiers, de lakendrapiers in Vlaanderen waren niet 

uitsluitend vrouwelijk.  

De vrouwen in de 13de eeuwse en 14de eeuwse Vlaamse lakennijverheid kenden immers geen 

tewerkstelling in een sector die uitsluitend vrouwelijk was. Enkel in die voorbereidende fase ziet men 
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een opvallende dominantie van de vrouwen, deze werkten vaak in dienst en kenden een lage status. 

Het was dus niet verwonderlijk dat de kans zich niet voordeed, om als Vlaamse vrouw zich in een 

exclusief vrouwelijk vakgebied te gaan organiseren.  

Een laatste vergelijking die ik wil maken is er een tussen de Vlaamse vrouwen en hun Brabantse buren. 

Ook in Brabant waren vrouwen in de textielnijverheid niet ongewoon. Van Gaveren haalt in zijn artikel 

aan dat vrouwen in het 15deeeuwse Brussel ook aan het werk waren als wolbereidsters. Dit is dus zeer 

vergelijkbaar met Vlaanderen. 189 De vrouwelijke onderneemster was eveneeens niet ongezien in deze 

regio. Net zoals Leiden en Vlaanderen waren vrouwelijke drapiers niet ongewoon, deze vrouwen 

zouden vaak de handelsonderneming van hun man hebben overgenomen na diens dood. Ook 

vrouwelijke herbergiers komen voor in de late middeleeuwen van Brabant. Tevens vermeldt Van 

Gaveren een weduwe die de zaak van haar man die blauwverver was verder zet.190 Men ziet dus veel 

gelijkenissen in verband met de tewerkstelling van de  Vlaamse vrouw en de Brabantse vrouw. Een 

groot aantal vrouwen zouden namelijk actief zijn in de voorbereidende fase, maar er waren ook 

vrouwen actief in de handel en ook in de verfsector vinden we in beide regio’s vrouwen terug.  

Men kan met deze vergelijking stellen dat de Vlaamse vrouw niet uitzonderlijk lijkt te zijn, ze kent geen 

niche waarin ze uitblinkt, in tegenstelling tot de vrouwen van Keulen, Londen en Rouen. Dit wil immers 

niet zeggen dat de Vlaamse vrouwen enkel de lage status beroepen toegekend kregen, ze waren 

namelijk ook actief als drapiers, en in de verfsector waren ze ook niet uitzonderlijk. De Vlaamse vrouw 

lijkt het meest overeen te stemmen met de Leidense vrouwen en de Brabantse vrouwen. Er valt wel 

op te merken dat de Vlaamse vrouwen die hier besproken worden actief zijn in de 13de en de 15de eeuw 

en worden vergeleken met vrouwen uit de 15de en 16de eeuw.   
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Hoofdstuk 2. De vrouwen van de lakennijverheid in de 

samenleving  

In het vorige hoofdstuk heb ik uitvoerig besproken in welke beroepen de vrouwen tewerk 

gesteld werden in de Vlaamse lakennijverheid gedurende de 13de en de 14de eeuw en hoe deze te 

vergelijken zijn met andere regio’s in Noord Europa. In dit hoofdstuk tracht ik de vrouwen van de 

lakennijverheid te plaatsen in de grotere context, welke positie hadden deze vrouwen in de 

samenleving? Hoe onafhankelijk waren deze vrouwen? Zoals ik in de context al heb aangehaald is een 

belangrijk werk in het onderzoek naar vrouwen in de middeleeuwen en de vroeg moderne tijd het 

onderzoek van John Hajnal. In zijn onderzoek neemt hij een merkwaardig verschil waar tussen Zuid-

Europa en Noordwest-Europa. In het Noorden ontwikkelde zich namelijk een huwelijkspatroon waarbij 

de leeftijd van de partners hoger lag, zouden er meer alleenstaanden zijn in deze maatschappij en 

zouden de partners hun eigen huishouden onderhouden, en dus niet bij de ouders van de echtgenoot 

inwonen. 191 Ik wil in dit hoofdstuk verder ingaan op het onderzoek van Van Zanden en De Moor en 

het onderzoek van Martha Howell. Beiden gebruiken het onderzoek van Hajnal als vertrekpunt. Beide 

onderzoeken heb ik al aangehaald in de context. Ik wil voornamelijk de begrippen household economy 

en het European Marriage Pattern, toetsen en hoe ze gerepresenteerd worden in de bronnen. Ik wil 

tevens verder ingaan op het weduwschap, deze vrouwen krijgen namelijk een unieke positie in de 

maatschappij, hoe toont zich dat in de bronnen? En tot slot wil ik ook nog stilstaan bij de alleenstaande 

vrouwen, voornamelijk de begijnen, tot nu toe heb ik nog niet veel over deze laatsten geschreven. De 

begijnen zijn in Vlaanderen echter onlosmakelijk verbonden aan de lakennijverheid, en zijn dus zeker 

het vermelden waard.  
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Household Economy en European Marriage Pattern  

Zoals ik al in de context heb aangehaald zijn de onderzoeken van Howell, Van Zanden en De 

Moor zeer interessant om de situatie van vrouwen in de middeleeuwse markteconomie te bestuderen. 

Beide vertrekken van de EMP om hun onderzoek verder te staven.  

Martha Howell stelt dat rond 1200 de handel opnieuw aan status won. Dit bracht volgens haar 

culturele en sociale veranderingen met zich mee en zorgde voor een gender-binaire toestand die de 

samenleving hielp met het herstel van de handel. Men zou vrouwen associëren met het uitgeven van 

geld, deze beheerden namelijk thuis de rekeningen, en de mannen associëren met het maken van 

winst. Voor deze stereotypering moesten vrouwen uit de zichtbare rollen in de markteconomie 

verdwijnen en kreeg dit een genderscheiding van arbeid tot gevolg. Getrouwde vrouwen en weduwen 

zouden volgens Howell wel nog een rol in deze economische ruimte spelen. Dit doen ze als een 

economische familie eenheid ook wel een economic household unit genoemd. Volgens Howell stond 

de man aan het hoofd binnen deze unit. 192 Howell zegt dat in de latere middeleeuwen de mannen en 

vrouwen pas op latere leeftijd trouwden, als ze in een positie stonden waarin ze hun eigen household 

unit konden ondersteunen.193 Deze huishoudeconomieën vormden een centraal sociaal instituut in 

middeleeuws en vroegmodern Europa.194 

De economic household units kenden verschillende vormen volgens Howell. Het huishouden was op 

het platteland een economische eenheid waarbij een man aan de macht was. Er was sprake van een 

genderbepaalde rolverdeling van de taken hoewel deze niet gender-exclusief was. Vrouwen hielden 

zich vaak bezig met textiel en met het bereiden van eten om het gezin te kleden en te voeden. Hier lag 

de focus vooral op het onderhouden van het gezin.195 Met de opkomst van de steden en de 

markteconomie kwam er verandering in deze structuur. Vrouwen stapten buiten hun huishoudelijke 

sfeer en gingen de mannelijke wereld betreden door geld te verdienen. Dit deden ze om hun gezin te 

onderhouden, geld verdienen won van onbetaald werken in het huishouden. Er ontstonden volgens 

Howell hier twee nieuwe vormen van de economic household unit. De eerste was de family wage 

economy, hierbij lag de focus op het verdienen van een loon om het gezin te onderhouden, het loon 

van elk gezinslid ging hierbij naar het onderhouden van het gezin.196 Een andere vorm van de economic 

household unit was de family production unit. Hierbij lag de focus op het produceren van goederen 
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voor de markteconomie. Volgens Howell was het enkel in deze laatste vorm dat vrouwen een hoge 

status konden winnen.197 Men kan de lakennijverheid in Vlaanderen onder de vorm van de family 

production unit plaatsen, aangezien de mannen en vrouwen hierbij voornamelijk produceerden met 

een focus op de markteconomie. Men kan echter eveneens de family wage economy terug vinden in 

de lakennijverheid, aangezien ik in het vorige hoofdstuk ook al heb stilgestaan bij de loonwerkers.  

In dit hoofdstuk wil ik verder ingaan op Howells concept van de family production unit en hoe deze 

voorkwam in de Vlaamse lakennijverheid. Volgens Howell steeg de legale positie van de vrouw toen 

ze ging deelnemen aan de markteconomie. Dit zou de patriarchale structuur van de mannen 

ondermijnen, maar evenwel stond de man nog steeds aan het hoofd van het huishouden. Het waren 

namelijk de mannen die de wet schreven en zich zo konden positioneren in een betere positie binnen 

de productie. Vrouwen zouden nog steeds als inferieur gezien worden. 198 Volgens Howell bleef deze 

vorm van huishouden wel de enige waarin de vrouw aan status kan winnen.199 Man en vrouw zouden 

in deze productie-eenheden meer onafhankelijk van elkaar werken. Hierdoor ontstond er het concept 

van sole femme. Omdat in de latere middeleeuwen het eigendom van de echtgenoot en de echtgenote 

in het huwelijk gedeeld werd, was de man ook verantwoordelijk voor de schulden die in zijn 

huishouden gemaakt werden. Dit wil zeggen dat als zijn vrouw een niet zo succesvolle onderneming 

opstartte, de man verantwoordelijk was voor de schulden. Als antwoord hierop werd het mogelijk dat 

de vrouw haar goederen splitste van de goederen van haar man, zodat hij niet medeverantwoordelijk 

werd voor de eventuele schulden. Deze ondernemende vrouwen waren een sole femme.200  

Howell splitst de productie-eenheid nog verder op in twee subcategorieën. De eerste categorie 

omschrijft ze als een gelijk partnerschap waarin de familie de complete controle heeft over zijn 

productie, dus onder meer over het materiaal en over de grondstoffen. Het getrouwde koppel 

bepaalde hierbij het arbeidsproces. Dit was volgens Howell de structuur bij de linnenindustrie, bij de 

wolindustrie in de Oberrhein en in Diksmuide.201 De andere vorm van productie-eenheid stelt dat de 

echtgenoot en echtgenote een ongelijk partnerschap hadden. Deze was volgens Howell aanwezig in 

de nieuwe draperie en in de lichte draperie. Howell meent dat deze vorm van ongelijk partnerschap 

een gevolg is van de man als lid van een ambacht.202 Howell herhaalt in verschillende onderzoeken dat 

de man zich bedreigd voelde door de sterkere positie van de vrouw in de markteconomie in de (late) 

middeleeuwen. De rol van de vrouw als werkneemster zou bijvoorbeeld de structuur van het 
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huishouden veranderen, waardoor de man en de vader minder autoriteit hadden.203 Dit zorgde volgens 

haar voor spanningen en resulteerde in een vrouw aan de rand van de markteconomie. De vrouw zou 

door de man verbannen worden uit ‘metiers’ waarin ze eerder wel nog een rol speelde.204 De man zou 

namelijk gebruik maken van zijn positie in de ambachten om de regulatie zo te vormen dat vrouwen 

uitgesloten werden en geen volledige participanten meer waren van de samenleving. De vrouwen 

eindigden hierdoor ofwel terug in de huishoudelijke functies ofwel in de low-skilled beroepen, met 

loon- en stukwerk, ofwel in de onderneemster posities om zo van de mannelijke regels te ontsnappen. 

Howell koppelt hieraan tevens dat de seksualiteit van de vrouw zou benadrukt worden als verdacht, 

omdat ze niet enkel meer in het huishouden te vinden was, maar ook in de mannelijke wereld van de 

markteconomie. 205 Het is niet even duidelijk of Howell dit als een chronologische evolutie ziet waarin 

de vrouw eerst aan invloed wint en daarna deze weer kwijtraakt of dat ze het gelijke partnerschap en 

het ongelijke partnerschap binnen de economische productie-eenheid als naast elkaar bestaande 

facetten van hetzelfde systeem beschouwt. Ze lijkt echter wel zeker te zijn dat de vrouw haar sterke 

positie in de late middeleeuwen geleidelijk aan weer verloor en dat dit op wettelijk vlak bevestigd 

werd, aangezien de vrouw haar erfrecht beperkt werd.206 

Deze theorie, dat vrouwen dus door de ambachten werden weggedreven, heb ik ondertussen al 

meermaals aangehaald. Zoals eerder gezegd neemt Peter Stabel deze over en plaatst hij 1300 als een 

kanteljaar.207  Verder vinden Kowaleski en Bennett zich ook in deze these. Ze stellen dat de vrouwen 

hoewel ze de rol van leermeisje op zich kunnen nemen, nooit werden beschouwd als een volwaardig 

lid. Eenmaal vrouwen getrouwd waren, zouden ze volgens hen wel meer privileges krijgen, en naast 

hun mannen werken, soms zouden ze zelfs als een ‘zuster’ beschouwd worden. Dit gebeurde echter 

maar zelden volgens Kowaleski en Bennett en de vrouw binnen de gilden stond nog steeds in functie 

van het huishouden.208 Kittel stelt in haar werk over voogdijschap in het graafschap Vlaanderen dat de 

Vlaamse vrouwen eerder de positie van een gelijk partnerschap hadden, in zover dit mogelijk was 

binnen een nog steeds patriarchale samenleving. Kittel plaatst hierin de echtelijke eenheid van de 13de 

en 14de eeuw tegenover de vaderlijke macht die ervoor gold. Ze stelt wel dat de vrouw nog steeds 

benoemd werd als “vrouw, weduwe of dochter van” aangezien de middeleeuwen een patriarchale 

samenleving bleef.209 
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Zoals ook in de context al werd aangehaald staat dit nogal haaks op de algemene conclusies van het 

EMP waarin de vrouw juist aan kansen zou moeten winnen.210 Dit brengt ons bij Van Zanden en De 

Moor die zoals eerder al werd aangehaald, stellen dat het EMP een invloed heeft op de economische 

ontwikkeling in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. De vrouw zou na de pest namelijk een 

actievere rol in de arbeidsmarkt spelen. Dit was het gevolg van een aanzienlijke vermindering van de 

bevolking. Deze actievere rol zou de vrouwen net een grotere agency geven. De Moor en Van Zanden 

geven zelf ook kritiek op het statement van Barron, zij zou de late middeleeuwen als een gouden tijd 

voor vrouwen benoemen. Dit nuanceren Van Zanden en De Moor door te stellen dat de vrouwen maar 

beperkt actief waren.211 

Als men naar de bronnen kijkt kan men verschillende aspecten van dit debat proberen te toetsen. Zoals 

ik al zei heeft Kittel een onderzoek met betrekking tot de voogdij in Vlaanderen gevoerd, ze laat de 

bronnen van de Receuil hierbij echter buiten beschouwing, waardoor het toch nog interessant wordt 

om deze nog eens te bestuderen. Een eerste aspect is om de bronnen binnen de bredere context te 

plaatsen, Howell stelt dat de productie-eenheid de enige vorm van huishoud economie is waarin er 

aan status kan gewonnen worden. Deze vorm van economie zou inhouden dat de vrouwen ook aan 

status kunnen winnen. Als men de these van Howell volgt, zouden de vrouwen van de draperie 

onderling ook van verschillende klassen in de maatschappij komen. Er waren binnen deze nijverheid 

zowel vrouwen die drapier waren en dus een hogere status kenden, aangezien zij toegang hadden tot 

materiaal en grondstoffen, als vrouwen die loonwerk deden en een aanzienlijk lagere status kenden, 

terug te vinden.212 Als men Shennan Hutton volgt kennen vrouwen echter nooit de hoogste status, 

deze was volgens haar weggelegd voor internationale groothandelaars en wever-drapiers, vrouwen 

die als drapier werkten beschouwt Hutton als lagere status omdat deze geen lid mochten worden van 

de ambacht.213 In het vorige hoofdstuk heb ik al uitvoerig besproken dat vrouwen verschillende 

beroepen op zich namen, deze beroepen kenden dus volgens Hutton en Howell verschillende vormen 

van aanzien. Waardoor we dus kunnen concluderen dat de Vlaamse vrouwen binnen de 

lakennijverheid dus eveneens tot verschillende lagen van de sociale klassen behoren, een spinster 

kwam dus van een lagere klasse dan een drapierster. 

Een ander aspect van dit debat dat men kan toetsen, is het partnerschap tussen man en vrouw in de 

Vlaamse lakennijverheid. Zoals ik al heb aangehaald heeft Kittel al onderzoek gedaan naar de voogdij 

en hierbij gesteld dat er sprake is van een gelijk partnerschap in Vlaanderen. Dit toetst ze aan de hand 
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van aansprekingen in brieven en andere bronnen, hoe werden deze geformuleerd, komt enkel de man 

aan bod of ook de vrouw…? Ze maakt echter geen gebruik van de Recueil dus het is interessant om 

deze bronnen aan haar conclusie te toetsen.214 

Als ik dit specifiek onderzoek voor de Receuil, ziet men dat de vrouwen inderdaad aan het woord 

kwamen. Zoals ik in het vorig hoofdstuk al heb aangehaald zijn er in de Receuil vrouwelijke drapiers 

die werden aangeklaagd, maar is er ook een vrouwelijke drapier die zelf iemand aanklaagde. Een eerste 

observatie die men hierbij kan maken is dat men de vrouwen in kwestie aanklaagde en niet de man. 

In het geval van Maroie, uit Arras, die veroordeeld werd omdat ze in 1333 slecht laken had geleverd, 

definieerde men haar niet als vrouw van of dochter van: “Comme Maroie du Ploych, dicte de Cappy”. 

Men noemde haar gewoon bij naam. Dit kan eveneens een teken zijn dat Maroie een ongebonden 

vrouw was. Het zou hier  zelfs kunnen gaan om een sole femme.215 Een ander voorbeeld uit Ieper, 1394, 

waarin de vrouwelijk drapier werd veroordeeld om te werken buiten het schependom, sprak de vrouw 

eveneens enkel bij haar naam aan. In dit voorbeeld werd de vrouwelijke drapier aangesproken als 

“Kateline Liefhoogs bannie un an hors le pays de Flandres (…)”  216Het betrof hier dus om een vrouw 

die niet gedefinieerd werd door een andere man, ook zij kan mogelijks een sole femme of 

alleenstaande zijn geweest. In een derde voorbeeld van 1368 dat eveneens uit Ieper stamt sprak men 

Marie echter wel aan als “vrouw van”. Dit voorbeeld gaat over een weduwe die een voller aanklaagde 

omdat hij haar laken zou hebben doorverkocht. In deze casus werd ze benoemd als “joncvrouwe Marie, 

weduwe Henric Riken, ”.217 De vrouwen werden soms dus aangesproken als vrouw van, maar niet altijd. 

Een ander voorbeeld waarin de vrouw mede gedefinieerd werd door haar positie ten opzichte van een 

man is het voorbeeld dat werd aangehaald in het ververs-ambacht waarbij een vrouw haar toegang 

tot dit beroep werd geweigerd. “Kenlic sij etc.. dat van der handelinghen ende ghedinghe dat was 

tusschen joncfrouwe Mergriete, Clais Rebaus wive, an deene sijde, ende her Hughen van Lombeke, 

deken van de verwers ende sinen ghezuoernen, an dandre,(…)”: Margriet werd omschreven als vrouw 

van Klaas maar de heer Hughen krijgt geen appendix over wiens man hij was.218 Dat vrouwen niet altijd 

“als vrouw van” worden omschreven maar de mannen nooit als “man van” werden beschreven, 

bewijst dat het desondanks alles toch een patriarchale samenleving bleef, zoals Kittel het beschrijft. Er 

was dus wel een zekere vorm van emancipatie terug te vinden in de eerste twee voorbeelden waarbij 

de vrouwen niet in functie van haar relatie tot een man werden omschreven. Zoals ik al heb vermeld 

kon dit misschien wel naar het fenomeen van sole femme, of een ongehuwde onafhankelijke vrouw. 

                                                      
214 Kittel, "Guardianship over Women,”907-9. 
215 Receuil Volume 1, 216: nr. 93. 
216 Receuil Volume 3, 666: nr. 834  
217 Receuil Volume 3, 650: nr. 807 
218 Receuil Volume 2, 518: nr. 478.  



 

55 
 

Een ander bewijs dat de vrouw een zekere vrijheid had, is een artikel uit een keure van 1280: “Et s’il 

avenist que doi venissent ensalble par marriage dont li uns fust drapiers et li autres mestier, ke chacun 

puisse faire sen mestier hormis ciaus qui vendent menues denrées, liquel ne les porront vendre tant 

comme il facent dras” 219 Dit artikel stelt dat zowel man als vrouw hun metier mochten behouden als 

ze trouwden. Behalve als deze in de verkoop zaten, dan mochten ze niet én verkopen én produceren. 

Peter Stabel maakt gebruik van dit fragment om de situatie voor 1300 te schetsen en stelt dat het 

verschil tegen 1400 niet groter kan zijn.220 Hij wil deze these steunen met een keure uit ca 1363, waarin 

voornamelijk mannelijke terminologie werd gebruikt, ook voor drapiers.221 Dat ik in dit deel alleen al 

twee casussen van vrouwelijke drapiers aanhaal van na 1363, kan duiden dat Stabel zijn conclusie 

mogelijks overhaast getrokken heeft. Dat het nog steeds een patriarchale samenleving bleef, is echter 

te concluderen uit het voorbeeld van een chirograaf waarin een vrouw een verkoop aan een scheerder 

beslechtte. Voor deze verkoop had zij de toestemming van haar zoon. “… que Ysabiaus de Fleckieres a 

vendu et werpi a Jehan le Climene (…) Et d’est asavoir que Vlimens, fils Ysabiau devant dite a gréé 

(…)”222 In Dowaai ca. 1275 gaf de zoon van Ysabiaus dus toestemming (dite a gréé), wat dus nog steeds 

verwees naar het nodig hebben van mannelijke toestemming. Er was hier echter geen vermelding dat 

Ysabiau getrouwd was of een weduwe was. De enige zekerheid is dat ze een zoon had. Een ander 

voorbeeld van de patriarchale samenleving stamt uit Gent waarin een vrouw een gift doet aan een 

hospice van de wevers, ook hier kreeg ze de toestemming van een man, deze keer haar echtgenoot. 

Het fragment stamt uit 1382 “ Kenelic zij etc. dat ver Kateline, ser Pieters wijf van Doinze, bij consente 

van her Pietersen, haren wetteliken mande ende voght vors heeft ghegeven ende (...)”223 Niet enkel 

kreeg ze de toestemming van haar man, die een heer was, hij was ook haar wettelijke voogd.  

Als men de partnerschappen onderzoekt ziet men dat in brieven en chirografen er vaak een vermelding 

van de echtgenote werd gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in verschillende steden. Een 

eerste voorbeeld komt uit Dowaai, 1379. In dit voorbeeld werd een schepenlijke chirograaf geciteerd 

in verband met de afrekening met een verver:“(…) que Willaume Pourcellez, fieux Jehan et Nicaise le 

Clerc, se femme (…)”.224 Het betrof hier dus niet alleen Johan maar ook zijn vrouw Nicaise. Een tweede 

voorbeeld stamt uit 1366, eveneens uit Dowaai. Het is een chirograaf over een obligatie tussen een 

drapier en een verkoper. “ (…) tout le cours des vies durant d’icelleuy Willamme Pourcelet et de Marie 

de Villers, se femme et espouse(…)”.225 In deze chirograaf werd enkel de verkoper en zijn vrouw bij 
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naam genoemd, de drapier zijn vrouw werd niet bij naam genoemd, ook de vrouw van een derde partij 

werd niet bij naam genoemd. Buiten Dowaai vindt men ook dergelijke verwijzingen terug in de 

bronnen. In Gent zijn er voorbeelden te vinden, een ervan stamt uit 1364. In dit voorbeeld ging het 

over een bemiddeling van wevers uit de Ingheland wijk. “(…) gecocht ende ghecreghen hadden jeghen 

Gillise Parisie ende Mergriete, sine wijve (…) bi ghiften van Eylzoeten, Jans sAmmans wive (…)” 226 Hier 

werden de vrouwen dus bij naam genoemd. Elyzoeten kreeg opnieuw de bepaling als vrouw van, zoals 

eerder ook besproken is geweest. Een ander voorbeeld uit Gent stamt uit 1366 en ging over een 

verkoop. “(…)Fransoys van den Hole ende Gheertruud van Revenscote, sijn wetteleke wijf (…)” Bij de 

afrekening die volgde in deze brieven werd ook “Mergrite van Russeghem” vernoemd, zij had geen 

bepaalde relatie tot een man neergeschreven in deze bron. “Philips Florune weduwe” uit dezelfde 

brieven werd dan weer niet bij naam genoemd.227 Een laatste vermelding die ik wil aanhalen uit Gent, 

is van 1372. Het ging over een aankoop van een rente door wevers:“(…) jeghen Janne van Dornicke 

ende joncvrouwe Kateline, zijn wettelic wijf, (…)”228. Aan de hand van deze vermeldingen kan men 

duidelijk stellen dat er regelmatig sprake was van een gelijk partnerschap in Vlaanderen en mogelijks 

verwijst dit eveneens op gedeelde goederen binnen het huwelijk. Zoals Kittel aanhaalt in haar 

onderzoek, kan dit ook verwijzen naar een man die zijn getrouwde positie wou aantonen. Het huwelijk 

werd namelijk beschouwd als een verbetering van iemands status.229 Een ander voorbeeld dat verwijst 

naar een partnerschap, hoewel indirecter, is het verbod van garenbezit binnen het huishouden van 

een roodverver. In een keure van Ieper uit de 14de eeuw stelde men namelijk dat “gheen meester, 

cnape roodvaerwere no sijn wijf vaerwe in sijn huus garen no ne moet houden keitel in sijn huus omme 

vaerwen garen of wolle (…)” ; de vrouw werd hier dus als lid van de verfnijverheid beschouwd.230 Deze 

voorbeelden stammen enkel uit steden waar de lakennijverheid als la grande draperie aanwezig was. 

Of Howell haar punt over ongelijke partnerschappen in de lichte en nieuwe draperieën geldt is moeilijk 

te bepalen. Aan de hand van de gegeven bronnen zou men het kunnen bevestigen, maar het 

bronnencorpus voor deze draperieën is echter aanzienlijk minder uitgebreid dan deze over Gent, 

Brugge, Dowaai en Ieper. Dit kan dus een vertekend beeld geven. Munro haalt aan dat de nieuwe 

draperie de grande draperie zou imiteren onder meer op vlak van organisatie, wat zou kunnen 

betekenen dat dit op vlak van gelijke partnerschappen eveneens zou gelden.231 In haar artikel voogdij 

in Vlaanderen concludeert Kittel tevens dat de man en de vrouw een gelijk partnerschap hadden.232 
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Het zou eigenaardig zijn dat deze these nu bevestigd is voor de grande draperie maar dan een 

uitzondering zou vormen voor de nieuwe en lichte draperie. 

Dat vrouwen actief waren in de ambachten van hun man blijkt in de vermeldingen van verschillende 

artikels in keuren omtrent de vrouwen van bepaalde ambachten, zoals in het hierboven aangehaalde 

voorbeeld van roodververs. Een ander voorbeeld komt uit Brugge, hier mochten vollervrouwen niet in 

dienst werken van een drapier, dit insinueert dat ze dus moesten meehelpen binnen het huishouden 

en het ambacht. “Negheens vulres wijf ne moet comen in porters dienste omme gherehande werc te 

doene; die hier jeghen dade, ende dies verwonnen ware bi der goeder warhede, hi verburd 40s., ende 

40 daghe in die burgh te liggene haren man”233 Dit stamt uit 1284. Het voorbeeld uit het vorige 

hoofdstuk dat vollersvrouwen van Arras uit 1377 geen lakens mochten wassen buiten de afgesproken 

regels, bevestigt dat vrouwen actief waren binnen het ambacht van hun man en zo samen een 

huishoudelijk productie eenheid vormden.234 Er zijn dus voorbeelden uit zowel de 13de als de 14de eeuw 

terug te vinden. Het voorbeeld van Brugse vollersvrouwen toont tevens aan dat de vrijheid van man 

en vrouw om elk hun eigen beroep te beoefenen, zoals in Ieper, niet overal geldig was en mogelijks 

regionale verschillen kende. 

Een aspect dat gelinkt is aan de activiteit van de vrouwen binnen de ambachten, al dan niet als lid van, 

is de zogenoemde bedreiging die de ambachten zouden voelen volgens Howell.235In een zekere zin is 

deze bedreiging inderdaad te voelen in bepaalde bronnen. Een eerste voorbeeld is het eerder 

aangehaalde dispuut van de Gentse blauwververs-knapen en de vrouwen van de blauwververs van in 

het begin van de 15de eeuw. De knapen probeerden de vrouwen te beperken in hun doen en laten en 

slaagden hierin:  

(…)dat van nu voert meer negheens blaeuwerswijf no ander wijf en sal staen werken ter cupen 

in de stede van eenen vrijen cnape, ghemerct dat manneweere es, ende oec omme der redenen 

wille dat zij cost ende last moeten helpen draghen int vors ambacht alst van noode es, ghelijc 

dat vors. es, behouden dien dat elke vrouwe mach helpen haer goed werken ende daertoe sien 

alsoe dicwile alst hare ghelieven sal, sonder den cnapen yet derinne verbroken te sine in 

eenegher manieren. (…) 

Zoals in het vorige hoofdstuk al besproken werd, werd het staan in de kuipen vanaf nu als mannenwerk 

beschouwd. Een andere stad waar er een spanning tussen de knapen en de vrouwen kon worden 

                                                      
233Receuil Volume 1, 384: nr. 139; art. 115. 
234 Receuil Volume 1, 171-2: nr.66; art.20.  
235 Howell, “Woman’s work,”207. 



 

58 
 

waargenomen, was Oudenburg. De spanning bevond zich hier bij het raemscheren, hier mochten de 

vrouwen eveneens geen knapenwerk meer doen. “item, dat gheene wijfs an ramen wercken en 

moghen daer cnapen pennynghen an winnen woghen; up dat zier over claghen, die meester ware in 

boete van 118d; par.” 236 Dit voorbeeld uit Oudenburg werd tevens al aangehaald in het vorige 

hoofdstuk en stamt uit de 14de eeuw. Er ontwikkelde zich dus een duidelijke spanning tussen de knapen 

en de vrouwen doorheen de 14de eeuw, met name vooral bij knapen die bang waren om hun werk te 

verliezen aan vrouwen. De these van Howell vindt dus bevestiging in de Receuil. Zoals ik in het vorige 

hoofdstuk al stel bleven deze spanningen regionaal bepaald, aangezien men bij de raemscheerders in 

Lille en Aire-sur-la-Lys wel vrouwen terug vond. Deze bronnen stamden eveneens uit de 14de eeuw.  

Vrouwen zouden volgens Kowaleski en Bennett ook voordelen halen uit het huwelijk met een 

ambachtsman.237 Vrouwen zouden tevens vaak ook tot endogamie worden aangespoord. Dit betekent 

dat vrouwen trouwden met een lid van hezelfde ambacht als waartoe haar familie behoorde. Een 

voorbeeld van deze voorbeelden vond men in Geraardsbergen. In een keure werden daar in 1443 de 

volgende artikels opgesteld binnen het weversambacht: 

“Item, als eenich wevere, weverswijf oft haer kindere ofte die int gulde mijns heeren sente 

Jacobs sijn, sterven, so zullen ghehouden sijn 10 of 12 van den naesten, dies vermaent sijn sullen 

van den cnape, te helpene dlijc ter erden te draghene, up de verbuerte van 5 s. par., up dat zij 

gheene nootstake betoghen en connen.” 238 

Als een wever, zijn vrouw of diens kinderen van de Sint -Jacobs gilde zouden sterven, hielpen de knapen 

het lijk te dragen. Er werd dus in geval van een overlijden gezorgd voor de familie van de ambachtslui. 

Een ander artikel uit deze keure stelt dat “Item, huwede eenich van desen sijn kin tan enen vrijen 

wevere, dien sal men scincken 3 kannen wijns.” 239 Dit werd opgevolgd door volgend artikel “Item 

huwede eenich van desen sijn kint an eenighen buten den ambachte, dien sal men scinken 2 kannen 

wijns, altoos van den middelen prise.” 240 Als men dus trouwde binnen het ambacht ontving men 3 

kannen wijn, als men trouwde buiten het ambacht kreeg men maar 2 kannen wijn.  

Een ander voorbeeld van de voordelen als lid van een ambacht komt uit het 14deeeuwse Ieper. Deze 

keure stelt dat enkel als men 2 jaar als leerknaap heeft gewerkt men zich meester roodverver mag 

                                                      
236 Receuil Volume 3, 94: nr. 624; art.7. 
237 Kowaleski en Bennett, "Crafts, Gilds, and Women in the Middle Ages,” 12. 
238 Receuil Volume 2, 667: nr. 563; art 12. 
239 Receuil Volume 2, 667: nr. 563; art. 39. 
240 Receuil Volume 2, 667: nr. 563; art 40. 



 

59 
 

noemen. Er is echter een uitzondering voor de kinderen van de meester roodververs en iemand die 

trouwt met een weduwe van een roodverver.241 

“(…)Dat van nu voortan niement, wie hij zij, meester rootvaerwere bedijen sal moghen noch 

ghevrijet zijn als meester int ambocht van den rootvaerwers van der vors. steide. hij en hebbe 

eerst tvors. ambocht gheleert twee jaer bin der zelver steide van Ypre met eenen meester 

roodvaerwere in zijn huus wonende, ende thende dien tween jaren ghewrocht in cnaepscepe 

een jaer al eer hijre as meester ghevrijet sal moghen zijn bij gheen engiene, uutghesteken 

meester roodvaerwers kinderen van der vors. Stede, te weitene cnapelinne kinderen ende 

elnegheene, ende deghonne die huwen zoude an eens meester roodvaerwers wedewe.(…)”242 

Een ander facet dat Howell aanhaalt is dat vrouwen in de productie-eenheden deel uitmaakten van de 

mannelijke werksferen en dat er hierdoor een hernieuwde focus op hun bedreigende seksualiteit lag. 

243 Een eerste voorbeeld hiervan is terug te vinden in Aardenberg “neghene vrauwe moet met coopman 

ommegaen omme lakeke te copene of te besienen”.244 Dit voorbeeld lijkt misschien eerder patriarchaal 

en blijkt op het eerste zicht geen teken van bedreigende seksualiteit te zijn. Het voorbeeld uit de 14de 

eeuw toont wel al aan dat mannen liever de vrouw uit de mannelijke ruimte banden. Een ander 

voorbeeld hiervan komt uit Dowaai, tevens al eerder aangehaald. In 1250-2 mochten vrouwen de 

scheerdersruimten in de lakenhallen niet betreden, noch getrouwde noch alleenstaande vrouwen:“(…) 

nulle femme de tondeur ne voist en halle à draps por tondre, fors li maistres.”245 Dit kan eveneens 

gezien worden als vrouwen die de mannelijke leefwereld niet mochten betreden. In Brugge werd er 

gesteld dat “Vort, so wat manne die sijn ghetrouwede wijf heeft., die ne met met ghenen andren wive 

huus ende hof houden; diet dade, die soude verbueren sijn ambocht toter wilen dat hiet ghebetert ende 

ghelost heeft.”246 Een getrouwde man mocht dus in Brugge niet in het huis van een andere vrouw 

komen en de “hof houden” vermoedelijk bedoelden ze hiermee dat getrouwde mannen niet bij een 

andere vrouw mochten inwonen. Dat deze voorbeelden gelinkt kunnen worden aan seksualiteit kan 

nog verder worden aangetoond met een voorbeeld uit Oudenberg. Dit artikel uit de 14de eeuw stelde 

dat “wat vuldre die ghehuwet es ne moet niet ghenen anderen wive wonen, nog zitten in 

vleeschelichheden, up 59. Par.”247 Een getrouwde man mocht dus hier uitdrukkelijk geen relatie 

beginnen met een andere vrouw. Deze voorbeelden tonen aan dat er in verschillende regio’s vrouwen 
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desondanks hun tewerkstelling in de productienijverheid toch nog uit aspecten van de mannelijke 

wereld werden geband. Het laatste voorbeeld toont duidelijk aan dat een getrouwde man zich moest 

behoeden en geen relatie met een andere vrouw mocht beginnen. Men kan tevens de beperkingen 

van getrouwde vrouwen om voor een andere poorter te werken onder meer in Brugge, zoals ik eerder 

al heb aangehaald, interpreteren als een claim op de vrouw. Eenmaal ze getrouwd was mocht ze 

namelijk niet in het huis van een andere man komen. 248 

Men kan tot slot opmerken dat Van Zanden en De Moor hun these over meer arbeidskansen voor de 

vrouw in de late middeleeuwen niet opgaat voor de lakennijverheid in Vlaanderen. Er is geen bewijs 

terug te vinden in de Receuil dat de vrouwen meer arbeidskansen hadden in de 14de eeuw ten opzichte 

van de 13de eeuw. Men zou zelfs kunnen concluderen dat de vrouwen minder actief waren in bepaalde 

facetten van de productie. Het is wel nodig om te vermelden dat deze stelling met enige nuance moet 

geïnterpreteerd worden, er waren namelijk verschillende regionale verschillen in verband met de 

tewerkstelling van de vrouwen. Zo ziet men dat in de 14de eeuw inderdaad wel meer vermeldingen van 

vrouwen zijn buiten de grote steden als Dowaai, Gent, Brugge en Ieper. Dit zou de these van Van 

Zanden en De Moor toch kunnen bevestigen. Al bij al komt het er op neer dat er geen al te grote 

verschillen zijn in de evolutie van de tewerkstelling van de Vlaamse vrouw, drie uitzonderingen zijn de 

vollers en scheerdersmeesteressen in Brugge en de vrouwelijke wevers in Dowaai. Zoals ik al 

meermaals heb aangehaald zijn dit echter unieke gevallen. De meest voorkomende vermeldingen van 

de vrouw blijven doorheen de 13de en de 14de eeuw in dezelfde fasen van de lakennijverheid met name 

de voorbereidende fase en de verkoop. Het is dus overroepen om te zeggen dat ze tot deze beroepen 

werden gedwongen terwijl deze over het algemeen altijd al hun voornaamste bron van tewerkstelling 

waren, hoewel ze in zowel de 13de als de 14de eeuw ook actief waren in andere fasen. Desalniettemin 

vallen de conflicten van de vrouwen met de knapen niet te ontkennen, deze waren echter schaars 

doorheen de bronnen en kan men niet zomaar veralgemenen. 
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Weduwschap in de Vlaamse lakennijverheid  

Als men de bronnen doorneemt valt er een specifieke groep vrouwen op in verschillende 

artikels van de keuren namelijk de weduwen. Soms worden ze, onder meer zoals in hoofdstuk 1 al is 

aangehaald, benoemd als de meesterigghen. In dit deel wil ik graag stilstaan bij de positie van de 

weduwe in de Vlaamse lakennijverheid zoals deze werd gerepresenteerd in het bronnenmateriaal van 

de Receuil. Het EMP is eveneens onlosmakelijk verbonden aan het erfrecht en het huwelijk. Jack Goody 

benadrukt in zijn onderzoek de link tussen een bruidsschat en een erfenis. Hij omschrijft de erfenis als 

de overdracht van huwelijksgoederen bij het overlijden.249 Een van de kenmerken van het EMP is 

namelijk dat de traditie van jonge meisjes uit te huwelijken in het noorden van Europa werd vervangen 

door het zelf kiezen van een huwelijkspartner. De positie van de vrouwen in de overdracht van 

eigendom tussen man en vrouw verandert in deze periode. Zowel man als vrouw krijgen betere 

eigendomsrechten. Dit stond in sterk contrast met het Zuiden en Oosten van Europa. 250  

Volgens David Herlihy werden er in het begin van de 11de eeuw veranderingen doorgevoerd in de 

Europese huishoudens. De kerk probeerde volgens hem de seculiere gemeenschap te vormen 

waardoor de huwelijksleeftijd en de huwelijksvoorwaarden veranderden. Voordien besliste de 

landheer over het huwelijk van zijn onderdanen, vanaf de 11de eeuw lag deze beslissing bij de kerk. De 

vrouw zou volgens Herlihy hierdoor als een marginaal lid van de familie behandeld worden en geen 

recht meer hebben op een gelijk recht van de erfenis. In de late 12de eeuw zou de behandeling van de 

vrouw in het huwelijk volgens hem verslechteren. Er zouden tevens maar weinig alleenstaande 

vrouwen zijn in deze periode.251 Kowaleski stelt echter dat het werk van Herlihy vooral gebaseerd is op 

de huishoudens van Italië en tevens teveel aandacht besteedt aan heiligenlevens. Om de slechtere 

positie van de vrouw in de erfbedeling te compenseren gaf men meisjes bij de start van het huwelijk 

een bruidsschat mee om zo een eventuele achterstelling als weduwe goed te maken.252 Families 

hadden er baat bij om meisjes vroeg uit te huwelijken aangezien de overdracht van goederen voor 

meisjes al bij het huwelijk gebeurt en niet bij de dood van haar ouders. 253 

In de latere middeleeuwen was er een verandering in de positie van de vrouw. In Noord-Europa 

verdwenen de bruidsschatten. Kittel stelt dat het landgoed binnen de steden niet meer zou voldoen 

aan het feodale systeem en beschouwt de bruidsschatten als een uiting van de exclusiviteit binnen het 
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feodale systeem.254 Bij het afstappen van het systeem van een bruidsschat, kregen vrouwen vanaf nu 

een meer gelijk erfrecht en konden ze zelf eveneens goederen overdragen. Zowel de bruid als de 

bruidegom kregen dus eigendomsrechten. Dit stond immers in schril contrast met het Zuiden van 

Europa. Hier bleven de goederen gescheiden doorheen het huwelijk en bleef de bruidsschat dus 

bestaan. In het Noorden erfden de vrouwen, net zoals hun mannelijke familieleden pas bij de dood 

van hun ouders, waardoor de eigendom overdracht dus minder sterk gelinkt was aan het huwelijk. Het 

werd minder noodzakelijk voor meisjes om vroeg te trouwen en dit gaf hun de kans om pas op latere 

leeftijd te huwen. Buiten de afschaffing van de bruidsschat onder andere in Vlaanderen betekende dit 

eveneens, zoals eerder al is aangehaald, dat vrouwen net zoals mannen actief konden bijdragen aan 

het bezit en de winsten binnen een huwelijk.255 In Gent was er sprake van een gematigde vorm van 

gemeenschap van de goederen wat betekende dat bij het overlijden, de partner automatisch recht 

had op de helft van de gemeenschappelijke alsook de eigen goederen. 256 Dit leek doorheen de rest 

van Noord-Europa eveneens het geval te zijn. Het erfrecht van de weduwe zou dus overeenkomen met 

het erfrecht van de weduwnaar. Na de dood van haar echtgenoot nam de vrouw de positie van 

familiehoofd over. 257 De belangrijkste taak van een weduwe was het voorzien van een goed en efficiënt 

beheer van haar nalatenschap. Binnen het weduwschap bleven logischer wijze de socio-economische 

verschillen tussen de vrouwen bestaan. Een weduwe van een dagloner verloor de helft van haar 

inkomen bij de dood van haar man en kon dus moeilijker rondkomen dan een weduwe-rentenier die 

haar economische positie nog kon handhaven.258 Het was een veelvoorkomend verschijnsel dat de 

weduwe bewindvoerster werd van de werkplaatsen na het overlijden van haar man. Zoals ik in het 

vorige hoofdstuk al heb aangehaald konden deze weduwen dan de positie van het meesterschap 

overnemen. Ze werden dan meesterweduwen of mesterigghen, volgens Danneel. Deze 

meesterweduwen zouden het ambacht van hun man hebben geleerd, dit kon tevens op andere 

manieren. Er werd in elk geval van uitgegaan dat de weduwe meteen na het overlijden van haar man 

het meesterschap overerfde.259 In het vorige hoofdstuk haalde ik aan dat deze meesterweduwen enkel 

bij de vollers en de scheerders werden aangehaald met de benaming van mesterigghe en dit enkel in 

het 13deeeuwse Brugge en uit het begin van de 14 de eeuw (1303).260 In de rest van de bronnen werden 

deze niet vernoemd, het lijkt me onwaarschijnlijk dat na de 14de eeuw er geen weduwen binnen deze 

branches in Brugge waren, of in andere takken van de lakennijverheid. Het lijkt me eveneens 
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onwaarschijnlijk dat de rest van de Vlaamse steden geen weduwen kenden die het lakenambacht van 

hun man overnamen. Vermoedelijk waren er in het 13deeeuwse Brugge opvallend veel 

meesterweduwen bij de vollers en de scheerders en werden ze hierdoor mede in de keuren 

opgenomen. 

In andere bronnen zijn er wel verwijzingen naar weduwen, die vermoedelijk ook het ambacht van hun 

man overnamen, alleen werden deze geen mesterigghen genoemd. Eerder is er al meermaals het 

voorbeeld van de Gentse blauwververs aangehaald, hierbij was er namelijk een conflict tussen de 

knapen en de vrouwelijke blauwververs. Deze vrouwelijke blauwververs waren onder meer weduwen, 

buiten de fysieke concurrentie halen ze echter nog een ander aspect aan namelijk het financiële: 

(…)mids dat zij haerlieder quantiteyt van coste ende laste metten vors. ambachte moeten 

helpen draghen met haren live ende met haren goede alst van noede es, ghelijc dat zekre 

ghescriften rustende onder tvors. ambacht ende den cnapen daerof mencioen maken ende 

verclaren, met meer woerden ende redenen die de vors. Cnapen daertoe toechden ende seiden 

(…)261 

In dit fragment werd er aangehaald dat weduwen de militaire plichten, die aan de ambachten zijn 

verbonden niet konden voltooien.262 In Frankfurt gebeurde iets gelijkaardig, daar moesten vrouwen 

een man in dienst nemen om de wachtersplicht aan de stadswallen te vervullen, aangezien ze deze 

zelf niet konden beoefenen.263 De meeste artikels handelden over het hertrouwen van weduwen, en 

de gevolgen die deze met zich mee brachten. Zoals eerder gezegd werd endogamie bij het trouwen 

aangespoord, dit gold ook bij de weduwen. Men spoorden deze dan aan om te trouwen binnen 

hetzelfde ambacht als die van de vorige echtgenoot. Volgens Danneel mochten weduwen in Gent enkel 

hun weduwerecht uitvoeren zolang ze niet hertrouwden. Enkel als ze hertrouwde met een lid van haar 

ambacht zou ze dan haar meesterschap mogen behouden. Aan dit meesterschap was een 

toegangsgeld en een leerknaap gekoppeld.264 Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangehaald 

mochten de volders- en scheerdersmeesterigghen inderdaad een knaap in dienst nemen. 265  Als in het 

14deeeuwse Oudenburg de meester stierf moesten de knapen verder werken voor de weduwen wat 

blijkt uit het volgend artikel “Item, so wat manne die hevet eenen leercnape ende het gheviele dat zijn 

meester storve, zo ware die leercnape sculdich te wesene in tproffyt van zijnder weduwen. of zoe ne 
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wildene quite scelden”.266 Een voorbeeld van de endogamie, die aangemoedigd werd, is te vinden in 

Oudenaarde uit 1406 hierin staat namelijk “Item, zo wat wedewen die herhuwet an eenen anderen 

man niet vrij int vors. ambacht, verliest haar ambacht”. 267 In Oudenburg stelt een artikel uit de 14de 

eeuw dat: 

Item, so wat cnapen die eens meesters weduwe neimpt tzijnen wettelijcken wijve behuwet half 

zijne vrijhede. Waert dat sake dat eenich meester quame in rampe als van twiste dat hij de 

poort rumen moeste, hij mochte wel zijn brood winnen in andren steden, behouden zijne 

vrijhede, totter tijd dat hij zijnen pays hadde. 268 

Een knaap die met een meesterweduwe trouwde kreeg dan half zijn vrijheid. Indien hij echter met een 

andere meester in conflict kwam moest hij de stad verlaten, hij mocht in dit geval wel nog in andere 

steden werken en hij behield zijn vrijheid zolang hij geen onrust maakte.  

De kinderen van weduwen konden ook voordelen krijgen als hun moeder hertrouwde. Voorbeelden 

hiervan stammen uit de tweede helft van het 14deeeuwse Ieper. Zo stelt een artikel uit een keure van 

scheerders dat: 

Wie van nu voortan leren wille tvors. ambocht, moet houd zijn  15 jaer vul, onde niet deronder, 

utegheleid aleenlike dat een mester sceerre zal zijn kynd moghen doen leren te zinen 14 jaren 

vul, mids dat hij wille; ne waer dit kynd zal moeten staen een jaer le langhere, dats te weitene 

4 jaer, ende de leerlyngh van 15 jaren zal staen drie jaer ende niet min ende niet meer, al eer 

dat een leerlyngh cnape zal moghen weisen. Ende es te  weitene dat dezelve vrijheid die een 

mester sceerre heift van zijn zelves kynde, zal de moeder van enen kynde hebben die verhuwet 

an enen mester scerrere, ende zal die meester scerrere dat stiefkynd moghen leren in der 

manière vors., ende zal gheiven te zinen ancommene voordan 20 s. den ambochte, 10 s. den 

gouverneirers ende den ghezwoorne wardenen van den  ambochte. 269  

Als iemand het ambacht van het scheren wou krijgen, moest men dus eerst een periode van 4 jaar als 

leerknaap doorstaan of een kind van de meesterscheerder zijn. Een derde optie om het ambacht te 

leren was om een kind te zijn van iemand die getrouwd was met de meester. Een gelijkaardige regel 

gold voor het ambacht van de roodververs. Hier moest men eveneens een periode als leerjongen 
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doorgaan, kinderen van een meester vormden hier de uitzondering op de regel, evenals degenen die 

met een roodververs weduwe huwden.  

Dat van nu voortan niement, wie hij zij, meester rootvaerwere bedijen sal moghen noch 

ghevrijet zijn als meester int ambocht van den rootvaerwers van der vors. steide. hij en hebbe 

eerst tvors. ambocht gheleert twee jaer bin der zelver steide van Ypre met eenen meester 

roodvaerwere in zijn huus wonende, ende thende dien tween jaren ghewrocht in cnaepscepe 

een jaer al eer hijre as meester ghevrijet sal moghen zijn bij gheen engiene, uutghesteken 

meester roodvaerwers kinderen van der vors. Stede, te weitene cnapelinne kinderen ende 

elnegheene, ende deghonne die huwen zoude an eens meester roodvaerwers wedewe..270 

Buiten Vlaanderen was het niet ongewoon dat de weduwen de zaak van hun overleden echtgenoot 

verder zetten. Jane Whittle stelt dat textielnijverheid een van de meest voorkomende branches was 

waarin de weduwe de zaak van haar overleden man verder zette. Textiel was de vierde meest 

voorkomende sector en volgde op de landbouw, het veehoeden en de voedselverwerking. Binnen de 

textielnijverheid zag men dat de Engelse weduwen voornamelijk actief waren in de voorbereidende 

fase, maar er was wel degelijk een klein percentage dat de weefpraktijk van hun man verder zette.271 

Een ander punt dat Danneel aanhaalt in haar werk over Gentse weduwen is het belang van 

poorterschap van de overledenen en de gevolgen hiervoor voor het betalen van het issuegeld door de 

erfgenamen. Verder was het poorterschap ook belangrijk voor het erfrecht en het eigendomsrecht in 

verband met de nalatenschap, deze konden namelijk van stad tot stad veranderen.272 In de bronnen 

uit Gent is er een voorbeeld uit 1389 waarin het issuegeld na de dood van een poorter betwist werd. 

Bij zijn overlijden werd namelijk Arend de Rouc, poorter en vrij wever ervan beschuldigd geen issuegeld 

betaald te hebben. De ontvanger eiste vervolgens dat zijn weduwe het issuegeld alsnog betaalde. 

Hierop kreeg zij steun van de wijk die bevestigde dat Arend wel degelijk het geld had betaald.  

(..) Arends Roucs wedewe, die dede toghen ende secghen dat Arend hare vors. man, al waest 

dat hij vrij wevere was, hij hem up tijd verleden ontporterde, mids dat hij exuwe gaf ende te 

dien tijden, hem onportert snijde, hare sekere duwarie maecte up sijn goed buten, wettelic vor 

heere ende wette naer trecht, wet, costume ende uzage van diere vierscaren an dandere zijde 

met woorden meer in allen zijden dertoe gheseit. Scepenen van de keure in Ghend, ghehoort 

eesch, antworde, tale, wedertale, an allen zijden, ghehoort oec dornconscepe up tvermet van 
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den goeden lieden van den wijke ende van de exuweren, die anleiden dat al zijdert dat hij exuwe 

gaf met woenste binder stede quam te woenne, met sinen wijke plechtende gaende ende 

staende als vrij wevere ende portere, wijsden naer al dats vor hemlieden quam den vors. Arende 

den Rouc portere verstorven, ende dat men den wike vernoughen soude van dies men tachter 

ware, emmer ende altoes de dowarien, ordinanchen ende ghiften die hij joncvrouwe Jehanen 

sinen wive vor huwelic gaf ende maecte, hem ontvrijt ende ontportert sijnde van de porterie 

van der stede, bij dat hij exuwe ghegheven hadde van sinen goede ende buten vor wonen, also 

sijn exuwe brief verclaert, stede houdende, goed, vast ende dat men staet van goede 

overgheven soude den exuweren alsoet behoerde. 

Actum ix die aprilis anno LXXXIII273 

Zoals eerder al werd aangehaald zouden in de latere middeleeuwen de vrouwen net zoals de mannen 

hun goederen als gemeenschappelijk beschouwen bij het huwelijk en zouden ze dus recht hebben op 

minstens de helft van deze goederen na de dood van hun echtgenoot. Kittel stelt dat in Dowaai de 

vrouw ook de natuurlijke erfgenaam zou zijn in plaats van haar kinderen. Aangezien deze als gelijke 

van haar man werd beschouwd.274 In de bronnen opgenomen in de Receuil zitten ook enkele 

testamenten uit Dowaai. Als men deze bestudeert valt het inderdaad op dat de vrouw de voornaamste 

erfgename was. Het testament van een wever, Jehans De Planques, uit 1387 kan hier als voorbeeld 

dienen.  

Sacent tout chil qui sont et qui avenir sont que Jehans Des Planques, tisserans de draps,(…) 

Premiers. Volt et ordena li dis Jehans les frais de obseque et toutes les debtes boines et Ioiaulx 

que il devera au jour de sen trespas estre paiées et ses tors fais rendus et amendés du sien à 

toutes les personnes  à qui il serra tenus, qui de lui se plainderont et deuement le monstreront 

devans ses executeurs chi desoulx nominés, dedens l'an prochain ensievant que de lui serra 

deffali. (…)  à tous les enfans que il a et ara vivans our apparans au jour de sen trespass de 

Willemote Vaillans, se femme et espouse, le somme de 10 lb. parisis; item, une maision, 

gardinet et tenement seans à Douay (…) pour d’iceulx 10 lb. parisis et le dicte maison et 

tenement goir et possesser par les dis enfans, cascun de se partie et portion, tantost après le 

dechès de leur dicte mère ou si tost que elle se remarieroit et asseneroit à que que ce fust, et 

non ançois ne aultrement; et devera gouverner et warder ses dis enfans en toutes neccessités, 

tant que elle tenra les deniers et heritage dessus dis, en tele manière et condition que de 

d’aucuns des dis enfans deffalloit de cest siècle sans avoir hoir de se char par loial marriage, 
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vivant ou apparent au jour de sen trespass, que li partie dou don fait à cellui qui ainsi 

trespasseroit soit, viegne et retourne à ses aultres freres et sereurs demourés vivans, et se tout 

trespassoient par le manière devant dicte, si volt li dis testateres que ce qu’il y a de heritage 

soit, viegne et retourne as plus prochains proismes et hoirs que il aroit lors vivans et apparans 

issus de sen les et costé. Et tous le sourplus et remanant que ara vaillant li dis Jehans au dit jour 

de sen trespass en moeubles, cateulx et heritages, ce que di test dessus premierement interiné 

et aempli, il donna et laisse à dicte Willemote Vaillans, se femme pour goir ent et possesser par 

elle comme de se prope cose. Pour lesquelles coses dessus devisees faire et mette à execution, 

prist et eslieut li dis Jehans à ses executeurs le dicte Willemote, se femme, Maroie Damay, mere 

de lui, et Marguerite Des Planques, se sereur,(…)Et si a donné et donne li dis Jehans Des 

Planques à ses enfans qu’il a et ara vivans et apparans au jour de sen trespass 30 s. douisiens 

de rente heritiere, qu’il a sur 4 maisons et tenemens seans en le rue Maulevault à le Nuefville, 

tenans ensamble, joingnant au tenement Jaquemart Pinier, pour en goir et possesser par ses 

dis enfans, par le manière et sur tel fourme, conditions et recours comme il est dit de le maison 

et tenement chi dedens contenue. 275 

Het testament stelt dat de testamentuitvoerders zijn vrouw, Willemote, zijn moeder en zijn zus waren. 

Het ging hier over drie belangrijke vrouwen in zijn leven. Zijn vrouw hoorde eerst de begrafenis te 

regelen en de wever zijn schulden af te betalen. Bij haar overlijden of indien ze hertrouwde ging het 

huis naar de kinderen, samen met 10 pond Parisis. Het huis bleef dus van zijn vrouw na zijn dood, maar 

indien ze hertrouwde verloor ze het. Men ziet hier dat er voorwaarden verbonden waren aan de 

erfenis en het hertrouwen van de weduwe. Er was ook een clausule opgenomen, indien de moeder 

niet in staat zou zijn haar functies als voogd uit te voeren, dan kwam deze taak bij de moeder of de zus 

van de overledene te liggen en kregen ze een lijfrente.276 

Een ander testament handelde over de erfenis van een scheerder, Piere Clarembaux. Hij had geen 

kinderen, zijn testament stamt uit 1392. De weduwe, Jehan Patin en diens vrouw Maroie Clarembaux  

en Michel Dou Forest werden in dit geval testamentuitvoerders. In dit testament ziet men dat de vrouw 

eveneens vermoedelijk het huis verder mocht gebruiken en verschillende andere zaken kreeg. Ze 

moest eveneens samen met de andere testamentuitvoerders zijn schulden afbetalen. In dit testament 

werd echter gelijkaardig met het vorige ook opgenomen wat er met de huizen gebeurde indien de 

weduwe kwam te overlijden. Bij gebrek aan kinderen ging het huis in dit geval naar zijn nicht en neef, 

de kinderen van zijn zus. Zijn vrouw woonde al in het huis dat naar zijn neef zou gaan. Er werden 
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eveneens veel verschillende zaken al verdeeld aan mensen wiens relatie met de overledene niet altijd 

even duidelijk was. Jehan Patin was zijn schoonbroer via het huwelijk met zijn zus Maroie. De zaken 

die niet specifiek vermeld werden in het testament werden verdeeld onder de weduwe Bauduine en 

zijn zus Maroie.277  

Sacent tout chil qui sont et qui avenir sont que Piere Clarembaux, tondeus de grans forches, (…) 

mariage de lui et de Bauduine d’Ambricourt, se femme et espouse, et toutes les debtes boines 

et loialx que il devera au jour de sen trespass ester paiiées et raemplies, (…)donna-il et laisse à 

dicte Bauduine, se femme, au deseure des convens de son marriage, tous les draps, habis, 

joiaulx et aournemens qu’elle ara pour sen corps au jour d’icellui trespas ; (…) item, à Ricardin 

Patin, sen nepveu, fil Jehan Patin, toutes ses armures, un bachin barbioir fondich, et un pot, et 

tous les hostieux et harnas à son dit mestier de grans forces appartenant, excepté et mis hors 

une paire de forces qu’il accata darrainement, que il a donné, donne et laisse à Willeaume 

d’Ostremepuch ; item, enocores au dit Recardin toute le maison et tenement où il testateres 

demeure à present, (…) tantost aprèz le dechéz de le dicte Bauduine, et non anchoiz. Item, 

donna li diz testaters à Maignon, se niepce, fille du dit Jehan Patin, le masion et tenement (…) 

Et tout le sourplus et remanant que vaillant ara li dis Pieros Clarembaux au jour de sen trespas, 

où ne en quoy que ce soit, tout ce qui dit est dessus premierement interiné et reampli, il donna 

et laissa pour Dieu et en aumosne, moitie à le dicte Bauduyne, se femme, et l’autre moitie à 

Maroie Clarembaude, femme du dit Jehan Patin, pour goir ent et possesser par elles et leurs 

aians cause, cascune de le moitie du dit remanant, justement, comme de leur propre chose. (…) 

à ses testamenteurs et executeurs le dicte Bauduine, se femme, Jehan Patin, Maroie 

Clarembaude, se femme, et Michiel dou Forest,(…)278 

Opvallend aan deze twee testamenten is dat er bij het overlijden van de man in het huishouden al 

bepaald werd wat er gebeurde met de huizen die in het bezit waren van het gezin. In beide gevallen 

gingen de huizen naar de verwanten van de echtgenoot, zijn kinderen of zijn neven of nichten. De 

vrouw mocht dus eerder het huis gebruiken, dan dat ze het echt erfde.  

Er is in dit deel inderdaad bewezen dat de vrouw als weduwe een unieke positie in de samenleving 

kreeg. Als haar man overleed kreeg ze de mogelijkheid om het meesterschap op zich te nemen, er 

werden wel verschillende zaken aan dit meesterschap gekoppeld. Zoals het voorval met de 

blauwververs in Gent bewees, werd dit niet altijd zonder problemen aanvaard. Het hertrouwen van 

een weduwe kon voordelen hebben voor zowel de nieuwe echtgenoot als de kinderen. De echtgenoot 
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kon zo zelfs het meesterschap krijgen en indien de weduwe met een meester hertrouwde konden de 

kinderen ook een meester worden in het ambacht van hun stiefvader. Als men de testamenten van 

Dowaai bestudeert ziet men dat de vrouw niet zo onafhankelijk was als men eventueel vermoedde. 

Het huis ging na de dood van haar man naar diens erfgenamen, de weduwe mocht er wel in blijven 

wonen tot haar dood.  
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Alleenstaande vrouwen en begijnen in de Vlaamse lakennijverheid 

Volgens de EMP zou er buiten de veranderingen binnen het huwelijk zoals de erfenisbedeling 

en huwelijksleeftijd ook nog een andere verandering plaats vinden in Noord Europa. Er zou namelijk 

een toename zijn van alleenstaanden in beide seksen. 279 Alleenstaande vrouwen zouden vooral 

voorkomen in armere gezinnen, bij rijkere families werden de ongetrouwde vrouwen immers 

opgenomen in een kloosterorde.280 De alleenstaande vrouwen hadden meerdere gelijkenissen met de 

weduwen. Zo werden ze alle twee toegestaan om schulden te maken en te verkopen zonder de 

toestemming van de man, beiden waren meestal armer dan de getrouwde vrouw.281 In haar werk over 

voogdij in Vlaanderen haalt Kittel aan dat een weduwe met kinderen en een alleenstaande vrouw met 

kinderen een gelijkaardige status kreeg als hoofd van het huishouden. Alleenstaanden hadden het wel 

moeilijker aangezien zij maar op een enkel inkomen konden rekenen. Hoewel het huwelijk een betere 

status voortbracht waren alleenstaande vrouwen toch, net zoals alleenstaande mannen, een 

volwaardig lid van de maatschappij. Deze alleenstaande vrouwen in Vlaanderen hadden geen voogd 

nodig. In middeleeuws Vlaanderen hadden vrouwen de kans om zichzelf te onderhouden door 

tewerkstelling en door de beschikbaarheid van kleinere leefruimtes. Dit liet alleenstaanden toe om te 

overleven in de stad.282 In het eerste deel van dit hoofdstuk heb ik al aangehaald dat sommige vrouwen 

niet omschreven werden aan de hand van hun relatie tot een man.  

Zo was er Maroie, uit het 14deeeuwse Arras, die aangeklaagd werd voor het maken van slecht laken, 

hier verwees men gewoon naar haar naam en niet naar haar rol in functie van een man: “Comme 

Maroie du Ploych, dicte de Cappy”.283 In Ieper, 1394, werd eveneens een drapierster veroordeeld 

waarbij er geen sprake is van een mannelijk voogd “Kateline Liefhoogs bannie un an hors le pays de 

Flandres (…)”. 284 In het contract van een Ieperse verfster, uit 1283, met de ouders van de leerjongen 

werd er eveneens niet gesproken over de relatie van de verfster tot een man, de jongen daarentegen 

werd wel benoemd met zijn voogden. 285 

Sacent tout cil ki sunt et ki avenir sunt et ki ceste présente chartre partie verront et orront, ke 

Ysabiaus de Dickemue, bourgoise d'Ypre. doit warder Ernoul Spagnart un an prochain venant, 

et le doit escoutenghier de boire et de manghier et li doit aprendre à taindre en grainne; parmi 
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çou li devant dite Ysabiel de Dickemue doit tenir 13 lib. d'artois del avoir le devant dit Ernoul 

Spaignart pour faire son pourfit tout le terme deseure dit, et au eief dou terme les doit Ysabiaus 

rendre arière à Ernoul Spagnart u à son commandement ki ceste présente chartre partie 

aportera. Et est à savoir ke se li devant dite Ysabiel preste aucun denier à Ernoul devant dit par 

le volenlé de Willaume Spagnart son père, on les doit rabatre de le dete desus dite. A ceste 

counissance furent eschevin d'Ypre, Jehans Firtons et Huelos Crouselin. Ce fu fait en l'an del 

incarnacion M. CC. LXXXIII, el mois de septembre, le jor Sainte Crois. [Au dos :) C'est Ernoul 

Spagnart.. 286 

In deze drie gevallen is het goed mogelijk dat de vrouwen alleenstaand waren, dit was echter niet de 

enige optie. Het was immers ook mogelijk dat deze vrouwen een femme sole waren waarbij hun 

onderneming onafhankelijk van hun mannen werd beschouwd.287 Aangezien er vaak een mannelijke 

voogd werd vermeld lijkt dit me minder aannemelijk. In het geval van Ysabiaus van Dickemue is er een 

kans dat het hier een weduwe betrof voornamelijk omdat weduwen vaak als enige de status van 

meester in een ambacht konden bereiken en deze als meesterweduwe ook een knaap in dienst konden 

nemen.288 

Een opvallende groep vrouwen onder de alleenstaande vrouwen in het middeleeuws Vlaanderen 

waren de begijnengemeenschappen. Begijnen waren de vrouwelijke tegenhanger van de begaren, 

maar deze laatsten kenden nooit zo’n grote populariteit als de begijnen.289 Deze gemeenschappen 

ontstonden als gevolg van de Franciscanen, deze bedelorde keerde namelijk zijn rug naar de 

traditionele kloosterorders en trok naar de seculiere wereld. De franciscanen aanvaarden tertiarissen, 

dit waren een vorm van schaduwordes voor leken die niet in het klooster zaten en kende vormen voor 

beide geslachten.290 Vele vrouwen bekeerden zich in deze periode van de late 12de en vroege 13de eeuw 

tot een vroom leven. Ze waren radicaler dan de franciscanen in hun betrokkenheid met de seculiere 

wereld, maar ook in hun scheiding met de geestelijke structuren opgelegd door de kerk. Deze 

vrouwelijke gemeenschappen werden het begin van de begijnen en groeiden snel aan populariteit 

doorheen de 13de eeuw. Vooral in Vlaanderen en het Rijngebied kende de begijnengemeenschap een 

grote populariteit.291 De begijnen kenden geen specifiek individu als oprichter. Ze ontstonden eerder 

als een groep gelijkgezinde vrouwen met gelijkaardige doelen. De eerste begijnengemeenschappen 
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verschenen in de Samber-Maas regio, Brabant en Loon, oorspronkelijk kenden ze geen institutionele 

verplichtingen.292  

Rond 1230 kwam hierin verandering en vergaarden de begijnen landgoed en begonnen ze zich als een 

formeel instituut te presenteren naar de buitenwereld toe. De populariteit nam in deze periode 

aanzienlijk toe en er ontstonden in Vlaanderen begijnengemeenschappen.293 Deze gemeenschappen 

werden georganiseerd in twee vormen. De meest voorkomende vorm waren de convents. In deze 

vorm leefden de begijnen bij elkaar of in dichte nabijheid van elkaar onder de leiding van een magistra. 

Meestal hadden zij geen toegang tot een persoonlijk klooster dus volgden zij de religieuze diensten 

samen met de parochie. De tweede vorm van begijnengemeenschappen waren de begijnhoven. Deze 

waren uniek en eigen aan de Lage Landen. Het waren nieuwe stichtingen speciaal gebouwd voor het 

gebruik door de begijnen, binnen of net buiten de stad. Hoewel de begijnhoven minder voor kwamen, 

hadden ze wel een grotere impact op de begijnengemeenschap van de zuidelijke Lage Landen. Net 

zoals bij de convents werden deze begijnhoven geleid door een superior. Vaak kregen deze 

begijnhoven een parochiale status, deze waren namelijk aanzienlijk groter dan de convents. De 

begijnen speelden een significante rol in de stedelijke gemeenschap maar hun precieze aandeel 

varieerde.294 

Begijnhoven boden regelmatig bescherming voor vrouwen die probeerden te ontsnappen aan een 

ongewild en geforceerd huwelijk. De meisjes en vrouwen kregen hulp om een inkomen voor henzelf 

te verdienen als alternatief voor het huwelijk. De begijnen hadden regelmatig een patroon wiens 

donaties vaak verbonden waren met het onderhoud van een specifiek lid van de gemeenschap, 

meestal een familielid. Als zij de begijnengemeenschap verliet, verloren de begijnen deze bron van 

inkomsten.295 

Volgens Van Zanden en De Moor wonnen de begijnen aan populariteit omdat het een autonome groep 

was die vrij kon leven in hun religie, ze mochten werken aangezien ze geen gelofte van armoede 

hadden afgelegd. Een mogelijke verklaring buiten de religieuze aantrekkingskracht is te vinden in de 

ongelijke sekseratio in deze periode. Er zouden namelijk in de latere middeleeuwen meer vrouwen zijn 

dan mannen, waardoor niet alle vrouwen een huwelijkspartner hadden. Het begijnenleven vormde 

dan een mooi alternatief in plaats van het huwelijk of het traditionele klooster voor het surplus van 

vrouwen in de stad. Ze mochten immers hun eigendom behouden wat eveneens aantrekkelijk kon 
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geweest zijn. Begijnen zouden oorspronkelijk aristocratische vrouwen geweest zijn, maar het 

merendeel kwam voornamelijk uit de middenklasse. De begijnengemeenschap was uitsluitend 

vrouwelijk en er werden geen mannen toegelaten.296  

Aanvankelijk zorgden de begijnen voornamelijk voor de armen en de zieken, maar mettertijd gingen 

ze meer wereldse zaken op zich nemen. Begijnen verdienden hun eigen onderhoud. Het manuele werk 

had eveneens een sociale en spirituele functie. Tijdens het collectieve werk bespraken en citeerden ze 

vaak religieuze teksten en gebeden. De meeste begijnen in de begijnhoven waren actief in de 

textielindustrie.297 Vandaar dat ze dus niet onbesproken konden blijven in deze thesis. De begijnen 

waren vooral actief in de voorbereidende fase en in de afwerkende fase. Hierin is er dus een grote 

gelijkenis te vinden met de ‘gewone’ Vlaamse vrouw in de lakenindustrie. Volgens Simons waren de 

begijnen oorspronkelijk onder andere actief als wevers, maar hielden ze zich in de latere fasen vooral 

bezig met het produceren van linnen.298 Hun functie als wolweefsters werd volgens Simons en Trio 

beperkt door de ambachten eind 13de eeuw, hierna werd er volgens hen enkel nog geweven binnen 

het begijnhof voor eigen gebruik. De begijnen werden volgens hen tevens in slechte tijden als eerste 

bedreigd.299 Een voorbeeld hiervan is besproken door Mazeure en Stabel, waarin ze een conflict tussen 

de zusters van Sluis en de tijkwevers van Brugge bespreken, dit conflict stamde uit de 15de eeuw, het 

ging hier dus over een latere periode dan deze waarop deze thesis focust. Het zou hier tevens niet over 

echte begijnen gaan. Het artikel haalt eveneens de bedreiging aan die de ambachten voelden door de 

meer religieuze gemeenschappen in de moeilijkere periodes.300 Van Zanden en De Moor halen aan dat 

de begijnengemeenschap georganiseerd zou zijn in een corporale organisatie gelijkaardig aan de 

ambachten.301 

Als men het bronnenmateriaal van de Receuil onderzoekt worden de begijnen een aantal keer vermeld. 

Simons haalt sommige fragmenten ook aan in zijn onderzoek, met name over de begijnen in Aalst en 

Sint-Winoksbergen en een voorval uit Gent, maar hij gebruikt deze fragmenten enkel om aan te halen 

dat de begijnen waarschijnlijk actief waren als wevers en bespreekt ze voor de rest niet. Hij gaat in zijn 
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boek ook niet verder in op de concurrentie tussen begijnen en ambachten. 302 Ik wil als laatste punt 

van deze thesis, toch wel dieper ingaan op deze bronteksten. 

Een eerste bron is afkomstig uit Aalst en stamt uit 1321. Het betreft hier een brief van Robrecht de 

Béthune waarin hij intervenieerde in een bestaand conflict tussen de schepenen en de begijnen van 

Aalst. 

Nous Robers, coens de Flandres, faisons savoir à tous que comme débas fuist entre noz amés 

eschevin et commun de no ville d’Alost d’une part, et les bonnes femmes demourans en la 

maison qu’on dist des béghines d’Alost d’autre, sur ce que no dit eschevin et commun voloient 

taillier et assir les dictes femmes ens es debtes et tailles de nostre ville d’Alost avec les bourgois 

et manans d’illeuques, les dictes femmes disans au contraire qu’on ne les pooit ne ne devoit 

tallier, ainsi par plusseurs raisons et causes qu’elles disoient, si que nous oyes les raisons d’une 

partie et d’aultre, sur ce les dicte parties pour ce comparans pardevant nous et demandant 

avoir eut de nous certain terminement et déclaration, avons dit et déclaré, par le consel de 

sages gens et preudommes, que les dictes femmes seront franke et quites de paer tailles en no 

dicte ville des ores en avant des bien qu’elles i ont ou auront pour le nécessité de leur vivre, et 

de toutes les draperies qu’elles feront dedens leur encloz pour leur vestir et pour leur maisnies 

et compaignies là dedens demorant ; mes se par aventure elles fessissent là ens dras que elles 

mesissent à vente hors de là ens, de ce paieront elles tailles et les droitures de le ville ensi que 

li autre bourgois, et ne porront ce femmes recevoir ne afrankier en le dicte maison nullui de la 

ville qui taille et debte devroit, ne autre personne de dehors qui sont redevable à nous ou à 

aultre seigneur terrien. Et est no entente que ceste déclaration est toudis sauve la franchise de 

no dicte ville et sauve les convenanches faictes par les dictes femmes à ceulx de no ville d’Alost 

sur autre cas non préjudicians à ceste déclaration et à nostre seignorie. (…)303. 

In deze brief werd er een conflict aangehaald tussen enerzijds de stad en de burgers van Aalst en 

anderzijds de begijnen gemeenschap. In zijn brief stelt hij dat begijnen vrijgesteld werden van 

belastingen op het laken dat geproduceerd werd voor eigen gebruik. Voor laken dat bedoeld was voor 

de verkoop buiten het begijnhof moeten ze wel een belasting betalen. Dit fragment bevestigt dat er 

inderdaad spanningen waren tussen de stedelijke gemeenschap en de begijnen, in dit geval werden 

hun privileges beperkt door enkel de lakens voor eigen gebruik vrij te stellen. Dit toont eveneens aan 
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dat de begijnen ook actief waren in de verkoop. Volgens Simons was dit uitzonderlijk aangezien de 

handel niet verenigbaar was met hun spiritueel geloof.304 

Dit is tevens niet het enige voorbeeld waaruit blijkt dat de begijnen actief waren in de verkoop van 

laken. Een ander voorbeeld uit Sint-Winoksbergen haalt iets gelijkaardigs aan. Deze brief van Robrecht 

de Béthune uit 1310, handelt over de organisatie van het begijnhof en de betaling van de belastingen. 

Nous Robers, cuens de Flandres, faisons savoir à tous, que comme une grande compaingnie de 

bones femes soit assanlée dedens le court dou Béghinage, (…) que cheles soiient quites dès ore 

en avant de taillies et de exactions que on a acoustumeit de faire chi en arrière, sauve che que, 

se aucunes i soient grandes drapierières, nous volons que cheles paiient taillies rasonnaules. Et 

cheles taillies volons nous que elles soiient assises par celui que nous ou nous successeurs i 

metterons en nostre lieu et chieus  que nous i metterons ou nous successeurs, on verra par le 

conseilg dou prieus des Frères Prêcheurs de Berghes. A près nous volons que etc. Et pour che 

que nous volons pour nous et pour nos successeurs que toutes ces coses desus dites soient bien 

et fermement tenues et wardées, sans jamais aler à l'encontre ne en tout ne en partie, et en 

tésmoingnage de icheles avons  nous ces lettres saelléiés de nostre séel, qui furent faites et 

données à Courtray l’an de grasce mil trois cens et diis.305 

Hierin werden de begijnen eveneens vrijgesteld van de belastingen op laken, met de uitzondering van 

de drapiersters. Zij die net zoals in Aalst hun laken verkochten in de stad, moesten hun belastingen 

weldegelijk betalen. Er leek zich dus een algemene regel te vormen dat de Vlaamse begijnen een zeker 

privilege hadden, met name dat ze geen belastingen moesten betalen op laken voor eigen gebruik. 

Zodra er echter sprake was van verkoop buiten het begijnhof, blijkt dat ze toch net zoals de gewone 

burgers hun belastingen moeten betalen. Deze voorbeelden tonen ook aan dat de begijnen wel actief 

waren in de handel en dit dus ook als drapiers. Er werd niet specifiek vermeld dat ze actief waren als 

wever. Dit is eerder een beredeneerde conclusie aangezien de lakens die de begijndrapiersters 

verkopen vermoedelijk gemaakt werden binnen de begijnengemeenschap.  

Het voorbeeld uit Gent handelt over zo’n begijnendrapier. Het ging hier over een algemene klacht van 

een begijn in 1306.  

Te hu, Heren , die sijt ghemaect besoukers van ons heren sgraven halven van Vlaendren, ic 

Mergriete van Eeke, beghine, claghe hu, Heren, over den onderbailliu die hiet Michiel, ende 
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over Gillise den Meester, ende over Janne van Houthem, ende over Willeme den Mosselere, 

ende over Janne de Beddecoepre, dat dese vors. Persone mi namen een lanc wit laken, dwelke 

laken ic adde ghesent een minen vrient te Antwarpen diet ghecocht soude ebben, maer het was 

hem te diere, ende daeromme wilde hi mi metten selven lakene paien, ende sende mi dat selve 

laken weder bi Betten Smeesters, ende die Bette moeste bliven omme hare coemanscepe, ende 

sende dat vors. Laken tote Ghent met and[ren] strijpten lakenen. Ic Mergriete ende Bette vors. 

Ne waren niet t[er stede als d]at vors. Laken quam te Ghent up de Vrindachmarct, ende 

[s]loeghen dese vors. Persone an dit laken hare hande ende wilden segghen dat buten 

ghemaect ware, ende seiden dat daeromme ware verbuert ende snedent te sticken binnen 

derden daghe ende deeldent sonder wet ende vonnesse. Ghi, Heren, ic vermete mi wel te 

proevene an wevers ende an volres dat dit laken was ghemaect, ghewevt ende ghevolt binnen 

Ghent, ende weet ghi, Heren, dat de vors … selve liede voer goede liede dat hij adde 16 ellen 

van … . Ende ic biddu, hu Heren, om Gode, dat u mijns ontfaerme ende ghi dit so nerensteleke 

besouct waerbi dat ics te bet hebbe bede ic ebber langhe tijt omme ghevolghet. Ghi, heren, dit 

sijn deghene daer ic mi mede vermete te proevene dat dit laken dat mi aldus ghenomen was, 

ghereet was binnen Ghent: Boidin van der Scoterien diet waf, ende Woutre Blankart diet volde. 

(…) 306 

In dit voorval liet Mergriete een laken maken bij een Gentse wever en voller, en dus niet binnen de 

begijnengemeenschap. Het laken dat ze liet maken had ze verkocht aan een vriendin uit Antwerpen. 

Deze was niet tevreden, ze vond het te duur, en stuurde het terug, waarop het laken in beslag werd 

genomen. Op het moment dat het laken terug toekwam op de vrijdagsmarkt werd het in beslag 

genomen, onder het voorwendsel dat het laken buiten de stad werd gemaakt. Hierop diende 

Mergriete een formele klacht in. De algemene conclusie dat het laken binnen de begijnegenmeenschap 

werd geweven wordt dus in dit voorbeeld tegengesproken, en toont aan dat de begijnen net zoals 

andere drapiers het weven aan anderen uitbesteedden. Het toont eveneens aan dat de begijnen 

handel voerden buiten de grenzen van Vlaanderen.  

Een laatste bronfragment handelt over de begijnen in Brugge en stamt uit 1354. Het gaat hier over een 

beperking die de begijnen werd opgelegd in het voorbereiden van keurlaken. “Teerst dat ghene 

joncvrouwe wonende in den Wijngaerde te Brugge, in wat steden dat es, ne zal moghen reeden bin den 

hove noch der buten keurlakene, maar alleene een stic witlakens ofte schiets of faelgelaken (..)” De 
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jonkvrouwen van den Wijngaerde in Brugge verwijzen naar de begijnen van Brugge. Ze mochten dus 

geen keurlaken voorbereiden, enkel stukken witlaken of gebrekkig laten (faelgelaken).  

Als men de alleenstaande vrouwen in de Vlaamse lakennijverheid bestudeerd, lijken ze wel degelijk 

een zekere onafhankelijkheid bereikt te hebben, aangezien sommige vrouwen werden vermeld zonder 

enige vermelding van voogden.  

Een bijzonder geval van alleenstaande vrouwen in Vlaanderen waren de begijnen die actief waren in 

de textielnijverheid. Dit zorgde voor spanningen met de stedelijke bevolking, zoals in het fragment van 

Aalst werd aangehaald. De ambachten zagen de begijnen als mogelijke concurrentie, waardoor de 

begijn drapiers aan dezelfde belastingen onderworpen waren als de andere drapiers. Hun vrijstelling 

van belastingen telde enkel voor laken voor eigen gebruik en niet voor de verkoop. Er werden soms 

nog andere beperkingen opgelegd. Een voorbeeld hiervan vond men in Brugge waar werd vastgelegd 

welk soort laken ze wel en niet mochten behandelen in de voorbereidende fase. Het artikel van 

Mazeure en Stabel haalt aan dat de conflicten tussen (semi) religieuze ordes en de ambachten nog tot 

in de 15de eeuw blijven voortbestaan.307 
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Conclusie 

Het doel van deze thesis was om de positie van de vrouw in de Vlaamse lakennijverheid te 

onderzoeken doorheen de 13de en de 14de eeuw. Dit heb ik gedaan aan de hand van de Receuil de 

documents relatifs à l'histoire de l'industrie drapière en Flandre, editieverzameling van Georges Espinas 

en Henri Pirenne waarin ze poogden om alle bronnen omtrent de Vlaamse lakennijverheid in 4 volumes 

te verzamelen. Een belangrijke bedenking hierbij is dat deze editie van het begin van de vorige eeuw 

stamt en dus mogelijks beperkt is, en eveneens een zekere bias kent door de overlevering van de 

bronnen. 

Vlaanderen was in deze periode een belangrijke regio in Europa, het kende een groot economisch 

succes met name dankzij de lakennijverheid. Dit succes zorgde voor een betere organisatie van het 

productieproces, en het ontstaan van de ambachten werd een feit. In de vroege middeleeuwen zouden 

vrouwen het monopolie hebben in de textielproductie, maar in de hoge middeleeuwen werd 

aangenomen dat hier verandering in kwam. Dit was deels door de invoer van een horizontaal 

weefgetouw, dit zou te zwaar zijn voor vrouwen om te bedienen, deels door de opkomst van de 

ambachten. De algemene consensus van historici is dat vrouwen in de loop van de hoge en late 

middeleeuwen uit het productieproces werden geduwd door de opkomst van de ambachten, deze 

voelden zich volgens Howell bedreigd. De vrouwen waren door de strenge reglementatie van de 

lakenambachten verbannen tot enkel nog de voorbereidende fase, die als low-skilled werd beschouwd 

en tot de verkoopsector, aangezien deze beroepen niet onderhevig waren aan de 

ambachtenreglementatie. Peter Stabel plaatste deze omwenteling rond het begin van de 14de eeuw. 

Deze theorieën heb ik proberen te toetsen voor Vlaanderen.  

In mijn eerste hoofdstuk ben ik nagegaan in welke hoedanigheid de vrouwen werden vernoemd in de 

bronnen, verzameld in de Receuil. Ik heb hier vooral gekeken in welke beroepen ze werden vermeld. 

De focus lag doorheen mijn thesis op de ‘gewone’ vrouwen. Deze werden soms vermeld als de 

vrouwelijke vorm van een beroep, bijvoorbeeld bij spinsters. Soms werden ze vermeld door middel 

van een diade en soms werden ze ook bij naam genoemd in specifieke casussen. Als men de bronnen 

doorneemt valt op dat de vrouw doorheen de voorbereidende fase alomtegenwoordig was. De vrouw 

was actief als spinster, kamster, kaardster,… Deze beroepen werden tevens bijna uitsluitend als 

vrouwelijk vermeld. De vrouwen werden in deze fase zowel in de 13de als de 14de eeuw vermeld. Deze 

beroepen kwamen vaak voor onder de vorm van loonarbeider. De vrouwen waren eveneens actief als 

ourderesse/ourdisseuse, hierbij zetten ze het garen op het scheerraam als voorbereiding voor het 

weven. Dit beroep was zowel mannelijk als vrouwelijk, de vrouwelijke versie werd echter doorheen 
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het bronnenmateriaal uitsluitend in Dowaai vermeld, zowel in de 13de als de 14de eeuw. De vrouwen 

lijken over het algemeen afwezig als wevers in Vlaanderen, hier vormde Dowaai nogmaals een 

uitzondering, ze werden hier vermeld actief te zijn als wevers door middel van dyades. Deze dyades 

verdwenen, zoals Kittel al aangaf in de 14de eeuw. Ze legt de oorzaak bij een verandering in de 

formulering, Stabel beschouwt de oorzaak hiervoor eerder als een sociaal en cultureel fenomeen, in 

andere bronnen werden vrouwelijke wevers in Vlaanderen echter niet vermeld. Weduwen konden wel 

de werkplaats van hun weversman verder zetten, zoals een keure uit Oudenburg aantoonde.  

In de afwerkingsfase zijn er veel lokale verschillen te vinden in de tewerkstelling van vrouwen. Een 

eerste activiteit die hier terug te vinden was, was het raemscheren. Het raemscheren kende in Lille en 

Aire-sur-la-Lys vrouwelijke raemscheerders in de 14de eeuw, maar in Oudenburg was het juist expliciet 

verboden voor vrouwen om dit beroep uit te oefenen. Het vollen werd doorheen de Receuil enkel als 

mannelijk bestempeld. Enkel het 13deeeuwse Brugge vormde hier een uitzondering op waarbij er 

gesproken werd van mesterigghe. Uit de keuren valt te concluderen dat deze vrouwelijke meesters 

een grotere verantwoordelijkheid hadden dan een vrouw van een voller, en dat haar positie 

vergelijkbaar was met een meester. Marianne Daneel haalt in haar onderzoek aan dat men met de 

termen vermoedelijk meesterweduwen bedoelde. Deze termen verdwenen voor de Brugse vollers 

echter uit de keuren van de 14de eeuw. De scheerders kenden net zoals de vollers in Brugge ook 

vermeldingen van mesterigghe. Hier leken de functies van deze meesterweduwen eveneens 

grotendeels overeen te komen met die van de meesters. De term verdween net zoals bij de vollers in 

de loop van de 14de eeuw. Verder werden er geen vrouwelijke scheerders in de afwerkingsfase 

vermeld.  

Vrouwen zouden tevens actief geweest zijn in de verfbranche. Dit zowel in de 13de als in de 14de eeuw 

en zelfs in de 15de eeuw. In Gent ziet men dat men tegen het begin van de 15de eeuw de activiteit van 

vrouwen en weduwen bij het blauwverven probeerde te beperken.  

Na de productiefase waren vrouwen nog steeds actief in de verkoop, drapier was een beroep dat zowel 

mannelijk als vrouwelijk werd benoemd doorheen de Receuil. Drapiers besteedden het 

productieproces uit, door grondstoffen te voorzien aan werknemers en verkochten dan het afgewerkte 

product. Als gewone verkoopster waren vrouwen eveneens actief. Een andere beroep dat 

geassocieerd werd met de verkoop waren de makelaars en de herbergiers. Deze werden voornamelijk 

vernoemd in Arras en Dowaai. De vrouwelijke herbergiers leken actief te zijn in zowel de 13de als de 

14de eeuw, de makelaarsters verdwenen echter uit de 14deeeuwse bronnen.  
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De vrouwen waren doorheen de 13de en de 14de eeuw dus inderdaad actief in de voorbereidende 

sector en in de verkoop, maar ze waren tevens actief in andere beroepen, als raemscheerders, ververs, 

herbergiers etc…. De lokale verschillen leken in deze eeuwen meer door te wegen dan de 

chronologische evolutie. Opvallend was wel dat in de 13de eeuw voornamelijk de steden van de grande 

draperie, in het bijzonder Gent, Brugge, Ieper en Dowaai, vrouwen vermeldden. In de 14de eeuw komen 

er ook andere steden bij die vrouwen vermeldden zoals Arras, Oudenberg, Aire-sur-la-Lys, Kortrijk etc… 

Enkel de vermelding van meesterweduwen in Brugge en de vrouwelijke wevers in Dowaai lijken 

expliciet te verdwijnen in de 14de eeuw. Over het algemeen leken de voorbereidende fase en de 

drapiersector al in de 13de eeuw een aanzienlijke vrouwelijke activiteit te hebben gekend, de overgang 

naar de 14de eeuw leek op dit vlak dus geen grote invloed te hebben gehad. De verschillen omtrent 

vrouwelijke activiteiten leken eerder lokale verschillen te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 

14deeeuwse raemscheerders in Lille en Aire-sur-la-Lys waar er zowel vrouwen als mannen actief waren 

in vergelijking met de raemscheerders van Oudenberg, waar vrouwen verboden waren om deze 

activiteit uit te oefenen.  

In vergelijking met de rest van Europa leek Vlaanderen in de lakennijverheid niet bepaald 

vooruitstrevend voor de vrouwen, de Vlaamse vrouwen leken eerder de regel te vormen. De vrouwen 

kenden in vergelijking met andere regio’s geen specifieke niche te hebben ontwikkeld zoals de 

zijdemakers in onder meer Londen en Keulen. Vlaanderen kende ook geen vrouwelijke ambachten 

zoals Keulen en Rouen in de 15de en de 16de eeuw wel kenden. De positie van de Vlaamse vrouwen was 

zeker niet uitzonderlijk in deze periode en is misschien eerder te vergelijken met Leiden en Vlaanderen 

waar de vrouwelijke onderneemsters, drapiers, eveneens niet ongewoon waren maar desondanks ook 

geen lid van de ambachten waren.  

Dat de vrouwen voornamelijk actief waren in de voorbereidende fase en in de verkoop van de 

lakennijverheid lijkt aan de hand van de bronnen te kloppen, hoewel ze dus zeker niet enkel actief 

waren in deze twee sectoren. Stabel zijn these dat 1300 een kantelpunt was lijkt  aan de hand van de 

bronnen een veralgemening. In de meeste plaatsen lijkt de eeuwenwisseling geen grote invloed te 

hebben gehad, enkel de vrouwelijke wevers in Dowaai en de meesterweduwen van de scheerders en 

vollers in Brugge leken te verdwijnen. Kittel haalde echter al aan dat het onwaarschijnlijk was dat 

vrouwen opeens stopten met weven. Het lijkt eveneens onwaarschijnlijk dat er geen meesterweduwen 

in Brugge meer te vinden waren, vermoedelijk waren ze wel minder aanwezig en mogelijks werd hun 

takenpakket beperkt in de 14de eeuw.  

In het tweede deel van mijn thesis heb ik geprobeerd om de positie van de Vlaamse vrouw in de 

lakennijverheid meer te plaatsen in de samenleving. Dit heb ik gedaan door de (getrouwde) vrouw 
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onder meer te toetsen aan het concept van de household economy. Verder stond ik stil bij de positie 

van de weduwen en de begijnen. Howell haalt in haar onderzoek aan dat de household economy in de 

middeleeuwen een belangrijk concept is, gelinkt aan het European Marriage Pattern. Dat EMP stelt 

dat de vrouwen in de latere middeleeuwen later trouwden, meer rechten kregen in verband met het 

erven en meer vrouwen alleenstaande waren. De mensen zouden pas trouwen als ze hun eigen 

huishouden konden onderhouden volgens Howell. De lakennijverheid zou voornamelijk te maken 

hebben met een family production unit. Hierbij lag de focus op het produceren van goederen voor de 

markteconomie. Het was enkel in deze vorm dat vrouwen aan economische status konden winnen, 

zoals de vrouwelijke drapiers. Het was tevens in deze periode dat de vrouwen deelnamen aan de 

markteconomie, en uit de context van het huishouden zouden treden. De patriarchale status zou 

hierdoor mede ondermijnd worden. Het is hierdoor volgens Howell, gevolgd in deze redenering door 

onder meer Stabel, dat de ambachten de vrouwen gaan proberen te weren uit de productie fasen. Er 

zou binnen het huishouden volgens Howell ook eerder sprake zijn van een ongelijk partnerschap 

voornamelijk in de nouvelle draperie. Kittel stelt echter dat de Vlaamse vrouwen een meer gelijk 

partnerschap hadden. In dit deel heb ik aan de hand van aansprekingen bewezen dat er inderdaad 

eerder sprake was van een gelijk partnerschap, de mannen werden meestal samen met hun vrouw 

vermeld in de bronnen. De vrouwen die vermeld werden, werden wel vaak gedefinieerd aan de hand 

van hun relatie met een man, wat bewijst dat het nog steeds een patriarchale samenleving was. Er 

waren ook uitzonderingen waarbij er geen vermelding was van een man. Hier kon het om 

alleenstaande vrouwen of om sole femmes gaan, deze laatste zijn vrouwen wiens onderneming enkel 

op hun naam stond en dus niet op de naam van hun man. Het is alleszins een teken dat vrouwen wel 

degelijk een zekere onafhankelijkheid kenden, wat Van Zanden en De Moor in hun onderzoek over het 

EMP en vrouwelijke agency stellen.  

Uit verschillende fragmenten heb ik aangetoond dat de vrouw wel degelijk als een bedreiging voor 

sommige ambachten werd gezien. Een voorbeeld hiervan waren de Gentse blauwververs, in het begin 

van de 15de eeuw, maar de raemscheerders in Oudenburg beperkten de rol van de vrouwen in het 

voordeel van de knapen. Deze voorbeelden stammen uit de 14de en de 15de eeuw en zijn dus later te 

plaatsen dan Stabel dacht.  

Een ander aspect dat Howell aanhaalde was de bedreiging van de seksualiteit die de vrouwen vormden 

in de mannelijke wereld. Hiervan vind men eveneens voorbeelden terug in de bronnen, het werd 

namelijk meermaals aangehaald dat getrouwde mannen niet mochten samenwonen met andere 

vrouwen.  
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Kowaleski en Bennett haalden aan dat vrouwen ook voordelen konden halen als vrouw van een 

ambachtslid, dit is terug te vinden in een keure uit Geraardsbergen. Deze keure stelt dat als een 

familielid van een ambacht stierf de andere ambachtslieden hielpen met het dragen van het lijk.  

De vrouwen kenden in deze periode wel degelijk een zekere agency, voornamelijk als drapiers, en er 

was ook sprake van een gelijk partnerschap in Vlaanderen. Men kan niet ontkennen dat er sprake was 

van een patriarchale samenleving waarbij de vrouw eveneens op sommige plekken gezien werd als 

concurrentie in de ambachten en als een seksuele bedreiging voor getrouwde mannen.  

Als men naar de positie van de weduwen keek zag men dat deze een speciale positie kregen, de 

weduwe had de kans om als echtgenote van de man het meesterschap van haar overleden 

echtegenoot over te nemen en de werkplaats verder te zetten. Voorbeelden hiervan zijn onder meer 

de mesterigghen uit Brugge en de weversweduwen uit Oudenberg. Het trouwen met een weduwe was 

in Vlaanderen ook een kans tot het meesterschap zoals een keure over roodververs in Ieper aanhaalde. 

Het trouwen van een weduwe binnen hetzelfde ambacht van haar overleden man werd echter wel 

aangemoedigd. De kinderen van deze weduwen konden eveneens profiteren van een huwelijk, zij 

konden via deze weg in aanmerking komen om het meesterschap te leren. Weduwen werden soms als 

een bedreiging gezien zoals de blauwververs in Gent al hebben aangetoond. Ondanks dat de weduwen 

een goede positie konden krijgen, blijkt uit de erfenissen uit Dowaai dat ze vaak geen recht hadden op 

het huis na het overlijden van hun man. Het huis werd namelijk in de testamenten toegewezen aan de 

familie van hun man, eenmaal de weduwe kwam te overlijden. Er leek dus eerder sprake te zijn van 

een vorm van vruchtgebruik van het huis.  

Het laatste aspect dat ik heb besproken in deze thesis waren de alleenstaande vrouwen, voornamelijk 

de begijnen, een semi-religieuze orde voor seculiere vrouwen. Zij leefden onafhankelijk van mannen 

in een convent of een begijnhof. Zij zouden eveneens in hun onderhoud voorzien met onder andere 

inkomsten uit de lakennijverheid. Dit zorgde soms voor spanningen met de ambachten. Een voorbeeld 

uit Aalst stelt dat de begijnen een vrijstelling kregen op de productie van laken dat voorzien was voor 

eigen onderhoud, maar niet op de productie voor de verkoop. Een gelijkaardige overeenkomst werd 

gemaakt in  Sint-Winoksbergen, dit toont aan dat er ook begijnen actief waren als drapiers, en dat zij 

eveneens zoals de ambachten belastingen moesten betalen op hun laken dat bestemd was voor de 

verkoop. 

Men kan concluderen dat de positie van de Vlaamse vrouw in de lakennijverheid doorheen de 13de en 

de 14de eeuw niet significant lijkt te veranderen en dat hoewel ze voornamelijk actief was in de 

voorbereidende en verkoopfase er sprake was van regionale verschillen. De vrouw kende in 
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Vlaanderen een gelijk partnerschap met haar man, en ook als sole femme of als alleenstaande vrouw, 

al dan niet een weduwe, kreeg de Vlaamse vrouw een zekere agency. Men kan niet ontkennen dat de 

vrouwen nog steeds deel uitmaakten van een patriarchale samenleving. Dit zorgde in sommige 

gevallen voor spanningen met de ambachten, die de vrouwelijke agency dan probeerden te beperken 

om hun eigen inkomsten te kunnen verzekeren. De weduwen en begijnen leken een zekere vrijheid te 

kennen die de andere vrouwen niet hadden, maar ook hier traden er soms spanningen op met de 

ambachten wat kon leiden tot beperkingen. Dit alles is echter moeilijk te veralgemenen voor heel 

Vlaanderen, en het is belangrijk om de lokale verschillen niet uit het oog te verliezen. 
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